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Presentació
Any rera any, cada setembre sembla començar amb alguna notícia descoratjadora 
sobre la marxa de l’educació a Catalunya: resultats escolars que són lluny del que 
voldríem, vells i nous conflictes que semblen eternitzar-se, etc. Són menys freqüents 
les notícies encoratjadores que poden i volen trencar aquesta dinàmica (i recentment 
n’hem tingut una bona mostra amb el Pacte Nacional per a l’Educació) i menys encara 
la tasca callada i quotidiana dels diversos sectors que, més enllà del soroll mediàtic, 
asseguren el bon funcionament d’escoles i instituts.

Entre aquests sectors, destaquen les associacions de mares i pares d’alumnes. Colze 
a colze amb la mai prou reconeguda tasca dels professionals de l’educació en tots 
els seus nivells, cada setembre trobem la també impagable tasca dels homes i dones 
que comparteixen temps, idees i esforços perquè tot l’alumnat d’un centre –i no 
només els seus propis fills- disposin de les millors condicions i relacions possible per a 
l’aprenentatge. Inassequibles al desànim, any rera any no tenim la notícia, però tenim 
la certesa, que l’AMPA torna a ser al costat de tots els sectors implicats en l’educació 
per tal d’impulsar-ne la millora: al costat dels professors i professores, dels ajuntaments 
i les entitats del poble, barri o ciutat i, sobretot, al costat de les famílies. 

Tot i els anys que fa que FaPaC està deixant empremta de la seva bona feina, ha fet 
seva aquella idea que “sempre es pot millorar” i hi ha posat fil a l’agulla. El resultat 
és aquest manual per a les AMPA, de caire eminentment pràctic, i que sens dubte 
facilitarà la seva tasca als homes i dones que vagin prenent el relleu de mans més 
experimentades. Darrerament, aquesta tasca de les AMPA està tenint en molts llocs 
una projecció més pública i un treball amb altres agents educatius no merament 
escolars, com ara els esplais o les entitats culturals o esportives. En aquest sentit, són 
especialment oportunes aquelles eines que tenen com a finalitat millorar la cultura 
de la participació i del treball en equip, com també aquelles que permeten conèixer i 
millorar les relacions de les AMPA amb tots els components del seu entorn.

Crec, per tant, que aquestes Eines d’AMPA responen a una meritòria i necessària 
voluntat de la representació de les famílies per ser més presents als centres i amb un 
treball amb una incidència creixent. Enhorabona als seus impulsors i als seus autors, i 
llarga vida a les associacions que continuaran aportant, amb aquestes i altre eines, el 
bo i millor del seu imprescindible treball per a la millora de l’educació a Catalunya.

Àngel Merino i Benito
President Delegat de l’Àrea d’Educació

Diputació de Barcelona
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A tall de salutació...
Com ja sabeu, a la FaPaC objectivament ens pertoca d’estar sempre atents per oferir-
vos els ajuts puntuals quan els heu necessitat, ja sigui per via telefònica, per formularis 
en línia al nostre/vostre web, per correu electrònic i, fins i tot, presencialment si us 
és fàcil i voleu desplaçar-vos fins a les vostres delegacions i subdelegacions. De tota 
manera, sempre hem detectat que hi ha qüestions i problemes, que ens són plantejats 
des de les AMPA, que coincideixen gairebé per a tothom o que es plantegen a partir 
de mancances bàsiques de formació o d’informació sobre el nostre petit món de les 
de les escoles i els instituts i el de les seves associacions de mares i pares. Aquest 
manual que ara us fem arribar neix com a conseqüència d’aquesta percepció. És una 
eina que podeu tenir sempre al vostre abast i que considerem que moltes vegades 
us podrà estalviar l’haver de fer una trucada, haver d’escriure un correu electrònic o 
haver de fer un desplaçament. 

La intenció d’aquesta compilació és la d’anar-se editant periòdicament incorporant 
actualitzacions i noves aportacions que l’evolució de la nostra societat contínuament 
ens demana. Voldríem que aquest manual figuri entre els vostres documents de 
referència, ha estat fet amb aquesta finalitat i, ara com ara, l’hem vist força complert. 
Tot i això esperem que per part vostra ens feu arribar ben aviat tot allò que hi heu 
trobat a faltar o que suggeriu que podria anar bé de trobar-hi. Totes les vostres 
aportacions seran ben rebudes.

No em resta res més a dir, sinó és agrair als professionals de l’Escola de Mares i Pares 
de la FaPaC que han treballat en la producció d’aquest manual la seva feina ben feta 
i a la Diputació, Xarxa de Municipis de Barcelona, l’haver-nos fet més fàcil aquesta 
edició amb la seva col·laboració. Tot plegat, com sempre, en reconeixement del que 
mares i pares fem col·lectivament i associats a les escoles i instituts de Catalunya des 
de la més estricta voluntarietat treballant per la millora qualitativa de l’educació que 
volem per als nostres fills i filles, i per a la de les filles i fills dels nostres conciutadans, 
fent mostra, amb l’anar fent, d’uns valors que tothom voldríem sempre més arrelats i 
extensos. Així doncs, per totes i tots vosaltres, salut i educació. 

Joan Jordi Rossell i Casas
President de la FaPaC
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Introducció 
Aquest manual ha estat concebut com una eina de treball per a oferir alguns consells, 
de tipus pràctic, a totes les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes .

Voldríem que esdevingués una bona eina per a la participació a l’AMPA i en tots 
aquells espais educatius i de participació dins els quals els pares i les mares siguin una 
element important.

Els continguts han estat aplegats en 9 capítols:

En el primer, “La comunitat educativa” trobareu informació general sobre els centres 
educatius de primària i secundària, les administracions educatives, la gestió dels 
centres i els documents bàsics de gestió educativa.

En el segon, “Les relacions en el centre educatiu” s’analitza les relacions entre els 
diferents estaments de la comunitat educativa per assolir una bona entesa entre ells 
i una participació eficaç i productiva.

En el tercer, “L’AMPA i la seva organització”, es tracten els objectius, càrrecs, 

socis i altres aspectes essencials del funcionament i l’organització de l’AMPA.

En el quart, “Eines i habilitats per a fer una bona feina” us suggerim eines per tal de 
bastir i mantenir un bon equip de treball.

En el cinquè, “L’avaluació de la nostra organització i del nostre treball” hi podeu 
trobar algunes recomanacions per fer una correcta avaluació del treball fet durant 
el curs escolar.

Al sisè, “La formació de pares i mares” hi plantegem idees per a fomentar la formació 
continua del col·lectiu de pares i mares com a educadors i com a membres de la 
comunitat educativa. 

En el setè, “Els secrets de la participació” s’analitzen diversos aspectes que cal tenir 
presents per tal de potenciar una participació activa en el centre educatiu.

El vuitè, “Altres espais de participació de mares i pares” és una pinzellada sobre el 
consell escolar del centre i les federacions i confederacions d’AMPA.

I, en el novè, “Preguntes amb respostes” fem una selecció de preguntes i dubtes 
habituals que tot membre de junta en un moment o altre s’ha plantejat. 

A l’annex hi trobareu 6 pràctics models de documents i, en acabat, un recull 
bibliogràfic. 
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Capítol
La comunitat educativa

a. Professors, famílies i alumnes
Els centres educatius tenen com a missió l’educació dels alumnes, però per a què 
els centres educatius compleixin la seva missió no n’hi ha prou amb l’actuació dels 
professors. Els professors, tot i la seva cabdal funció, necessiten la comunitat educativa 
per portar-la a terme, ja que és tota la comunitat educativa la que està implicada en 
el procés educatiu dels alumnes.

La comunitat educativa està formada pels mateixos alumnes, pels seus pares i mares, 
pels professors i professores i pel personal no docent. També formen part, encara que 
no estiguin presents cada dia al centre, les administracions locals i autonòmiques a 
través dels seus representants (tècnics municipals, inspectors, delegats del departament 
d’educació, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té funcions, responsabilitats, drets i 
deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar. 

Si com a membres de l’AMPA volem ajudar a assolir l’objectiu fonamental dels centres 
educatius, és imprescindible que coneguem bé en què consisteixen aquests deures i 
aquests drets, així com també la forma que els centres educatius tenen d’organitzar 
les activitats que li són pròpies.

Els nostres fills i filles cursen els seus estudis en un Centre de Primària o Secundària 
depenen de l’edat que tinguin. Com sabeu a partir dels 12 anys comença l’educació 
secundària obligatòria (ESO).

1 
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b. Estructura organitzativa d’un Centre d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP)

Personal 
d’administració i 
servei

Secretari/ària

Director/a

Cap d’estudis

cicle superior
cicle mitjà
cicle inicial
cicle infantil

Organigrama dels organs de Govern i Coordinació d’un 
centre d’educació infantil i primària

cicle inicial
infantil

Claustre de 
professors/es

Equip directiu Consell 
Escolar

Pares i Mares 
AMPA

Coordinador/a
Coordinador/a
Coordinador/a
Coordinador/a

Ajuntament

Funcions del director

1. Representa el centre i l’administració dins del centre.

2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu, dirigeix i coordina les 
activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la Programació general 
del centre de caràcter anual, de la Memòria i del Projecte curricular.

3. Assigna al professorat als diferents cicles, cursos i àrees.

4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.

5. Té cura de la gestió econòmica del centre.

6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es 
puguin establir.

7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa.
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Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.

2. Coordinació de les activitats escolars i extraescolars.

3. Coordinació amb els serveis educatius.

4. Substitució del director en cas d’absència.

5. Coordinació de l’elaboració del Projecte curricular.

6. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius i criteris 
fixats en el projecte curricular.

7. Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text.

8. Coordinar l’acció tutorial.

Funcions del secretari

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.

2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.

El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per dedicar-hi un capítol 
sencer (capítol 8.)

El Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.

Resum de les funcions:

1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració 
i seguiment del Projecte Curricular.

2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions relatives 
a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així com 
l’elaboració del reglament de règim intern.

3. Fixar criteris i funcions respecte a les activitats educatives del centre (avaluació i 
recuperació d’alumnes i tutoria).

Òrgans de coordinació

Equips de cicle

Estan formats per tots els professors/res que imparteixen docència en aquell cicle i tenen 
com a funció bàsica organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.

Coordinadors de cicle

Són professors del cicle, sota la dependència del Cap d’Estudis, que vetllen per la 
coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’escolarització d’infantil 
o primària.
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Consell Escolar

c) Estructura organitzativa d’un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES)

Pares i 
Mares 
AMPAEquip directiu

Personal 
d’administració 

i serveiAjuntament

Equip docent

Coordinador/a d’ESO
Coordinador/a de batxillerat
Coordinador/a de formació professional

ESO

Batxillerats
Formació professional

Departaments 

didàctics

Coordinador/a 
pedagògic

Cap de 
departament

Director/a
Secretari/ària

Organigrama dels òrgans de Govern i coordinació
d’un institut d’educació secundària

Alumnes

Cap d’estudis
Equip docent

Claustre  de 
professors/es

Tutor

Coordinador d’activitats 
i serveis escolars
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Funcions del director

1. Representa el centre i representa l’administració en el centre.

2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu dirigeix i coordina les 
activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la programació general 
del centre de caràcter anual, la memòria i del Projecte curricular.

3. Assigna al professorat els diferents cicles, cursos i àrees.

4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.

5. Té cura de la gestió econòmica del centre.

6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es 
puguin establir.

7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa.

Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.

2. Coordinació de les activitats escolars reglades.

3. Coordinació amb els serveis educatius.

4. Substitució del director en cas d’absència.

5. Coordinació de les reunions d’avaluació.

6. Coordinació de l’acció tutorial.

Funcions del secretari

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.

2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.

Funcions del coordinador pedagògic

Resum de funcions:

1. Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular.

2. Coordinar l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes de 
1r cicle d’ESO amb els del cicle superior dels centres de primària de la zona.

3. Coordinar les accions educatives entre els diferents nivells.

4. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius, juntament 
amb els caps de departament i que sigui coherent al llarg dels diferents nivells.

5. Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text juntament amb els caps de 
departament.
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El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per a dedicar-hi un capítol 
sencer (capítol 8.)

Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.

Resum de les funcions:

1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració 
i seguiment del Projecte curricular.

2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions rela-
tives a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així 
com l’elaboració del reglament de règim intern.

3. Fixar criteris i coordinar funcions respecte a les activitats educatives del centre 
(avaluació i tutoria).

Els departaments didàctics 

Formen part dels departaments didàctics els professors que imparteixen crèdits de la 
mateixa àrea curricular.

És funció dels departaments la coordinació d’activitats docents de les àrees i matèries 
corresponents.

El cap de departament 

És el responsable de la coordinació de les activitats del departament i de la seva 
programació i avaluació.

Equip docent

Està format pel conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes. 
L’equip docent ha d’actuar coordinadament per garantir la convivència del grup 
d’alumnes, la resolució dels conflictes i la informació als pares o tutors. L’equip docent 
es constitueix en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar-
ne les decisions resultants.

El coordinador d’activitats i serveis escolars 

La seva missió és coordinar i promoure activitats escolars complementàries i 
extraescolars, i dirigir el funcionament de la biblioteca. 

Els coordinadors d’educació secundària obligatòria i del batxillerat 

Vetllen per la continuïtat i coherència educativa al llarg de l’educació secundària 
obligatòria o del batxillerat.
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El coordinador de formació professional

Vetlla per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals, coopera 
en l’apreciació de les necessitats de formació professional en l’àmbit territorial de 
l’institut i es relaciona amb les administracions i les institucions públiques i privades 
de l’àrea d’influència.

