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- Podem organitzar, fins i tot, una reunió
específica de l’AMPA, en la qual es donin a 
conèixer els resultats obtinguts i els aspectes 
que el centre ha identificat que vol millorar.

- De ben segur que el consell escolar haurà
debatut els resultats i el centre, internament 
(per departaments i cicles) també ho haurà 
fet. És interessant que aquesta informació 
arribi a les famílies, per algun dels canals de 
comunicació que tenim.

- A banda dels resultats, és important saber
quines mesures (pedagògiques, 
organitzatives) té previst posar en marxa el 
centre per millorar-los.

• D’altra banda, informació concreta sobre
el nostre fill/filla:

- Igual que la informació anterior, aquesta
també és confidencial, però la famílies 
tenim dret a conèixer-la. El Departament 
d’Ensenyament s’ha compromès a fer arribar, 
abans de final de curs, els resultats de les 
proves als centres i a les famílies.

- Garantim, doncs, que rebem la informació,
analitzem-la i parlem amb el centre (tutor/a 
del nostre fill/a) sobre tots aquells aspectes 
que tinguem interès en analitzar. 

Les proves d’avaluació són un instrument 
d’informació i ajuda pels centres, per les famílies i 
per l’alumnat.

-Proves avaluació 4t d’ESO:
informació per a les famílies
Com ja sabeu, els dies 14 i 15 de febrer d’aquest 
any es van fer les proves d’avaluació de 4td’ESO: 
les proves que avaluen les competències i 
coneixements bàsics que ha d’haver adquirit 
l’alumnat al final de l’educació secundària 
obligatòria en competència comunicativa 
lingüística (en català, castellà i anglès) i en 
competència matemàtica. És una avaluació 
externa als centres (no té influència en les notes 
de l’alumnat), una eina  que vol servir, sobretot, 
perquè els centres tinguin informació sobre com 
millorar la seva feina.

La prova també vol orientar l’alumnat i les famílies 
en l’elecció de les opcions a prendre un cop 
finalitzada l’educació obligatòria.

Els resultats globals per als centres de Catalunya 
ja fa un temps que són públics. Si voleu tenir-
hi accés, podeu demanar-nos-els a la 
federació. És important, però, que les famílies 
tinguem informacions més concretes:

• D’una banda, informació dels resultats del
nostre centre: 

- Aquest és un dels aspectes que, massa sovint,
no es comuniquen de manera adient. Si 
l’escola on van els nostres fills té uns resultats 
determinats en aprenentatge dels seus 
alumnes, cal que les famílies els sapiguem. Hi 
tenim dret i, gairebé, obligació.

- Podem demanar la informació individualment,
adreçant-nos a l’equip directiu o al tutor/a, o 
podem demanar-la mitjançant l’AMPA. 



2. 
El nou reglament de facturació:

El passat mes de gener de 2013 es va 
aprovar el nou reglament en què es regulen 

les obligacions de facturació. Aquest nou 
reglament introdueix novetats significatives 
respecte a l’anterior que afecten les entitats 

no lucratives que presten algun tipus de 
servei o que fan vendes de béns. 

Si necessiteu més informació sobre aquestes 
novetats, poseu-vos en contacte amb el 

servei amb l’assessoria jurídica de FAPAES al 
93 278 21 43.
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-2 novetats que afecten
les entitats
En els últims mesos han aparegut 2 novetats 
normatives que poden afectar les entitats: la 
limitació de pagaments en efectiu i el nou 
reglament de facturació. 

-Assemblees generals
de FAPAES
Com ja sabeu, el passat 23 de febrer vam celebrar 
la nostra assemblea general, a Premià de Mar.

Destaquem, a banda de l’aprovació del tancament 
de l’exercici del curs 2011/12 i del pressupost 
i planificació d’activitats 2012/13, l’èxit del 
nou format d’assemblea que, ja fa un temps, 
plantegem a la federació. El format inclou la 
presentació de diversos serveis que tenim a 
FAPAES a l’abast de les AMPA, així com un debat 
sobre temes que ens interesses i preocupen a tots.

1. 

La limitació als pagaments en 
efectiu:

El passat mes de novembre de 2012 
va entrar en vigor la limitació de 

pagaments en efectiu, una mesura 
que prohibeix els pagaments en 
efectiu amb un import igual o 

superior a 2.500€. Aquesta limitació 
també afecta les entitats del tercer 

sector. 

Informació extreta del portal “Xarxanet.org”.

Un dels temes que es va tractar va ser el canvi 
de membres de la Junta directiva. La Junta actual 
va rebre l’aprovació unànime de l’Assemblea per 
prorrogar la seva gestió fins l’octubre 2013 i, 
d’aquesta manera, deixar el temps suficient a tots 
aquells pares i mares que vulguin presentar una 
candidatura i fer-los el relleu.

Així doncs, durant el mes d’octubre celebrarem 
una nova assemblea general, en la qual es faran 
les votacions corresponents a aquest canvi de 
Junta.