El tutor de pràctiques professionals 

Efectuen la programació, seguiment i avaluació de la fase de pràctiques en els centres 
de treball en els ensenyaments de formació professional.

El professor - tutor 

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor.

Resum de funcions:

1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal dels seus 
alumnes.

2. Tenir cura de la coherència en les activitats de tots els docents que intervenen en 
el seu grup d’alumnes.

3. Responsabilitzar-se de l’avaluació dels seus alumnes en les sessions d’avaluació.

4. Dur a terme les tasques d’orientació acadèmica.

5. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes.

6. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes.
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Documents bàsics en un centre educatiu 
no universitari

Projecte educatiu

Projecte curricular 
de centre

Reglament de 
règim interior

Programació 
general i memòria 
anual

Elabora: equip directiu
Dóna directrius, aprova i 
avalua: consell escolar
Fa propostes: claustre de 
professors/resQuè és?

Què, com i quan ensenyarem
Què, com i quan evaluarem

Elabora: equip directiu
Aporta propostes i 
informacions: claustre de 
professors/res
Avalua i aprova: consell 
escolar de centre

Concreció de les activitats, 
calendaris i horaris.
Programació dels serveis 
educatius.
Programació de les activitats 
complementàries i extraescolars

Regles i normes dels drets i deures de  
l’alumnat.
Organització i funcionament dels recursos 
humans, materials i funcionals.

Què és?

Elabora, aprova i decideix la modifi cació: claustre 
de professors/res
Supervisa l’elaboració: cap d’estudis o coordinador 
pedagògic
En té coneixement ofi cial: consell escolar de centre

Què és?

Què és?

Trets d’identitat del centre
Principis pedagògics
Principis organitzatius
Projecte lingüístic

d) Els documents fonamentals en un centre educatiu
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Projecte Educatiu del Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que serveix per a plasmar-hi 
les finalitats educatives, les opcions educatives i el projecte lingüístic de cada un 
dels centres després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i 
cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa. 

Què hi poden aportar els pares i les mares?

És molt important que els pares coneguin bé el contingut del PEC del seu centre ja 
que és on es defineixen les línies generals que han de ser coherents amb tot en el que 
al centre es faci. El projecte curricular, el pla anual del centre, les programacions de 
classe, tot, ha de ser coherent amb el projecte educatiu. 

Però no només és important que el coneguin; tenen coses a dir-hi i és en el marc 
del consell escolar on hauran de fer-ho. Cal també tenir present que en el PEC hi 
ha aspectes que hi han de quedar recollits i on els pares han de poder-hi participar 
directament; aspectes relacionats amb l’associació de pares, amb activitats 
extraescolars, etc.

Així podríem distingir diversos nivells possibles de participació en l’elaboració i 
aprovació del PEC:

I. Aportació de dades referents a:

A. l’ entorn.

B. l’ associació de pares.

II. Participació en la discussió d’alguns aspectes relacionats amb els trets d’identitat 
del centre, projecte lingüístic... Cal que els pares donin el seu parer en moltes 
d’aquestes qüestions.

III. Criteris i punts de vista per la valoració prèvia a l’aprovació en el consell escolar de 
la totalitat del document.

IV. El PEC és una magnífica eina per ajudar a establir criteris d’avaluació de la 
programació general que cal fer de forma anual. Quan intentem establir si les 
coses van o no van i fins a quin punt, el PEC ens dóna orientacions sobre el que 
ens hem proposat.

Projecte Curricular del Centre (PCC)

S’anomena currículum el conjunt dels objectius, els continguts necessaris que 
cal ensenyar i aprendre per a complir aquests objectius així com les activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació. En poques paraules, el currículum indica el què s’ha 
d’ensenyar, com i quan s’ha d’ensenyar i també què, com i quan s’ha d’avaluar.

El PCC l’elabora el claustre de professors sota supervisió del cap d’estudis en els centres 
d’infantil i primària, o del coordinador pedagògic en els centres de secundària. El 
consell escolar del centre n’és informat pel director. Lògicament, l’elaboració del PCC 
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és quelcom complex que exigeix la participació del claustre de professors a 
partir d’estructures de coordinació que cada centre decideix.

Reglament de Règim Interior (RRI)

El Reglament de Règim Interior recull les regles, les normes i els procediments 
relatius al funcionament intern del centres, la qual cosa els permet tenir una 
estructura eficaç per assolir els seus objectius. 

El RRI ha d’incloure:

1. Regles i normes dels drets i deures dels alumnes.

2. Organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. 
Els òrgans de govern, serveis com ara la biblioteca, el menjador, el transport 
escolar, etc., com qualsevol altra mena de reglamentació ha de preveure 
també els mecanismes per a la seva pròpia modificació.

Qui aprova el reglament de règim interior del centre és el consell escolar que 
ho fa a proposta de l’equip directiu. Així doncs, qui redacta el RRI és l’equip 
directiu i qui l’aprova és el consell escolar i és en aquest entorn on els pares 
poden incidir. 

El coneixement del RRI és necessari per a tots els membres de la comunitat 
educativa i és un element regulador essencial.

Programació General del Centre (PGC)  
i Memòria Anual

La Programació General del Centre i la Memòria Anual són uns documents 
que s’han d’elaborar anualment i que, per una banda concreten, any per any, 
el funcionament de totes les activitats que es realitzen en el centre, i per l’altra 
en fan una avaluació. Per tant són dos documents estretament relacionats.

La Programació General del Centre és el document que concreta el 
funcionament del centre educatiu recollint les incidències pròpies de cada curs 
i adaptant la realitat canviant de cada curs als objectius generals dissenyats 
en el PEC. La Memòria Anual és un document en el qual es fa una revisió del 
funcionament del centre durant el curs en qüestió. 

La Memòria Anual

Al final de cada curs, la programació general s’ha d’avaluar i reflectir-ne 
els resultats (esmentant-hi les activitats i la valoració que se’n fa) en una 
memòria.

A la Memòria s’hi ha d’incloure una estimació del objectius fixats en la 
Programació General, i dels resultats obtinguts per l’equip docent. És clar que 
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si en la programació general s’hi inclouen també les activitats previstes per 
l’AMPA, en la memòria anual cal que aquestes també hi siguin avaluades.

Elaboració, avaluació i aprovació de la Programació General i la 
Memòria Anual

Tant la Programació General del Centre com la Memòria són elaborades per 
l’equip directiu amb les propostes i les informacions que doni el claustre, 
però tant un document com l’altre són avaluats i aprovats pel consell escolar. 
Per aquesta raó, els pares no només tenen el dret de saber quina és la 
Programació General del Centre, sinó que han de participar tant en la seva 
avaluació com en la seva aprovació a través dels representants dels pares en 
el consell escolar. 

Què poden aportar els pares a la Programació General

És convenient que els pares puguin aportar els seus suggeriments i propostes 
abans que el PGC es redacti i no esperar al moment en què aquest sigui 
presentat al consell escolar per a la seva avaluació i aprovació. Per altra banda 
cal participar en l’avaluació prèvia a l’aprovació. El consell escolar no només 
aprova un document elaborat lògicament per l’equip directiu, sinó que ha 
de participar en la seva anàlisi. En el cas de la Programació General aquesta 
anàlisi pot fer-se a partir de la formulació de preguntes que permetin veure 
si el que es proposa està en la línia del que es proclama en el PEC, com per 
exemple:

• Les activitats extraescolars que preveiem estan en la línia dels valors que 
ens interessa potenciar en el nostre centre?

• Les agrupacions d’alumnes que es proposen en el PGC facilitaran 
l’assoliment dels objectius previstos en el PEC sobre atenció a alumnes amb 
més dificultats?

• La distribució de comissions i tasques a realitzar durant el curs és realista 
i facilitarà la incidència en aquells aspectes que en la memòria de cursos 
anteriors s’han observat com a més urgents?

El nombre i tipus de preguntes depèn bàsicament de les preocupacions que 
cadascú tingui davant la programació d’aquell curs, per això és molt important 
que la reunió del consell escolar que hagi de fer l’avaluació i aprovació de la 
programació o de la memòria sigui preparada meticulosament. És una bona 
idea que els representats dels pares en el Consell escolar preparin especialment 
aquestes reunions amb la junta de l’AMPA i que sigui allà on es redactin les 
preguntes que han de servir d’eina d’anàlisi del document que proposi la 
direcció del centre.
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Què poden aportar els pares a la Memòria Anual.

Pel que fa a l’avaluació i aprovació de la Memòria Anual, cal que els pares puguin 
analitzar bé la memòria elaborada per l’equip directiu, i comparar-la amb la 
programació general a que fa referència. No ha de semblar pas un fracàs que, en el 
moment de realitzar la memòria, es constati que una part dels objectius previstos no 
s’han aconseguit plenament. La realització d’una memòria no s’ha d’entendre com a 
un moment per demanar responsabilitats sinó com a una bona ocasió d’aprenentatge 
per a tots de manera que, en successives ocasions, no es cometin els mateixos errors. 
Cal també tenir clar que és del tot impossible aconseguir programacions que es 
compleixin al cent per cent. Les dades i reflexions que s’introdueixen a la memòria 
han de servir per a prendre decisions que serveixen per a l’elaboració d’una nova 
programació general encara més ben feta, més realista i, en definitiva, més ajustada 
a les necessitats.

e) Els centres educatius i les administracions
Tots els centres educatius formen part d’una estructura més ampla regulada per 
l’estat anomenada SISTEMA EDUCATIU.

Els temes sobre els quals pot decidir un Consell o un Claustre són limitats i per això 
convé conèixer quines són les competències de les diferents administracions pel que 
fa a l’ensenyament.

D'aquesta manera podem prende les decisions més adequades dins de les normes que 
marca cada una d'elles i sabrem a qui adreçar-nos quan calgui obtenir determinada 
informació o fer alguna reclamació.

Aquest quadre és un resum amb les competències de cada administració sobre els 
aspectes més importants que afecten al centre.
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ESTAT GENERALITAT AJUNTAMENT CENTRE

Què s'ha 
d'ensenyar
(Continguts)

Continguts 
mínims

Programes per àrees, 
cicles i nivell educatiu

Competències voluntàries - Projecte   
 Educatiu
- Programació
 Anual

Com s'ha 
d'ensenyar
(Mètodes)

- Orientacions 
 metodològiques
- Equips 
d’Assessorament
Psicopedagògics (EAP)
- Centres de Recursos 
Pedagògics
- Formació del 
Professorat

Competències voluntàries 
i CEM

- Programacions de 
Cicle i Departament
- Acords de Cicle i 
Departament
- Reglament de 
Règim intern (RRI)

Quan - Regulació 
del Sistema 
Educatiu

- Calendari
- Horari per àries
- Criteris pedagògics

CEM - Programacions 
generals
- Horaris concrets
- Programacions 
d’activitats
RRI

On
(instal·lacions)

Garanteix 
escolaritat

- Planificar 
construccions i serveis
- Realització de les 
obres.

- Cedeix terreny i locals
- Manteniment i vigilància 
dels centres d’Infantil y 
Primària

- Planificació, 
ús dels serveis i 
instal·lacions
- Vetllar conservació 
i millora
- RRI

Amb quins 
recursos

Determina el 
% del PIB que 
es destina a 
educació

- Pressupost Conselleria 
d'Ensenyament
- Pagament professorat 
i personal.
- Dotació material, etc.

Pagament factures 
manteniment.
Pagament neteja
Pagament conserges solo 
en CEIPS

Gestió del 
pressupost que tingui 
assignat. Depèn del 
nombre d'aules i 
alumnes del centre.

Com 
s'avaluen els 
resultats

Inspecció CEM Memòria

Com es veu en el quadre, les competències municipals en educació són molt limitades: 
cedir terrenys, neteja, vigilància... Malgrat això, i des de fa temps, hi ha ajuntaments 
que dediquen molts recursos a millorar la qualitat dels serveis educatius, tot i no ser 
una de les seves responsabilitats específiques.

Aquest llibret és una mostra d’això. 
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Capítol
Les relacions en el centre educatiu

a) Les relacions de la junta directiva  
de l’AMPA amb l’equip directiu del centre

De la mateixa manera que la relació entre pares i mestres hauria de basar-se en 
la comunicació i la confiança mútua, la relació entre la junta de l’AMPA i l’equip 
directiu, més concretament, entre el/la president/a i el/la director/a de l’escola, hauria 
de tenir les mateixes característiques. Això no vol dir que sempre sigui fàcil, però 
cal ser conscients que l’exercici de les funcions pròpies de l’AMPA i la seva activitat, 
poden quedar molt limitades per la falta d’entesa amb direcció. 

Objectius comuns i concrets

La idea de treballar per objectius comuns pot arribar a ser la clau per aconseguir 
millores. Això vol dir que hem d’aprendre a transformar les grans definicions del tipus 
“estem aquí per millorar l’escola” o “volem el millor pels nostres fills” en projectes 
i accions molt concretes que complementen o si més no vagin en el mateix sentit 
que alguna de les iniciatives previstes a la programació anual. D’aquesta manera la 
participació de l’AMPA es desvincularia del tipus de relació personal que eventualment 
hi pugui haver entre el director/a i el president/a de l’associació i que sovint marca 
excessivament la relació institucional.

La relació “amb l’escola” 

Així com ens hauríem d’acostumar a distingir entre junta i AMPA, és un bon exercici 

2 
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diferenciar amb claredat què és la relació amb l’escola, què és relacionar-se amb els/
les mestres i quina és la relació amb direcció. 

Quan parlem de relació “amb l’escola”, cal tenir sempre present que l’AMPA és de 
l’escola, en forma part i està representada en el consell escolar que és el seu òrgan 
màxim de participació i gestió. No té doncs sentit presentar-ho com una relació 
antagònica. 

En canvi el que sí diferencia i caracteritza l’AMPA, - i això és important a l’hora de 
plantejar la seva participació i contribució al desenvolupament de l’activitat pròpia 
de l’escola- és que es tracta d’una entitat jurídica independent. 

De les decisions que prengui la junta, i en últim terme el president/a, n’haurà de 
respondre davant els socis. Si aquestes decisions, tot i ser evident que s’hi està a favor, 
no es prenen formalment o les pren la direcció de l’escola sense consultar res, es genera 
un estat de confusió que no afavoreix gens la participació dels pares, el paper de l’AMPA 
es difumina i acaba sent només una mena d’entitat recaptadora que fa d’intermediària, 
sense criteris ni objectius propis. Podríem trobar molts exemples relacionats amb 
qüestions de pressupost: pot passar que una AMPA recapti diners de material o les 
quotes dels socis i que el director informi al president un cop feta la despesa. Si això ha 
de ser així, és important que els socis ho sàpiguen i hi estiguin d’acord. 

La relació “amb els mestres”

Quan es tracta de la relació “amb els mestres” està clar que s’arrossega la inèrcia de 
la falta de comunicació entre uns i altres pròpia d’altres temps. Això es concreta en 
el fet que els pares i mares no manifesten obertament les seves opinions i criteris 
educatius –perquè ningú els hi demana- i es corre el risc de plantejar la relació en 
termes de desconfiança i fiscalització mútua. No és fàcil trencar aquesta mena de 
cercle que tendeix a reproduir-se indefinidament. Però aquí l’AMPA podria tenir un 
paper important. D’entrada cal diferenciar les decisions tècniques i pedagògiques, de 
les opinions personals i dels interessos laborals. Hem de pensar que ni tot el que diuen 
els mestres té al darrera un argument pedagògic, ni tot el que reclamen els pares és 
sempre raonable. 

L’administració arbitra mesures per preservar i garantir els drets dels pares reconeguts 
per llei, i on estan ben definits els passos a seguir per reclamar en cas que sigui 
necessari. 

Idees per crear complicitats i bons climes de treball

Per tant, llevat de situacions excepcionals en que cal actuar de manera decidida, 
l’AMPA pot contribuir a millorar el clima de relació entre pares i mestres de moltes 
maneres:

- Ajudant a discriminar el que són diferències d’opinió, de criteri educatiu, fins i 
tot diferències ideològiques, del que són problemes que podrien donar lloc a una 
reclamació formal.

manualDipu_OK (copia).indd   29 10/10/06   16:08:38



30

- Incrementant el flux d’informació, fent difusió entre les famílies del que es diu al 
consell escolar, de les propostes innovadores, dels plans de centre.

- Creant espais propis per a la reflexió i per al debat educatiu entre pares i mares i 
mestres treballant activament en aquelles comissions on hi ha la possibilitat d’una 
participació conjunta. Menjador, llibres de text, activitats extraescolars, el segui-
ment d’unes obres, etc., qualsevol espai de participació pot convertir-se en un 
camp de batalla... o en una oportunitat de comunicació i col·laboració si és aquest 
l’objectiu que ens proposem.  

La relació “amb la direcció”

Pel que fa a la relació “amb direcció”, podem trobar diferències significatives en la 
manera com les directores i directors exerceixen el seu lideratge i que condicionaran 
la relació amb l’AMPA.

En un extrem, l‘absència de lideratge fa que les propostes de l’AMPA siguin difícils 
d’encabir en cap línia coherent. Els criteris erràtics, la vulnerabilitat davant qualsevol 
pressió, sigui del claustre o dels pares, fa que sigui molt difícil preveure quines 
propostes tiraran endavant i quines quedaran bloquejades en previsió d’hipotètics 
conflictes o situacions de malestar. El desig d’acontentar tothom sovint acaba en la 
situació contrària i bloqueja qualsevol possibilitat de canvi.

Per contra quan la força del director/a rau en la seva representativitat, i en la capacitat 
d’influència que tingui per sumar voluntats en torn d’un projecte serà més fàcil 
aconseguir espais de col·laboració i participació conjunta. Això no vol dir que s’hagi 
d’estar d’acord en tot, “anar tots a una” pot ser una intenció molt lloable, però no 
pot servir per amagar les diferències de criteri i d’interessos que de vegades es donen 
entre uns i altres. 

El respecte per les formes democràtiques és condició imprescindible però no suficient 
per assegurar unes relacions profitoses. Cal que des de direcció es reconegui la 
tasca educativa dels pares, no només a casa, sinó també per la influència que té a 
l’escola. Això comporta dirigir amb una visió oberta i no corporativista. Coneixent 
la complexitat i la dificultat d’educar, es tracta de pensar en els pares i en l’AMPA 
en concret com uns interlocutors valuosos i necessaris per tirar endavant la tasca de 
l’escola. En aquest cas, la junta de l’AMPA hauria d’esforçar-se per ser autènticament 
representativa i recollir veritablement les opinions dels pares sense simplificar-les, 
censurar-les o amagar les possibles divergències respecte del parer de la junta.  

Com podem millorar la relació des de l’AMPA?

En la mesura que les línies d’actuació de l’AMPA estiguin clares i definides, es facilita 
molt aquesta relació. En canvi, les propostes inconnexes i poc reflexionades, l’activisme 
per l’activisme i la fiscalització excessiva generen desconfiança. Hauria de ser un dels 
objectius de la junta fer el més fluïdes possible les relacions amb direcció. 
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Alguns dels elements facilitadors podrien ser:

1. Mantenir un sistema de comunicació estable: reunions amb periodicitat fixa. (Per 
exemple quinzenal o mensual)

2. Presentar les propostes i/o demandes per escrit, amb un mínim d’elaboració però 
de manera clara i concreta. 

3. Adaptar el ritme de l’AMPA al calendari escolar: presentar propostes al setembre - 
octubre és poc útil, cal tenir molt en compte que el curs, pel que fa a organització, 
recursos, i planificació de les noves tasques i activitats, horaris, etc., comença al 
juny. 

4. Ser honestos pel que fa al suport que tenen les nostres propostes: no és el mateix 
presentar un projecte en nom de “els pares” - tots els pares?, els socis?, algú que 
ho va proposar? -  que d’un grup de pares i mares concret “els de P3”, “els del 
menjador”. 

5. Informar sempre als pares dels seus drets i dels procediments a seguir en cas que 
vulguin presentar alguna reclamació. Assumir-la com a pròpia només després d’un 
procés de recollida d’informació el més objectiva possible, i amb l’acord explícit 
de la junta. Prendre’s aquest temps de reflexió pot evitar accions precipitades, 
manipulacions, i conflictes innecessaris.

b) Els conflictes amb els mestres

“No ens deixen fer res”

Fer determinades activitats extraescolars, passar als pares determinat comunicat, 
etc. Les situacions poden ser molt variades. Cal recordar que l’AMPA és una entitat 
independent que es deu als seus socis, i que en teoria actua segons decideixi l’assemblea 
i la junta directiva. El problema apareix quan s’han d’utilitzar els recursos propis de 
l’escola: una pista, les aules, l’aula d’informàtica p.ex. Aleshores caldrà el permís del 
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consell escolar. Sense aquest permís, l’única manera de fer-ho seria explorar espais 
alternatius ... i assumir la càrrega de conflicte que això pugui comportar. 

Altres vegades el problema es concreta en termes organitzatius o de cost de l’activitat. 
Cal pensar abans de fer la proposta en aquests factors i proposar alternatives concretes: 
assumir el cost del conserge, la despesa de llum, aigua, etc.

En altres situacions la discussió es centra en la qualitat de l’activitat i en la coherència 
amb el projecte educatiu. En aquest cas fora bo treballar per evitar els prejudicis, 
valorar acuradament si en efecte es pot dir que el plantejament de les extraescolars 
interfereix l’activit at ordinària, i buscar l’acord. 

“No ens consulten ... ni ens diuen en què s’han de gastar els diners”

Certament l’AMPA es converteix de vegades en una font de finançament 
alternativa de l’activitat escolar davant la manca de recursos propis. Les “quotes 
de material” que cobra l’AMPA en són un exemple. Però de fet, l’activitat de 
l’AMPA en aquest cas es limita a donar permís per utilitzar el seu compte corrent: 
recapta i transfereix l’import íntegre. No fixa la quantitat, ni en controla el destí. 
El problema apareix quan hi ha famílies que no paguen, o si els pares consideren 
la quota improcedent o massa elevada: a qui primer reclamen és a l’AMPA!, quan 
no en té la responsabilitat. 

Un cas diferent es produeix quan s’obtenen diners per distribució de llibres o es 
destina una part de la quota de soci a millores per l’escola. Aquestes quantitats poden 
ser finalistes, és a dir l’AMPA determina en què s’han de gastar, o bé es lliuren a 
direcció perquè les destini a allò que es consideri prioritari. Tan contraproduent per 
l’associació pot ser establir en què invertir sense haver parlat abans de quines són les 
necessitats, com no saber en què i per què es gasten.

“Nosaltres som l’oposició”

La força de la junta i del seu president/a rauen en la capacitat de mobilització que 
tingui, en la seva operativitat a l’hora de prendre decisions i de desenvolupar la 
seva activitat, en la capacitat de generar opinió, i molt especialment en el poder 
de convocatòria que tingui, és a dir, en la capacitat de mobilitzar els pares quan 
faci falta. Parlem doncs en termes polítics, en el sentit més ampli de la paraula. La 
participació dels pares no és homogènia ni equivalent a la del professorat.

No és homogènia perquè ni tots els pares, ni en els mateixos moments, se senten 
cridats a participar. La percepció de la necessitat de participar varia amb l’edat dels 
fills, amb l’experiència, amb les expectatives que es dipositen a l’escola. De vegades 
aquestes expectatives són tan baixes que no val la pena l’esforç de participar-hi. 
Potser, més que criminalitzar els pares que no van a les reunions, o a les assemblees, 
o les festes, ens hauríem de preguntar per què ho consideren tan poc rellevant que 
no fan l’esforç d’anar-hi.
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La participació dels professors en canvi 
està lligada a la seva tasca professional, 
és un aspecte més de la feina i resulta útil 
reconèixer que, tot i ser legítims, els seus 
interessos no sempre han de coincidir 
amb els dels pares, o els d’una part dels 
pares. 

De vegades “la mala relació” amb els 
mestres o amb direcció expressa, més 
que una situació concreta i puntual, el 
malestar o el desacord de les famílies amb 
una determinada manera de resoldre 
aquestes tensions entre interessos. La 
transparència facilita la relació: aplicar 
el qualificatiu “pedagògic” només a allò 
que veritablement ho sigui ajudaria molt 
a avançar en l’entesa entre uns i altres. 

Els temps estan canviant...

Per acabar, la relació de l’AMPA amb la 
direcció de l’escola no és una qüestió 
absoluta, sinó de grau i ha de ser 
possible millorar-la. Reprenent la idea inicial, l’objectiu no és l’absència de conflicte 
sinó la confiança mútua per parlar obertament dels problemes i les dificultats i 
cercar solucions que tinguin en compte la complexitat dels interessos i punts de vista 
diferents que hi ha a les escoles.

Actualment, un dels indicadors que utilitza l’administració educativa per avaluar 
positivament un director/a és la relació amb les famílies, i la seva capacitat per facilitar 
i promoure la participació dels pares. Que això es comenci a tenir en comte, és un 
primer pas. 

c) Les relacions entre els pares i les mares de l’AMPA

La junta de l’AMPA

La junta de l’AMPA és el motor de tota la estructura associativa, i les mares i pares 
que la composen garanteixen la bona gestió i el seguiment dels serveis, projectes, 
activitats i recursos propis de l’AMPA.

La junta està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. 
Entenem per membres actius, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la 
seva manera d’entendre i implicar-se en l’educació dels seus fills. Aquesta implicació 
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els porta a oferir una part del seu temps de 
lleure, dels seus esforços i dels seus recursos 
i habilitats personals amb l’objectiu comú de 
millorar qualitativament el funcionament 
del centre i l’educació que rep el conjunt 
d’alumnes del centre educatiu.

Nous i antics membres treballen 
plegats

Una situació bastant freqüent que es dona 
a les juntes d’AMPA és la convivència entre 
pares i mares que porten algun temps, 
alguns fins i tot més de 5 anys, amb altres 
que acaben d’incorporar-se. En teoria, els 
membres més antics tenen: més experiència, 
més coneixement del funcionament del 
centre i de les seves necessitats, més seguretat a l’hora de participar, més claredat a 
l’hora de definir objectius de treball i estratègies d’intervenció. Probablement, també 
han creat una sèrie de normes, no escrites, respecte a la dinàmica interna de la junta 
i a la manera de relacionar-se com a persones. 

En teoria, els membres que acaben d’incorporar-se tenen: més frescor i menys prejudicis 
respecte a qüestions com la participació, la relació amb els mestres o la diversitat 
cultural, més il·lusió sobre tot si els seus fills han començat la seva escolaritat, tenen 
poca informació de la comunitat educativa i del funcionament del centre educatiu, 
més inseguretat a l’hora de prendre alguna decisió o portar la iniciativa, i pot ser, una 
mica de por a implicar-se amb més intensitat.   

Un lloc per a cadascú

La veritat és que aquesta convivència entre nous i antic és de vital importància per 
la vida de l’associació. Si no hi ha gent nova que arriba cada curs, es posa en perill la 
mateixa continuïtat de l’AMPA. No ens podem permetre el luxe de deixar el càrrec 
i que no hi hagi un mínim relleu “generacional”. A vegades, hi ha juntes formades 
per 3 o 4 persones que deixen el càrrec al mateix temps i es crea una situació crítica 
que pot mantenir-se un curs sencer fins que no s’incorporen noves persones. Aquesta 
situació és perjudicial per l’escola i per la imatge de la pròpia AMPA. 

Els membres antics amb l’experiència adquirida, el coneixement del centre i la 
seguretat a l’hora de participar han d’ajudar als nous membres a trobar el seu lloc, a 
que se sentin cada vegada més segurs i útils. Cadascú té el seu ritme i la seva manera 
d’implicar-se en el treball col·lectiu. Hem de donar un petit temps d’adaptació per 
que la persona pugui fer-se una idea més realista i complerta possible de la feina que 
fa l’AMPA, dels seus objectius, dels seus anhels i de les seves dificultats. També és molt 
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important que les persones que s’incorporen siguin capaços de reconèixer i valorar 
tota la feina feta fins aquell moment.     

Una junta i un AMPA oberta a tothom

A vegades hi ha pares i mares que perceben a la junta com un grup d’amics molt ben 
avinguts amb relacions personals intenses, formant un grup molt ben cohesionat. 
Aquesta dinàmica producte del treball conjunt i compartit durant un temps és 
bona per el funcionament intern de la junta. Una bona cohesió i una bona sintonia 
personal entre els membres de la junta és una variable important a l’hora de fer 
una bona feina. Ara bé, aquesta cohesió de grup pot donar peu a una dinàmica 
“massa familiar” que pot convertir a la junta en un grup molt tancat sense voler-ho i 
sense adonar-se’n. A vegades es donen situacions paradoxals, els membres de junta es 
consideren a si mateixos com a grup obert i dialogant i des de fora es percebut com 
un grup tancat com si fossin amics més que companys de junta. Hem de plantejar-
nos aquestes qüestions, ja que moltes juntes sense adonar-se acaben tancant-se en 
si mateixes.

d) Suggeriments per millorar la relació entre els 
membres de junta

- Que tothom estigui informat d’una manera semblant. Això vol dir que la infor-
mació hauria de circular amb fluïdesa entre els membres de la junta, de dalt a baix 
i en totes direccions. No crear subgrups dins de la pròpia junta que estiguin millor 
informats que la resta de membres, això pot crear sentiments de marginació amb 
la sensació de que uns membres són més importants i necessaris que altres.

- Que cadascú tingui funcions, tasques o feines de les que sigui o es senti respon-
sable. Sentir-se responsable d’un projecte, d’una activitat o d’alguna tasca encara 
que sigui senzilla ens fa sentir més integrat en l’equip humà al que pertanyem i 
més identificats amb els objectius de l’AMPA. 

- Si cada persona té una responsabilitat o una tasca a realitzar, aleshores podrà ser 
valorat per la feina feta. És important acostumar-nos a fer valoracions del que 
fem i del que fan els nostres companys de junta. Tothom pot ser valorat de forma 
positiva. No tenim costum de valorar la feina ben feta per un company d’equip. A 
vegades estem més pendents d’allò que no funciona bé o que hauria de millorar, 
que dels bons resultats.    

- Que tothom es pugui sentir útil i necessari, no en el sentit de sentir-se imprescin-
dible o més important que els altres, sinó en el sentit de formar part d’un projecte 
associatiu que s’enriqueix de l’aportació i l’esforç col·lectiu. 

- Diferenciar, tant com es pugui, les relacions d’amistat de les relacions de compa-
nyonia que es van creant quan compartim un mateix espai de treball i relació 
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personal. És important que el sentiment d’unió i cohesió entre els membres de 
la junta es basin en la identificació compartida d’uns objectius i uns interessos 
comuns i no únicament en els sentiments de simpatia personal i d’amistat. Quan el 
sentiment d’amistat és més fort que el sentiment d’unió al voltat dels objectius la 
junta corre el perill de tancar-se en si mateixa. 

e) Suggeriments per millorar la relació de la junta 
amb els socis

- Hem de pensar que la participació dels pares està subjecte a moltes variables: valors 
i conviccions personals, disponibilitat de temps, capacitat per treballar i compartir 
amb altres persones, certs recursos personals per organitzar i organitzar-se, esforç 
personal, circumstàncies familiars, edat dels fills, etc. No hem de caure en explica-
cions excessivament superficials com creure que els pares i les mares no participen 
perquè no els interessa l’educació dels seus fills. És molt més prudent i just evitar 
jutjar les intencions de les persones que, per una o un altre raó, no participen. 

- No culpem als socis de la baixa participació, no és una bona manera d’atreure el 
seu interès i les possibles ganes de participar. 

- Si a la porta de l’escola escoltem dir, “Què és això de l’AMPA?” o “Què fa l’AMPA?” 
no ens posem neguitosos ni agressius. En aquesta situació tenim dos possibilitats, 
o empipar-nos i donar-li a entendre que la seva “ignorància” té més a veure amb 
el seu poc interès que a la falta d’informació, o aprofitar per explicar-li que fa 
l’AMPA i convidar-lo cordialment a participar o si més no a assistir un dia a una 
reunió. Una part de la nostra feina consisteix en fer una mica de pedagogia de tot 
allò que fa l’AMPA i empassar-nos alguna situació que ens podria fer ràbia i posar-
nos de molt mal humor. 

- Quan fem una reunió i assisteix poca gent, hem d’evitar els típics comentaris del 
tipus: “Sempre som els mateixos”, “Els que més ho necessiten mai venen a les 
xerrades”, “Avui dia, els pares no es preocupen per l’educació dels seus fills”, “Si 
poséssim cafè i pastes segur que vindrien”. Aquestes queixes no únicament ens 
deprimeixen més, sinó que a més donen una imatge molt negativa del col·lectiu 
en general. Si aquests comentaris servissin per alguna cosa estarien justificats però 
malauradament no serveixen per a res.  

- Quan parlem amb pares i mares que no són membres de junta tractem de donar 
una bona imatge del que fem, de l’associació i de l’escola en general. Intentem 
despertar en els pares el seu interès, la seva curiositat per l’escola, el seu desig 
per participar, evitant sempre que sigui possible, convidar-lo a participar o a inte-
ressar-se per un lloc devaluat on tot són problemes i dificultats. En el bon sentit de 
la paraula, estem obligats a fer una mica de marketing.  
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Capítol 
L’AMPA i la seva organització

a) Què és l’AMPA?
És la forma més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins 
del Centre Escolar. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment 
al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la 
Generalitat de Catalunya.

Des de l'AMPA, es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i 
reivindicació de tots els aspectes referents a l'educació, per tal d'aconseguir, juntament 
amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis 
propis d'una societat democràtica.

La tasca de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, col·laboradora i 
vigilant davant les responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a 
la qualitat de l'ensenyament, esdevé‚ cada cop més important en la nostra societat.

La gestió i el funcionament de l’AMPA

Una bona gestió de l'AMPA comporta la participació i la dinamització global del 
Centre; per obtenir això, cal:

- Compromís per part dels membres actius de la junta directiva.

- Col·laboració i suport dels socis.

- Diàleg i col·laboració amb tots els sectors de la comunitat educativa.

3
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- Formació dels pares i mares i de les Juntes Directives.

- Accés a la informació.

- El recolzament als mestres i dels mestres.

- Locals per a desenvolupar les reunions i activitats.

- L'assessorament de federacions i d'altres institucions.

Per a què serveix un AMPA?

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del 
centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que 
reben els nois i les noies.

2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva 
implicació en el funcionament del centre.  

3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar 
sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més 
general. 

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar 
els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un 
representant al consell escolar de centre.

6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un 
centre educatiu sostingut amb fons públics.

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

Funcions i taques bàsiques

Activitats de funcionament 
de l’AMPA

Activitats d’informació 
i formació

Activitats lúdiques i 
socials

Objectius 
que 
pretenen

Fer real el funcionament de 
l’associació. 

Facilitar la seva tasca com a 
pares i mares i especialment 
en la seva vessant de pares 
i mares d’alumnes, de nens 
i nenes que assisteixen a un 
centre educatiu.

Facilitar la relació entre 
els associats i afavorir 
una dinàmica de 
participació i integració 
en la comunitat escolar.

Exemples Assemblees, reunions de junta, 
reunions de comissions, fixació de 
criteris per als pares que siguin 
membres del consell escolar, 
participar al Consell Escolar a 
través d’un membre designat per 
l’AMPA

Escoles de pares, repartiment 
d’informació sobre el centre 
a pares nous, conferències-
col·loqui

Sortides, festes populars
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Altres tipus d’activitats o serveis que es solen organitzar:

Gestió del menjador escolar, gestió del transport escolar, adquisició i distribució 
conjunta de llibres de text i altre material docent, material escolar socialitzat, 
col·laboració amb les activitats complementàries del centre (colònies, excursions, 
visites al teatre, visites al cinema, visites a museus i a d’altres llocs d’interès cultural,...), 
préstec i/o dotació de materials i equipaments al propi centre, dissenyar i posar en 
marxa activitats extraescolars adreçada als alumnes (informàtica, esports, dansa, 
pintura, música, etc.). 

AMPA de primària i secundària

Hem de dir que les AMPA de primària i secundària no es poden comparar ja que 
formen part de realitats ben diferents en molts sentits. Aquestes diferències influeixen 
en les expectatives a l’hora de participar i implicar-se en la vida de l’Associació. 
Posarem alguns exemples: Quan els fills ja tenen 12 anys o més, tenim la sensació 
de que la nostra influència educativa cada vegada és més petita i, per tant, la nostra 
participació en la seva educació i en l’AMPA no és tan necessària. Això no és del 
tot cert, encara som un referent educatiu molt important i necessari. A l’AMPA de 
secundària hem de treballar més estretament amb els mestres, compartint amb ells 
inquietuds i preocupacions comunes sobre les necessitats dels alumnes entre 12 i 16 
anys. Si volem oferir alguna activitat extraescolar hem de comptar amb els desitjos 
i interessos dels propis alumnes. A la primària alguna vegada hem organitzat una 
activitat extraescolar perquè coneixíem un monitor o perquè un pare s’oferia a fer 
una activitat. Això a la secundaria no funcionaria ja que hem de comptar amb la 
implicació i l’opinió dels propis joves. És natural i previsible que els pares de primària, 
on els fills comencen la seva escolaritat, estiguin més il·lusionats, interessats i 
predisposats a participar en l’AMPA.

Les AMPA de primària i secundària han d’ajustar el seu funcionament, les seves 
expectatives, els seus objectius i les seves activitats, a les seves realitats i necessitats i 
han de fugir de les comparacions que no serveixen per millorar la nostra feina.  

b) L’assemblea 
L'assemblea és l'òrgan suprem de govern de l'associació. Perquè l'associació pugui 
actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega 
en els òrgans directius (junta directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, 
entre assemblea i assemblea.

Organització d'una assemblea

Una assemblea té vàries funcions: ser un lloc de reunió on els membres poden 
intercanviar informació, obtenir informació i establir tot tipus de contactes informals; 
desenvolupar en els participants un sentiment de pertinença, de cohesió amb 
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l'associació i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l'obligació dels òrgans 
directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

Funcions de l'assemblea general

Des d'un punt de vista merament formal, les funcions de l'assemblea són:

- Rebre informes de la junta directiva i d'altres òrgans escollits.

- Debatre i aprovar el pla d'actuació i pressupost de l'associació.

- Eventualment debatre i votar esmenes als estatuts de l'associació.

- Debatre i votar temes d'objectius i estructura de la pròpia associació.

- Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.

Principals normes per organitzar una assemblea

- Notificació per escrit de l'assemblea que inclogui:

a) Qui pot assistir, qui vota.

b) Procediment per presentar esmenes o propostes, incloent la data límit de pre-
sentació.

c) Normes per proposar candidatures i escollir als membres de la junta directiva.

d) Ordre del dia de l’assemblea: temes a tractar.

Elecció de la junta directiva o renovació

La junta directiva s’ha de triar durant l'assemblea. Els estatuts de l’associació 
especifiquen el procediment per portar a terme l’elecció així com la renovació dels 
càrrecs. Els càrrecs s’exerceixen sense cap tipus de remuneració econòmica.

El resultat de l’elecció s’ha de donar a conèixer en la mateixa assemblea i desprès a 
la resta de socis.

Què passa quan dimiteix la junta actual i a l’assemblea no surt ningú 
que vulgui formar part de la Junta Directiva? 

En aquestes ocasions, el procediment aconsellable és que es creï una junta gestora (que 
no és el mateix que una junta directiva), la qual tindrà les funcions que l’assemblea 
li encomani, però entre elles hauria de fer: encarregar-se de les gestions mínimes 
necessàries per la continuïtat de les activitats de l’AMPA, convocar en un període 
màxim d’un mes una nova assemblea, però aquesta vegada seria una assemblea 
extraordinària, amb un únic tema a tractar: elecció de junta directiva.

Prendre acta de l'assemblea

Aquesta és una tasca molt important que no s'ha d'oblidar. El secretari és l’encarregat 
de recollir les idees i plantejaments exposats a l’assemblea, i per descomptat els acords 
presos durant la reunió. 
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L'acta de l'assemblea, sobre tot les decisions 
i el resultat de les eleccions, hauria d'enviar-
se tan aviat com fos possible a totes aquelles 
persones que van assistir a l'assemblea.

Idees per fer una assemblea activa i 
participativa:

- Quan s’obre la reunió és important que 
cada membre de la junta es presenti 
comentant breument les tasques que 
porta a terme a la junta i que ho faci 
d’una manera positiva i engrescadora. 
El president pot anar introduint a cada 
persona. No és aconsellable que solament 
parli el president i la resta calli ja que els 
socis assistents s’aniran amb la idea d’una 
junta poc participativa i excessivament 
centrada en la figura del president.

- Intentem evitar explicacions massa llargues i amb molta informació important 
però poc atractiva. Per tant, tota la informació que pugui ser donada per escrit 
(balanços comptables, memòries i projectes d’activitats, pressupostos, etc.) és 
millor donar-la per escrit i en tot cas comentar-la. 

- Intentem crear les condicions per que els assistents es sentin identificats amb allò 
que diu la junta i s’animin a participar. Podem plantejar un treball per petits grups 
(4 o 5 persones) durant 10 minuts amb una posada en comú/debat final. Podem 
plantejar moltes qüestions: “L’any vinent volem fer xerrades sobre temes educa-
tius, quines xerrades us agradaria fer?”, “Aquest curs hi haurà eleccions al consell 
escolar, quines idees ens podeu donar per fer un bon procés electoral?”, “Quin 
consell ens podeu donar per millorar el funcionament de l’AMPA.” Aquestes 
dinàmiques no són tan complicades com semblen i serveixen per que els pares 
i les mares es coneguin i estableixin vincles al voltant d’interessos i necessitats 
comunes. També per la junta tot el que puguin pensar, suggerir, opinar els socis 
pot convertir-se en una informació molt valuosa si som capaços d’aprofitar-la. 
Intentem crear dinàmiques de participació com aquestes.

- Alguna vegada es pot programar al final de la assemblea una xerrada curta (30 
minuts màxim) amb un tema d’interès o invitar a una persona coneguda que pugui 
plantejar algun tema que preocupi als pares. 

- Algunes juntes al final de l’assemblea inviten als pares a prendre un petit refrigeri 
amb pica pica, preparat prèviament. Aquests espais de relació social de caràcter 
més informal són molt ben valorats per tothom ja que permeten un coneixement 
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més proper i personal de l’associació i de les persones que la composen. Aquests 
moments els podem aprofitar per parlar tranquil·lament amb alguns pares i mares 
que intuïm que poden implicar-se o interessar-se per l’AMPA i qui sap, seran futurs 
membres de junta.   

c) Els socis 
Els socis són l’element essencial de l'associació. Sense socis una associació és un 
projecte d'associació. Per això, convé tenir cura del funcionament estructural de 
l'associació per garantir uns lligams participatius regulars i reals de l'associació amb 
els seus socis.

El soci sempre és una persona, mai pot ser-ho una entitat o institució. Una família no 
pot ser sòcia. Un pare que no tingui la pàtria potestat del seu fill continua sent el seu 
pare i per tant té el dret a ser soci.

Els drets i deures dels socis haurien d’estar reflectits i definits amb claredat als estatuts 
de l’AMPA. Així com les condicions per a ser soci o deixar-ho de ser.

Els socis haurien de tenir els mateixos drets a l’hora d’accedir a les activitats i serveis 
que s’ofereixen. Un pare o una mare no associat no pot tenir el mateix status que 
un soci. Els socis tenen l’obligació de triar a la junta de govern que millor representi 
les seves idees i dirigeixi l’associació. De la mateixa forma, els socis tenen el dret i 
l’obligació d’exigir de la junta l’acompliment de les seves funcions i que executi els 
acords de l’assemblea per la que fou votada democràticament.

Necessitem socis actius

Hi ha AMPA on els pares i mares es converteixen en socis de forma automàtica pel 
fet de tenir als seus fills i filles matriculats en el centre. S’ha de recordar que el soci 
es el pare i no el fill. Hi ha altres AMPA en canvi, que consideren que aquesta és una 
condició necessària però no suficient per a ser soci. Cada AMPA en funció de la seva 
pròpia realitat, història i cultura associativa tindrà que valorar la manera en que un 
pare o una mare es converteix en soci. 

Associar-se és un acte voluntari. És convenient que els pares i les mares desitgin 
explícitament ser socis. Que existeixi algun mecanisme on es reflexi l’interès, la 
motivació i cert grau de compromís personal pel fet de convertir-se en soci. Si un pare 
es converteix en soci únicament pel fet de tenir el fill a l’escola, probablement, no 
tindrà interès per col·laborar o conèixer el que fa l’AMPA. No és adequat per a cap 
associació tenir socis que no coneixen la seva associació ni mostren interès pel seu 
funcionament. 

L’AMPA té uns objectius que complir i desenvolupa tota una sèrie d’accions concretes 
per aconseguir-los. L’activitat general de l’AMPA i la seva manera de funcionar farà 
que es vagi guanyant un lloc de prestigi a la comunitat educativa. Si això succeeix, 
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probablement despertarà moltes expectatives entre els seus associats. Si, a més a més, 
l’AMPA troba un manera eficaç per encarrilar les necessitats, preocupacions i interessos 
dels socis serà molt més probable que el soci s'impliqui i participi activament. Ben al 
contrari, si el soci no troba respostes a les seves necessitats es convertirà en un soci 
passiu i allunyat de l'associació.

d) La Junta Directiva
La junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vice-president/a, un/a 
Secretari/ària, un/a Tresorer/a, i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys. La durada dels càrrecs 
directius ve determinada en els estatuts.

La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental 
en el funcionament d'una associació.

Funcions de la junta directiva

Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de 
l'associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l'assemblea, 
algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.

b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que 
s'ajustin als objectius de l'associació.                        

c) Posar en pràctica les decisions de l'assemblea.

d) Organitzar les activitats.
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e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que ge-
neri l'associació.

f) Realitzar una memòria d'activitats.

g) Representar a l'associació davant la opinió pública.   

Els càrrecs directius

Les funcions del president són:

- Ostentar la representació legal de l'associació.    

- Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva.

- Animar i coordinar el funcionament de les vocalies, comissions i serveis que es 
creïn.

- Complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta.  

- Ordenar els pagaments dels deutes.

- Autoritzar les actes, certificacions i altres documents oficials de l'associació.                  

- Avaluar conjuntament amb la resta de membres de junta el treball realitzat i el 
que queda per fer.

“Qualsevol pare o mare que tingui certa capacitat per aglutinar i liderar un equip 
humà pot convertir-se en un bon president” 

Les funcions del secretari són:

- Aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta direc-
tiva.

- Rebre i trametre les sol·licituds d'altes i baixes.  

- Custodiar els llibres oficials i els registres i fitxers de l'associació.  

- Redactar conjuntament amb el president, la memòria anual d'activitats. 

- Citar a directius i associats per reunions preceptives que es convoquin. 

- Expedir certificacions.

“El secretari té cura dels documents escrits produïts durant el curs escolar (actes, 
memòries, projectes, manifestos, articles, etc.). Aquests documents ajuden a 

explicar i entendre la història de l’associació”

Les funcions del tresorer són:

- Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses)  
i els justificants de pagament. 

- Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la 
seva aprovació. 

- Recaptar les quotes.
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- Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.

- Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades  
prèviament pel president. 

- Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

“Els recursos econòmics ens serveixen per desenvolupar projectes propis i 
col·laborar amb els projecte i necessitats del centre. Tot això serà possible si som 

capaços de tenir una comptabilitat ordenada i actualitzada”. 

e) El treball per comissions
La comissió és una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el 
funcionament de la junta i els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA.

Les comissions poden estar constituïdes per associats i les seves funcions són:

- Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió 
(en aquest cas, haurà de contar amb l'aprovació de la junta directiva).            

- Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació 

Hem de tenir en compte que:

- La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràc-
tica.

- La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta 
com a mínim per dues persones. 

- Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.

- Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la 
seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, 
proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Algunes comissions 

Consell Escolar

Delegats de Curs

Escola de Pares

Informació i Publicacions

Activitats Extraescolars

Esports 

Relacions amb entitats del barri

Comissió de festes

Comissió econòmica
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f) Els col·laboradors 
puntuals
“Per quants pares i mares ha d’estar 
composada una junta directiva per que 
funcioni bé?”, “3, 5, 8 o 15 membres actius?”. 
Aquesta qüestió no té una única resposta 
ja que la composició de la junta dependrà 
de diverses variables: en primer lloc de les 
persones interessades i disposades a implicar-
se durant el curs, dels projectes i activitats que 
es portin a terme, de la manera d’organitzar-
se i repartir les tasques a fer, etc. A vegades 
tenim la tendència a pensar que mentre més 
siguem l’AMPA funcionarà millor. En aquest 
sentit, hi ha pares que consideren que per 
que un AMPA funcioni bé com a mínim es 
necessari un nucli de 10 membres actius de 
junta. En trobades de formació i intercanvi 
d’experiències d’AMPA sempre hi ha un 
AMPA qui diu que són 15 membres actius, 
despertant en la resta d’AMPA una barreja 
d’admiració i enveja. 

Nosaltres volem plantejar que un AMPA molt 
nombrosa no sempre es sinònim d’eficiència, 
bona organització i prestigi social. La prova 
és que hi ha AMPA amb 5 membres actius 
que funcionen perfectament. Parlem de 5 
membres actius, compromesos, amb funcions 
i tasques ben definides i rodejats d’un grup 
de col·laboradors puntuals disposats a 
treballar amb la condició de no implicar-se 
amb el dia a dia de la junta. Per certes coses 
pot arribar a ser tan important un membre 
actiu de junta com un col·laborador puntual. 
Ens podem trobar amb pares amb poc temps 
disponible durant la setmana o amb un 
horari molt variable cosa que impedeix un 
compromís regular, pares amb la sensació 
de perdre el temps assistint a les reunions de 
junta, pares que prefereixen fer una feina 
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individual i que no acaben de trobar-se en un grup com l’AMPA. En fi, pares i mares 
interessats i motivats per fer una feina puntual sense més (escriure un article per la 
revista de l’AMPA, fer les fotos de la festa de fi de curs, fer un espectacle de màgia per 
als nens, organitzar una xerrada pels pares buscant al ponent, acompanyar als nens 
a la piscina, etc.). El que pot arribar a “cremar” molt és que els membres actius de 
junta a més de fer la seva feina habitual tinguin que portar als nens a la piscina quan 
perfectament això ho podria fer un col·laborador puntual. Hi tenim tants exemples 
en aquest sentit!

g) Els delegats d’aula
Una de les formes d'organització i de participació que funciona amb més eficàcia des 
de fa temps, és la figura del delegat d'aula.

El delegat és un pare o mare escollit pel conjunt de pares i mares de classe.

Per a què serveix un delegat?

Les funcions del delegat es poden resumir d'aquesta manera: 

a) Fer d’enllaç entre el mestre i els pares i la junta de l'Associació en tots aquells te-
mes que no siguin estrictament individuals; faciliten a les institucions de l'escola 
una tasca més eficaç i un millor coneixement. 

b) Fer de portaveu. Representar als pares del curs davant el mestre, d'una banda, i la 
junta de l'AMPA, de l'altra; mitjançant un delegat les iniciatives, els suggeriments 
o les queixes de la "majoria silenciosa" podran tenir el ressò que es mereixen i se-
ran atesos convenientment. És evident que ni la junta de l'AMPA ni encara menys 
el consell escolar no poden recollir les queixes o els comentaris que es produeixen; 
ens hem d'acostumar a canalitzar les idees i les opinions pels mitjans democràtics 
a l'abast.     

c) Fer de coordinador entre els pares del curs, fomentant la comunicació i el desple-
gament d'iniciatives.    

d) També pot actuar com a informador: Donada la seva posició com a representant 
dels pares d'un curs i essent la persona amb més contacte amb la junta de l'AMPA, 
podrà transmetre als altres pares i mares moltes informacions d'interès.  

Apart del contacte ja esmentat amb els pares del curs, el mestre i l’AMPA (com més 
estret i freqüent millor, la qual cosa no vol dir passar-se el dia penjat al telèfon, ni a 
les aules de l’escola) el delegat es troba amb la resta de delegats per tal d'intercanviar 
punts de vista, comentar les incidències hagudes des de l'ultima trobada i per posar 
en marxa les iniciatives que puguin sorgir. 

A la reunió d’inici de curs és un bon moment per demanar a un pare si vol ser 
delegat. 
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h) Proposta d'organigrama

ASSEMBLEA GENERAL DELS SOCIS

Òrgan sobirà de l'Associació

– Examinar la memxaminar la memxaminar la memxaminar la memòria anualria anual

– Examen del balanxamen del balanç econòmic i l’estat de comptes

– Examen del pressupost per al proper exercici econxamen del pressupost per al proper exercici econòmic

-– Qualsevol altre punt de l’ordre del dia.Qualsevol altre punt de l’ordre del dia.

– La modifi cació dels estatuts

– La dissolució de l’APA

ORDINÀRIA EXTRAORDINÀRIA

– President
– Vicepresident
– Secretari
– Tresorer
– Vocals

JUNTA DIRECTIVA

Comissions de Treball 

Entitat social 
del barri

Cultura Esports Consell 
Escolar 

Informa-ció i 
pu-blicaci

Delegat 
de curs

Formació 
de pares

Activitats 
extraes-colarsextraes-colars
Activitats 
extraes-colarsextraes-colars
Activitats 
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i) La modificació dels estatuts
El procediment legal per tal de fer qualsevol modificació als vostres estatuts és el 
següent:

1. Una solicitud, a la qual s'acompanyarà:

2. Un certificat, per duplicat, de l’acord de l’assemblea general extraordinària en el 
qual figuraran els articles modificats, signats pel secretari amb el vist-i-plau del 
president (ambdós signants hauran de figurar amb els seus càrrecs respectius en el 
protocol del registre d’associacions). model de cetificat 1, model de cetificat 2.

3. Un exemplar de l’estatut, amb les modificacions introduïdes al text, i a l’acabament 
una diligència en la qual el secretari amb el vist-i-plau del president certifiqui que 
els estatuts són els aprovats a l’assemblea general extraordinària de la data (cal 
posar la data). http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=5504#

j) Els llibres oficials
1. Un llibre de socis. S'haurà de incloure en aquest llibre les altes i baixes de tots els 

socis inscrits a l'associació.

2. Un llibre de comptes. S'haurà de mantenir al dia amb tot el relacionat amb les 
entrades i sortides de diner. No pot tenir cap mena de esborralls.

3. Un llibre d'actes. En aquest llibre es deixarà constància especialment de les 
assemblees generals i extraordinàries. Si la junta ho desitja pot incloure les actes 
de totes les reunions. L'acta haurà de contenir principalment tots els acords que 
es prenguin a les reunions.

4. Un llibre d’inventari de béns: Recull les dades del material no fungible ( fungible és 
aquell material que es consumeix amb l’ús) que té l’associació. 

Per cada concepte, es a dir, per a cada objecte no fungible que hagi comprat l’AMPA 
i que té la corresponent factura i s’ha pagat amb el fons de l’associació, cal reflectir 
les següents dades:

1. Data de compra

2. Número de factura (la del llibre de caixa)

3. Concepte (aquí cal descriure suficientment de què es tracta. Si és un aparell 
que porti número de referència del fabricant cal fer-lo constar, així com també 
marca i model de l’aparell)

4. Import de la compra en euros, IVA inclòs.

5. Activitat o lloc on està aquest bé.

6. Si està cedit al centre, cal fer-ho constar, i des de quan.

7. Cal deixar dues caselles per fer-hi constar la data de baixa d’aquell bé a 
l’inventari, i el motiu.
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Notes sobre el llibre d’inventari:

a) Si es suma l’import de totes les compres fetes per l’AMPA, no comptabilitzant 
aquells bens que s’hagin donat de baixa, ens dona l’import total de patrimoni de 
l’AMPA (saldos de comptes bancaris, a part).

El dia 1 de setembre de cada any caldria actualitzar el muntant d’aquest saldo total. 
Això consistiria en disminuir el valor de cada element amb l’import de l’amortització 
anual. Un cop feta aquesta correcció tindríem l’import total actualitzat del patrimoni 
de l’AMPA al començament de cada curs escolar.

k) Aspectes legals a tenir en compte 
a) És necessari que notifiqueu al Registre, qualsevol canvi en la composició de la 

Junta o en els Estatuts de l'AMPA (els realitzats per Assemblea general de l'AM-
PA), mitjançant la tramesa d'un certificat del Secretari amb el vist-i-plau del Pre-
sident.

b) Número d’Identificació Fiscal (NIF). És el DNI de l'AMPA, i heu d'especificar-lo a 
l'hora de demanar una factura a nom de l'AMPA. Si no el teniu, heu d'adreçar-vos 
a qualsevol delegació d'Hisenda amb els vostres Estatuts legalitzats, i omplir els 
formularis específics. http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridi-
ques/Associacio/?I=1

c) Cal demanar explícitament l'exempció de presentació de liquidació d'IVA a la de-
legació d'Hisenda mitjançant una instància signada pel President de l'AMPA, amb 
els vostres estatuts legalitzats.

d) L’AMPA no ha de treure l’IAE si les activitats econòmiques no arriben a 
1.000.000€

l) La gestió econòmica
Cal tenir en compte que les AMPA són associacions sense afany de lucre i que gestionen 
els recursos que els pares i mares associades aporten a cadascuna de les activitats que 
les AMPA ofereixen.

Per al bon desenvolupament de les AMPA, cal que aquesta gestió estigui basada en 
el principi bàsic de la transparència.

Transparència en la gestió econòmica

És fonamental que la gestió econòmica de les AMPA estigui basada en la total 
transparència, això vol dir que la Junta Directiva ha d’assumir la responsabilitat i 
la bona actuació de tots i cadascun dels seus membres i estar disposada a donar tot 
tipus d’explicacions davant de qualsevol consulta per part dels seus associats, per 
això haurà de tenir a disposició de qualsevol petició el llibre de caixa o els llibres de 
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comptabilitat i els comprovants de totes les 
operacions, perquè cal que siguem conscients 
que els diners que es mouen no són nostres, 
sinó de tots els nostres associats, els quals 
tenen el dret de sol·licitar qualsevol tipus 
d’aclariment. Així com també és important 
donar una còpia tant del pressupost de 
l’AMPA com del balanç econòmic.

Censor de comptes

L’experiència ja ens ha demostrat en 
algunes ocasions que aquesta manca de 
transparència l’únic que crea són sospites i 
malestar a les AMPA, per la qual cosa creiem 
que seria interessant crear la figura del 
censor de comptes. Els censors de comptes poden ser dues persones nomenades per 
l’Assemblea de socis de l’AMPA –que no formen part de la Junta- i que són triats per 
comprovar que els comptes que presenta la Junta coincideixen amb la realitat.

Una vegada que aquestes persones hagin acabat la seva feina, que normalment no 
dura més de tres tardes a l’any, realitzen un informe, que és presentat primer a la 
Junta i on es posa de manifest el treball realitzat i les recomanacions que es creuen 
oportunes, per així poder rectificar les anomalies trobades, si es creu convenient. 
Posteriorment aquest informe és llegit a l’Assemblea de pares per a l’aprovació dels 
comptes del curs.

Tasques del censor de comptes

- Comprovar que els ingressos de quotes corresponguin als abonaments dels socis.

- Comprovar que el xec bancari a un proveïdor correspon amb les seves factures.

- Comprovar que el saldo del extracte bancari coincideixi amb l´import que la Junta 
diu que té al banc.

La tasca d’aquests censors simplement és de comprovació i verificació de la 
documentació. Per a ser censor de comptes no és necessari tenir coneixements de 
comptabilitat, simplement cal tenir sentit comú, ja que la tasca que cal realitzar és 
la mateixa que realitzem a casa nostra quan comprovem les despeses que tenim 
particularment.

Orientacions per fer els pagaments

a) És molt important, cara a la transparència dels comptes, que cada pagament que 
és realitzi, ja sigui en efectiu o bé en xec, tingui el seu justificant corresponent 
(rebut, factura, ...).
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b) També és necessari tenir ben controlat el funcionament de les signatures bancàri-
es; el més freqüent és autoritzar 4 persones per signar: 

• el president de l’AMPA

• el tresorer de l’AMPA

• el secretari de l’AMPA

• i una altre persona, normalment el vice-president de l’AMPA.

c) Per poder disposar dels fons i fer pagaments, n’hi ha prou amb dues firmes, una 
de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

d) Cal tenir present, a més, que en el moment de signar un xec, sempre s’ha de fer 
amb els comprovants davant i així saber el que es signa. 

e) És millor fer sempre els pagaments en xec nominatiu o bé per transferència ban-
cària. Sempre que es faci un pagament, ha d’entrar a l’arxiu de l’AMPA un docu-
ment o paper on figuri l’import del que s’ha pagat, el nom complert i DNI de qui 
rep aquells diners, el concepte pel qual els rep, i la data.

f) També som conscients que moltes as-
sociacions no disposen dels recursos humans 
necessaris per portar a terme aquest control, 
però això no ha de ser un impediment per 
portar a terme aquesta gestió de la manera 
més controlada possible.

Control de la gestió

Per tal que existeixi aquesta transparència 
és fonamental que hi hagi un control de 
la gestió, i una manera pràctica de poder 
portar aquest control és informatitzar-se en 
la mesura que sigui possible.

No cal que comprem el millor ordinador 
del mercat; amb un que cobreixi les nostres 
necessitats ja en tindrem prou.

Amb referència als programes informàtics, 
existeixen diversos i de molt complexos. Els 
més bàsics són: 

- Un programa de control de socis i facturació 
que ens permeti obtenir un disquet amb tots 
els rebuts per poder ser gestionats per una 
entitat bancària (n’hi ha de diferents tipus al 
mercat).
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- Un full de càlcul per poder realitzar els pressupostos i altres estudis.

- Un programa de comptabilitat on es puguin donar d’alta diferents empreses alhora 
i es pugui treballar amb qualsevol d’elles (n’hi ha de diferents tipus al mercat, i 
molt econòmics).

- Un tractament de textos (n’hi ha de diferents tipus al mercat, i qualsevol és bo).

Aquesta informatització és molt aconsellable, ja que ens pot permetre un estalvi 
considerable de feina i una millor diversificació del temps que voluntàriament 
dediquen els pares a les AMPA.

La manera de poder reflectir tots els moviments d’entrada i sortida de diners, es pot 
fer de dues formes:

Llibre de Caixa:

- Entrada de diners (identificant de què és l’entrada)

- Sortida de diners (identificant de què és la sortida)

- Saldo disponible (diferències entre entrades i sortides)

O bé: 

Comptabilitat per ordinadors (es recomana aquest sistema per la seva agilitat):

- Realitzar una senzilla adaptació, el més coherent possible, del Pla Comptable Espa-
nyol als comptes que l’AMPA necessita, i que aquests comptes corresponguin als 
conceptes del pressupost aprovat.

- Una vegada realitzada aquesta adaptació només es tracta d’anar codificant els 
comprovants i d’introduir-los al programa de comptabilitat.

- Una forma de conèixer l’evolució de cada activitat pot ser la de separar la comp-
tabilitat de cadascuna (com si fos una empresa diferent); d’aquesta manera es pot 
repartir la feina entre diferents pares. En el cas que es faci així cadascun d’ells es 
pot responsabilitzar d’una activitat i així en pot portar a terme un control més 
directe i clar.

Els pressupostos

A partir de la informació que cada activitat presenta, el tresorer de la Junta de l’AMPA 
presenta els pressupostos per a la seva aprovació a l’Assemblea Anual de Pares, i cal 
que se celebri abans de l’inici del curs al qual corresponguin aquests pressupostos. 
És aconsellable que tota activitat nova que les AMPA ofereixin als seus socis sigui 
debatuda i valorada a cada Junta abans de ser presentada:

- Debatuda, en el sentit de si és convenient o no oferir als pares una nova activitat 
(no pel fet de tenir més activitats els nens estan millor).

- Valorada, perquè abans de portar a terme una nova activitat se n’ha de realitzar 
un estudi de viabilitat.
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A l’hora de realitzar uns pressupostos de qualsevol activitat, cal tenir en compte que 
sempre ha de ser autosuficient per ella mateixa. Això vol dir que aquesta activitat ha 
de poder cobrir els seus costos de funcionament amb les quotes que s’aporten, i no 
s’ha de comptar amb les aportacions que puguin sobrar d’altres activitats.

Per exemple, si una família paga una quota pel servei de guarderia i aquest servei, pel 
motiu que sigui, ha generat uns ingressos extres, aquests ingressos no poden finançar 
directament una altra activitat que no hagi generat els suficients ingressos per poder 
cobrir els seus costos.

Aquests pressupostos són la base per poder portar un control de la gestió de cada 
activitat; és aconsellable ser una mica conservador a l’hora de realitzar un pressupost 
per poder fixar una quota d’activitat. Diem que s’ha de ser conservador perquè no 
és el mateix incrementar el preu de la quota, en 1 euro en el moment de fer els 
pressupostos que veure’s en la necessitat de demanar als pares una aportació extra 
de 10 euros a final de curs.

Al finalitzar cada curs escolar, a l’AMPA li hauria de quedar una petita quantitat 
de diners, com a reserva, quantitat que es pot fixar a l’assemblea, i que és per a 
respondre davant d’imprevistos.

Preparació d’un pressupost

Tot pressupost que es presenti cal que estigui “quadrat”, és a dir, que el total dels 
ingressos sigui igual al total de les despeses. Primer hem de saber què ens cal per portar a 
terme una activitat, o, dit d’una altra manera, quines despeses generarà cada activitat:
a) Quants monitors caldran, i quin sou tindran.

b) Cost de la Seguretat Social (si es contracten monitors).

c) Material necessari per a l’activitat.

d) Despeses de gestoria.

e) Despeses bancàries (comissions per domiciliació dels rebuts).

Un cop tinguem quantificades les despeses, procedirem a quantificar els ingressos.

Si no sabem el nombre exacte d’alumnes que poden fer ús d’aquesta activitat haurem 
d’ajustar-nos a una estimació.

Presentació i aprovació dels comptes

Es considera que la gestió comença l’1 de setembre i s’acaba el 31 d’agost de l’any 
següent (semblant a un curs escolar). L’elaboració i presentació dels comptes per a la 
seva aprovació per l’Assemblea de pares corre a càrrec del tresorer de la Junta.

A l’Assemblea anual de l’AMPA, el tresorer ha de repartir entre tots els socis unes 
fotocòpies amb el balanç que s’ha d’aprovar corresponent al curs escolar anterior, i el 
pressupost que presenta per a que sigui aprovat, corresponent al curs escolar següent. 
El balanç ha d’estar coordinat amb el programa anual d’activitats d’aquell curs escolar.
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Aquests comptes es realitzen d’acord amb les partides pressupostades. 

Què es fa amb el resultat de les activitats? Això s’ho preguntaran moltes AMPA, 
perquè és clar que, una cosa són els pressupostos i una altra de molt diferent és el dia 
a dia, on hi ha una sèrie de factors externs que no es poden preveure en el moment 
de fer els pressupostos i aquests factors poden originar-ne pèrdues o beneficis.

Nosaltres considerem que tot aquell superàvit que s’ha generat ha de tenir dues 
possibles aplicacions:

1.  Invertir-ho a l’escola - per al benefici de tots els alumnes, com compra de material 
de laboratori, aula d’informàtica, etc. - , i no aplicar quotes inferiors més 
endavant, ja que quan s’exhaureixin les reserves existents, haurien d’augmentar-
se considerablement les noves quotes respecte a les anteriors. I francament, quina 
millor inversió que en els nostres fills?

2.  Invertir-ho en l’activitat que ha generat superàvit - renovació de material - .

I en el cas que l’activitat resultés amb pèrdues, cal mirar quina partida ha sigut la 
causant d’aquella desviació i corregir-la a l’hora de realitzar els nous pressupostos.

Documentació legal i obligatòria de la comissió econòmica

- Llibre de socis i llibre d’actes. 

- Sol·licitar a la Delegació d’Hisenda el NIF de l’Associació, ja que a l’hora de rebre 
qualsevol factura a nom de l’Associació ha de constar-hi totes les seves dades 
fiscals. 

- Sol·licitar a la Delegació d’Hisenda l’oportuna exempció de l’IVA. 

- Llibre de caixa o Llistat d’ordinador, on consten tots els moviments comptables.

- Comprovants de tots els moviments reflectits en el Llibre de caixa o en els llistats 
d’ordinador (factures, rebuts, ingressos, còpia dels xecs, etc.).

- Etiquetes fiscals per poder realitzar les declaracions d’IRPF (en el cas de tenir alguna 
persona contractada). Aquestes declaracions es realitzen trimestralment.

- Llibre d’inventari de béns, que està a càrrec del tresorer. Aquí convé reflectir-hi 
tot allò que l'AMPA compri que no sigui material fungible, especificant data, 
concepte, import i destinació. Cada curs, a l'acabar, cal fer les amortitzacions perti-
nents i així sempre tindrem un valor total del patrimoni de l'AMPA.

El finançament: Quotes i subvencions

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim. Els diners provenen 
fonamentalment de les quotes que paguen els pares i mares de l'associació. Aquestes 
quotes són voluntàries i no es pot obligar a cap pare ni mare a associar-se a l'AMPA de 
la vostra escola. Generalment la quota es paga al començament de curs, juntament 
amb la matrícula. 
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 A més de les quotes, les AMPA es poden finançar sol·licitant subvencions a 
l'Ajuntament i a diverses oficines de la Generalitat, així com a la Diputació i altres 
institucions públiques i privades (caixes d'estalvi, fundacions, etc.).

Un dels serveis que ofereixen les Federacions d'associacions d'AMPA és precisament 
informació actualitzada sobre disposicions legals i subvencions. Si l'AMPA no està 
federada convé que alguna persona de l'associació es responsabilitzi de revisar 
periòdicament el B.O.E. i el D.O.G.C. per saber les ofertes dels ajuts oficials.

 Les convocatòries de subvencions solen especificar quin serà el tipus d'activitat 
subvencionada i els passos a seguir per sol·licitar-la. 

Els contractes

Les remuneracions que reben els especialistes poden provenir de l'associació, dels 
propis usuaris o de subvencions per realitzar l'activitat.

Quan el tècnic rep una remuneració mensual fixa de l'AMPA s'ha d'establir un 
contracte laboral i donar-lo d'alta a la Seguretat Social, així evitarem situacions 
laborals ambigües. En cas que la Junta de l'AMPA faci un contracte, ha d'estar al 
corrent de les retencions que cal fer sobre el sou de la persona contractada, així com 
totes les gestions que s'hagin de realitzar. Tota aquesta reglamentació cal tenir-la en 
compte especialment

en les contractacions que es realitzin en relació amb els menjadors escolars. Dins de 
les possibilitats que ofereix l'actual normativa laboral en relació amb la contractació 
de personal i reducció de les quotes de la Seguretat Social o amb quota proporcional 
a la jornada laboral, aconsellem que us adreceu a l'oficina de l'INEM més propera 
on us podran informar d'una forma més actualitzada que nosaltres del ventall de 
possibilitats de contractació que existeix, o bé una gestoria.

Si l'AMPA no considera oportú fer un contracte laboral, seria convenient que el tècnic 
que es contracti tingui l’IAE i estigui donat d'alta com autònom de la Seguretat 
Social. Si l'associació opta per aquest mètode, serà el mateix especialista qui cobrarà 
directament als usuaris. Si el cobrament es gestionat per l'AMPA, no podrà obtenir ni 
beneficis ni pèrdues pel servei. A més, és convenient que es fixi el valor per nen/dia, 
no mensualment.

m) Assegurances 

La responsabilitat civil

Actualment, és obligatori que les AMPA tinguin una pòlissa de Responsabilitat Civil per 
totes les activitats que es realitzin, amb una cobertura mínima de 1.200.000 € per sinistre. 

Un dels serveis de què gaudeixen les AMPA pel sol fet d’estar federades a la FaPaC és 
l’assegurança de responsabilitat civil per a totes les activitats que realitzen.
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La responsabilitat civil neix primordialment i legalment del Codi Penal en els seus 
articles 19, 21 i 22. Pel que fa al Codi Civil, els articles 1902 i 1903 del Codi Civil són 
determinants, i els transcrivim a continuació:

Art. 1902. “El qui per acció o omissió causa dany a altri, intervenint-hi amb culpa o 
negligència, està obligat a reparar el dany causat.”

Art. 1903. “L’obligació que imposa l’art. anterior és exigible no només per actes o 
omissions propis, sinó pels d’aquelles persones de qui s’ha de respondre.”

Què hem d’entendre per responsabilitat civil?

És l’obligació legal que pertoca a tota persona física o jurídica de reparar el dany 
causat a un altre, ja sigui dany a la seva integritat física (mort o lesions corporals) o 
als seus béns (danys materials).

La responsabilitat civil neix no només quan el dany ha estat causat per culpa greu, 
sinó també per simple negligència, omissió, falta voluntària o inobservància, la qual 
cosa pot passar fins a la persona més acurada. No només hem de respondre dels 
propis actes, sinó també, en determinades circumstàncies, dels actes de les persones 
dependents o llogades.

Quin objecte té l’assegurança de responsabilitat civil?

L’objecte d’aquesta assegurança és posar l’assegurat a cobert de les conseqüències de 
la responsabilitat civil. La companyia asseguradora no només paga les indemnitzacions 
sinó que també s’encarrega de la liquidació de totes les reclamacions adreçades contra 
l’assegurat derivades d’una responsabilitat civil tant si són fonamentades com si no ho 
són. S’ocupa de les gestions necessàries; tracta directament amb la part reclamant per 
arribar a un acord amistós i, si no és possible, defensa l’assegurat davant els tribunals 
mitjançant els seus advocats i procuradors, i paga les indemnitzacions, si s’escau, a 
més de les despeses del judici.
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Cal tenir molt en compte que és la companyia asseguradora qui té la facultat, en primer 
terme, de determinar si, pels fets succeïts, considera que existeix una responsabilitat 
del seu assegurat que l’obligui a la reparació d’aquests danys o, contràriament, 
si decideix rebutjar la reparació dels danys per inexistència de responsabilitat. 
En aquest últim cas, i arribada la reclamació judicial del perjudicat, la companyia 
asseguradora haurà de fer-se càrrec de les despeses de la defensa, i fer front a les 
despeses judicials i a la indemnització en cas de condemna i sempre dins dels límits 
pactats en l’assegurança.

Per tant, és errònia la idea força divulgada que en qualsevol accident la companyia 
asseguradora té l’obligació de pagar una indemnització.

Les característiques principals de la pòlissa de responsabilitat civil són:

a) Només les conseqüències dels fets incerts poden quedar garantits, i no són asse-
gurables, per tant, els danys que l’assegurat causa intencionadament.

b) L’assegurança no pot cobrir indistintament totes les responsabilitats de l’assegu-
rat a títol professional i a títol privat, etc.; només està garantit contra les recla-
macions per danys i perjudicis als quals està exposat en una certa qualitat o en 
l’exercici d’una determinada activitat.

c) La garantia de l’assegurança s’entén en els casos de lesions corporals i danys ma-
terials i cobreix també els perjudicis econòmics soferts pel tercer perjudicat que 
siguin conseqüència directa d’aquelles lesions o danys.

L’assegurança considera els danys ocasionats a tercers. Per tant, els danys ocasionats 
a l’assegurat no queden assegurats.

La responsabilitat civil del centre educatiu

La Llei 1/1991, de 7 de gener, modifica el Codi Civil i el Codi Penal en matèria de 
responsabilitat civil del professorat, i trasllada la responsabilitat civil al titular dels 
centres educatius. En aquest sentit el Codi Civil disposa:

Article 1903.6 : “Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de 
enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos 
menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el 
control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, 
extraescolares y complementarias.”

Al Codi Penal, l’article 22 disposa: 

“Igualmente será extensiva dicha responsabilidad subsidiaria a las personas o entidades 
que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior, por los delitos o 
faltas en que hubieren incurrido los alumnos del mismo, menores de dieciocho años, 
durante los períodos en que dichos alumnos se hallen bajo el control o vigilancia 
del profesorado del centro desarrollando actividades escolares, o extraescolares o 
complementarias.”
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En conseqüència, la responsabilitat civil en 
l’àmbit dels centres docents d’ensenyament 
no universitari es trasllada a la persona o 
entitat titular d’aquests centres. La noció 
d’activitats que es fan sota la responsabilitat 
del titular del centre docent abasta les 
activitats escolars, extraescolars i les 
complementàries, és a dir, la responsabilitat 
es manté mentre l’alumne resta vinculat al 
centre.

El Departament d’Ensenyament té subscrites 
per als centres docents públics una 
assegurança de responsabilitat civil i una 
assegurança d’accidents per al professorat.

L’assegurança d’accidents

Actualment, és obligatori una assegurança 
d’accidents per les activitats que l’AMPA 
organitzi en els períodes de vacances escolars 
(casals d’estiu, de Nadal o de setmana 
santa), no per les activitats extraescolars que 
s’organitzen en el període escolar.

Què s’entén per accident?

Partint de la base que per accident s’entén 
el fet que, alienament a la voluntat de 
l’assegurat, es causa una lesió corporal 
derivada d’una acció sobtada, violenta i 
externa, l’assegurança d’accidents té la 
facultat de proporcionar una indemnització 
econòmica i/o la prestació de l’assistència 
sanitària necessària.

Queden excloses de l’assegurança d’accidents 
les malalties de qualsevol naturalesa, llevat de 
les que es pugui provar que han derivat direc-
tament d’un accident cobert per la pòlissa.

Cobertures

En termes generals, les indemnitzacions 
assegurades per la pòlissa d’accidents són:

• Un capital en cas de mort al beneficiari 
designat. En menors de 14 anys, el capi-
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tal assegurat com a màxim pot cobrir les despeses d’enterrament.

• Un capital en cas d’invalidesa permanent, quan aquesta és total, o una part pro-
porcional d’aquest capital en cas d’invalidesa parcial, d’acord amb els quadres 
d’indemnitzacions que figuraran a les pòlisses.

• Una dieta diària, en cas d’impossibilitat d’atendre les ocupacions habituals.

• Les despeses de curació, incloent-hi assistència mèdica, farmacèutica, hospitalit-
zació i tractaments necessaris.

Cal remarcar molt les exclusions o limitacions per pròtesis. Les pòlisses marquen que es 
cobriran les despeses de primera adquisició de pròtesis, dentadures, ulleres, aparells 
acústics i ortopèdics que es facin necessaris a conseqüència d’un accident emparat 
per la pòlissa, fins a la quantitat màxima establerta en les condicions particulars de 
la pòlissa.

Tipus d’assegurança

L’assegurança d’accidents que es contracta pot ser:

a) Individual i/o familiar.

b) Col·lectiva, per exemple contractant-la una AMPA a favor dels seus associats. 

En el cas d’una assegurança col·lectiva, la companyia asseguradora demanarà les 
dades personals de les persones que s’asseguraran per fer-les constar en pòlissa, tret 
que l’assegurança s’estableixi sobre la totalitat dels associats o, si s’escau, sobre la 
totalitat dels nens matriculats en una escola; en aquest cas, la companyia té la facultat 
de comprovar els llibres de registre.

n) Actuació en cas d’accident
En les activitats que organitza l’AMPA ens podem trobar en situacions on un alumne 
prengui mal de forma accidental. En aquests casos, el monitor/a encarregat de 
l’activitat ha de saber quines actuacions ha de fer per poder així actuar ràpidament i 
atendre al alumne accidentat. 

Es recomanable tenir per escrit un protocol d’actuacions a seguir en cas d’accident. 
Aquest protocol ha de contemplar els passos a seguir en el supòsit que un alumne es 
fes mal (qui truca als pares, qui i com el trasllada a un centre mèdic, qui es queda amb 
la resta d’alumnes que fan l’activitat,...)

Totes aquestes qüestions organitzatives haurien d’estar resoltes i concretades abans 
de començar l’activitat, i informades a les famílies.
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Capítol 
Eines per a fer una bona feina

a) El treball en equip
Ningú ens ha ensenyat a treballar en equip. Aprendre a treballar en equip és 
aprendre a col·laborar sense prejudicis, a compartir criteris, a establir acords, a cedir 
en determinats moments i a escoltar als altres companys.

Un equip funciona bé, quan:

 - Els objectius de l’AMPA són clars i compartits per tots el membres de la junta.

 - Es distribueix la feina i cadascú s’encarrega d’una tasca concreta. Si ens sobra 
temps aleshores podem donar un cop de mà a un company o fer altres feines. És 
important que existeixi una organització mínima de la feina. 

- S’estableixen unes normes de treball que potencien un bon funcionament. Una 
norma, per exemple, pot ser “no parlar tots a la vegada” o “fer actes de les 
reunions de junta”.

- Hi ha bones relacions personals. Les relacions interpersonals han de ser cordials, 
autèntiques i de franca col·laboració. Si arriba l’amistat benvinguda sigui, però 
les relacions d’amistat no són necessàries per mantenir bones relacions dins de 
l’equip.

Quan s’està còmode i tranquil, a gust amb els altres, la tasca resulta més profitosa i 
gratificadora i el fet d’estar junts i compartir ja és important.

4

manualDipu_OK (copia).indd   61 10/10/06   16:09:16



62

b) Decidir per consens
Prendre decisions per consens no és fàcil i exigeix més temps i esforç que altres 
procediments per prendre decisions.

Hi ha factors que faciliten la decisió per consens:

• Un procediment que permeti:

- Definir clarament el problema.

- Examinar totes les propostes possibles.

- L’acord general respecte a la manera de treballar abans de començar la reu-
nió.

• Un moderador que:

- Faciliti el lliure intercanvi d’idees. 

- Faciliti la participació de tothom. Que tothom expressi allò que vol dir.

- Condueixi o coordini la discussió i la participació sense imposar-se.

En el quadre trobareu alguns dels factors que poden dificultar o ajudar a l’hora 
d’arribar al consens.

Pasos a seguir Ajudes metodològiques Dificultats per consensuar

1.Investigar els fets Fer un anlisis exhaustivo del probleme Suposar que tot tenen prou 
informació.

2. Definició del 
problema

Arupar les informacions que es tenen i analitzar-
les conjuntamnet

Suposar que el problema està clar 
d´entrada

3. Anlisis de les causes Treballar, si cal, en grups més petit i posada en 
comú.

Noanalitzar tots els aspectes o 
no valorar la importància que hi 
dóna cada colect-tiu.

4. Buscar solucions Fomentar la creativitat del grup. Utilitzar tècniques 
de dinmica de grups.
Valorar i estudiar totes les propostes. 
Procedir per ordre rigorós, analitzant pros i 
cntres.
Comprobar l´acors
Fer l´acta.

Proposar-ne només una o dues
Votar precipitadament o centrar-se 
en una sola posibilitat.
No comprobar si, efectivament, 
tots estan d´acord abans de 
donar el tema per acabat.

5. Preparar l´acció Abans de decidir, preveure les conseqüències i 
com afectarà a cadascú.
Repartir les responsabilitats entre tots.

No examinar totes les 
conseqüències de la decisió que 
s´ha pres.
Deixar totes les responsabilitat en 
mans d´una perone.
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No volem fer una defensa cega del consens ni dir que totes les decisions s’han de 
prendre d’aquesta manera. El consens té aspectes molts positius com ara el fet que 
tothom es senti representat i per tant protagonista de les decisions presses. El consens 
també implica aprofundir, elaborar alternatives, cedir, trobar un punt mig, etc., i tots 
aquests processos són enriquidors. A vegades una decisió s’ha de prendre per majoria, 
en aquests casos i sempre que sigui possible s’ha de fer un esforç per a que en la 
formulació final es pugui sentir representada d’alguna manera. No oblidem que tot 
funcionament democràtic hauria de tenir en compte a les minories. 

c) Les reunions

Què no s’ha de fer!

- Anar a la reunió sense saber l’ordre del dia, ni amb quins objectius es convoca, ni 
qui la convoca, etc.

- Anar a escoltar el que diuen sense manifestar l’opinió.

- Fer un ús abusiu del torn de paraula.

- Creure que un està ple de raons i que els altres no.

- Començar a qualsevol hora i no saber quan s’acaba.

- Reunir-se més de dues hores. El cansament i la disminució de l’atenció no permeten 
treballar adequadament. És millor deixar temes per una pròxima reunió.

- Anar a la reunió amb la ment en blanc sense haver pensat en els temes prèvia-
ment. S’ha de ser conscients que les reunions exigeixen un treball de reflexió i 
elaboració individual previ. Creure que tot sorgeix a la reunió per art de màgia és 
una falsa il·lusió. En moltes ocasions, la reunió hauria de ser la posta en comú de 
reflexions, opinions, prèviament elaborades.

- Quan no es pugui assistir és important avisar i excusar l’assistència. La participació 
encara que sigui voluntària exigeix un grau de formalitat, serietat i bona educació 
vers els nostres companys. 

Com fer-les més operatives

- Tenir cura dels aspectes de contingut. “Què tractarem?” i “¿per a què serveix el 
fer-ho?” Si no podem respondre a aquestes preguntes anirem perduts. Qui fa la 
convocatòria ha de vetllar per aquests aspectes.

- Escollir i autoritzar a una persona que coordini les intervencions, els torns de 
paraula, assenyali el temps que manca i els temes a tractar, que assenyali quan es 
dona voltes sobre el mateix punt i quan aquest ja està suficientment clar per no 
promoure debats estèrils i pèrdua de temps.
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- Tenir cura dels aspectes formals. Respectar l’ordre del dia. Evitar en la mesura 
possible la discussió de temes no previstos. No tractar temes simultàniament ni 
començar un tema sense acabar amb l’anterior. 

- No tornar a discutir temes ja discutits i decidits. 

- Començar i acabar a l’hora assenyalada.  

- No confondre allò urgent amb allò important. Hi ha multitud de reunions que es 
veuen col·lapsades perquè es discuteixen qüestions percebudes com a urgents, 
però que tenen poca importància de cara als objectius de l’AMPA. S’ha d’aprendre 
a diferenciar allò urgent d’allò important. S’acostuma a donar als temes urgents la 
categoria d’importants i això no sempre és així.

- Quan es dona una opinió, idea o es realitzar una crítica és convenient lligar-la a 
qüestions operatives, concretes i realitzables. 

- Prendre decisions per consens i evitar les votacions. Que tothom opini i es situí en 
relació amb les decisions preses.

- Que les decisions tinguin noms i cognoms. Que quedi clar qui es farà càrrec de 
cada cosa. De vegades es prenen decisions i ningú es fa càrrec d’elles.

- Fer actes senzilles i atractives a la lectura. Que apareguin ben explicats els acords, 
decisions, punts de vista, etc. 

d) El treball per projectes
La junta directiva haurà de concretar la forma en que desenvoluparà els seus objectius, 
i per això‚ és necessari planificar a curt, mitjà i llarg termini les activitats a realitzar. 
Quan s'elaboren els plans d'actuació és necessari tenir molt clares les necessitats reals 
del context on s’ intervindrà, l’àmbit d’intervenció.

Per que els programes i projectes es puguin desenvolupar amb èxit es necessari què: 

1. La majoria dels associats estiguin d'acord amb els objectius i les activitats 
proposades.

2. Es faci una acurada distribució de responsabilitats entre les persones més idònies 
per assumir cada tasca.

3. Hi hagi una avaluació continua i flexibilitat per modificar els plans si fos necessari. 
Cada vocalia o comissió de treball hauria d'estructurar el seu programa a partir 
d'una consulta prèvia a la junta.

e) Passos a seguir per programar activitats
Definir els objectius d'una manera operativa. Això vol dir que allò que esperem 
aconseguir ha d'expressar-se de forma que en qualsevol moment puguem saber 
si s'està complint o no. Redactar-los d'aquesta manera és una tasca relativament 
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complexa i que requereix una certa pràctica. Si volem que siguin útils, haurem 
d'indicar clarament en la seva redacció:

- Qui haurà de fer l'acció prevista.

- De quina acció es tracta.

- Com i en quines condicions es desenvoluparà.

- Què observarem i avaluarem per determinar el grau de compliment dels objec-
tius.

Plantejar així les coses, encara que sembli innecessari o excessiu ajuda a treballar 
sobre realitats i no sobre opinions o impressions superficials que sovint condueixen al 
desànim i a la poca operativitat.

Designar als responsables de realitzar i organitzar directament 
l'activitat

És molt important que tothom sàpiga des del començament qui es farà càrrec 
d'organitzar i realitzar l'activitat. Delegar adequadament les responsabilitats no 
implica repetir o controlar en tot moment el que fa la persona en la qual s'ha delegat. 
Però tampoc‚ s’ha d’abandonar tot control fins veure els resultats. És convenient 
establir un sistema de seguiment periòdic.

Pla de treball: com, quan, on, quant

Un pla de treball ha de reflectir totes les activitats que es van a realitzar, els materials 
i els recursos que es necessiten previstos amb suficient antelació, el calendari, etapes 
i cost.

Estratègia a seguir:

Hem d'establir com presentarem l'activitat, si haurà inscripció prèvia o no, nombre de 
places, si serà gratuïta o no, etc.

Avaluació

L'avaluació‚ és sempre necessària. Un cop terminada una activitat hem d'analitzar 
quins aspectes han resultat i què és necessari revisar.

Com acabem de veure, tant per realitzar activitats com per planificar un projecte‚ és 
necessari conèixer prèviament la realitat en la qual ens movem.

f) El traspàs d’informació
Creiem que la producció i circulació d’informació és un element clau de la nostra 
organització. Sense informació la nostra participació és feble i poc útil. Difícilment 
estarem en condicions de prendre decisions i organitzar les nostres activitats si no 
disposem de una bona i variada informació. No només cal una bona informació, 
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sinó també la possibilitat d’accedir, amb temps, per tenir l’oportunitat d’utilitzar-la. 
Tenir informació i tenir-la a temps són dos qüestions essencials de la nostra feina com 
membres de l’AMPA. 

“Quin sentit té saber que hi ha ajudes del departament per desenvolupar el projecte 
de llibres si estem fora del termini de presentació”, “Quin sentit té saber que demà 
passat hi ha consell escolar si desconeixem l’ordre del dia?”, “Quin sentit té aprovar 
la programació anual del centre al consell escolar si no la coneixem?”. Hi ha molts 
exemples en aquests sentit que minven la nostra eficàcia i el nostre poder per canviar 
les coses.

Suggeriments per millorar la circulació d’informació

- Tots els membres de junta han de disposar de la mateixa informació, com a mínim 
dels temes que afecten a tota l’Associació. Fer actes de les reunions i rondes de 
telèfon ajuda en aquest sentit. Pot generar malestar i sentiments de marginació 
el que uns membres de la junta maneguin certes informacions i altres no, o que 
un membre de junta s’assabenti per tercers de qüestions pròpies de la junta. Si 
tothom disposa de la mateixa informació tothom es sentirà important i necessari 
com a membre de junta.

- Sempre que es faci una reunió o una entrevista amb persones externes a la junta 
(director, professors, tècnics de les administracions, socis, monitors, federació, 
etc.) hem de fer un petit informe escrit o verbal i assegurar-nos que la resta de 
companys el rebi.

- Hem d’informar als socis de les activitats que fa la junta i els serveis i projectes 
que ofereix. Circulars, butlletins, recordatoris, panell informatiu, etc., poden ser 
bons mecanismes per informar. Aquesta tasca, no cal dir-ho, hauria de ser cons-
tant, ja que forma part de les funcions de tota associació. També hem d’informar 
als mestres, especialment al director. Informar no vol dir demanar permís per fer 
alguna cosa, al contrari, informar és un acte que pot generar confiança i actituds 
de col·laboració entre els membres de la comunitat educativa, cosa que ens inte-
ressa molt.

- És tant important rebre com donar informació. A vegades esperem a que la infor-
mació ens arribi però també ens hem d’acostumar a anar-la a buscar i reclamar-la 
quan no la tenim a temps. 
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Capítol
L´avaluació de la nostra organització i 
del nostre treball
La junta necessita saber si els objectius i les funcions dels AMPA es corresponen 
amb les activitats i projectes desenvolupats. És necessària una avaluació continuada 
que indagui fins a quin punt l’equip de treball està satisfet i les tasques han estat 
realitzades satisfactòriament.

És recomanable que les juntes de les AMPA i els responsables de les diferents activitats 
dediquin periòdicament un temps a avaluar el desenvolupament de les seves activitats. 
Això permetrà modificar els errors o reestructurar els objectius al mateix temps que es 
confirmen i valoren els encerts.

Les formes d’avaluació han de ser producte d’un consens general i no d’una imposició 
del president o d’algun membre de la junta.

a) Alguns elements a avaluar
- Objectius.

- Participació qualitativa dels pares i mares en les activitats.

- Participació quantitativa dels pares i mares en les activitats.

- Estratègies per potenciar la participació.

- Funcionament de las comissions.

- Relacions amb el director, claustre, consell escolar, consell escolar municipal, 
districte, ajuntaments, entorn, FaPaC, etc.

5
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- Funcionament de la coordinació i el funcionament intern de la Junta.

- Circulació i traspàs d’informació.

- Funcionament de les Assemblees.

- Publicació de butlletins, fulls informatius, etc.

b) Persones que avaluen
Es necessari que l’avaluació sigui acceptada per tots els que participen en les activitats 
de l’AMPA:

- Junta directiva: president, vice-president, tresorer, etc.

- Responsables de les comissions.

- Socis.

- Col·laboradors puntuals i delegats d’aula.

- Mestres.

- Pares i mares en general.

c) Períodes d’avaluació
Es convenient fer avaluacions periòdiques. Tanmateix, recomanem fer tres avaluacions 
durant el curs escolar:

- A principi de curs (octubre).

- A mitjans de curs (febrer).

- A finals de curs (juny).

d) Mètodes d’avaluació
Les tècniques i mètodes d’avaluació haurien de ser adoptades per cada junta o equip 
de treball d’acord amb els criteris d’utilitat i conveniència que les circumstàncies 
aconsellin (es recomana que les avaluacions no siguin massa llargues i complexes).

Es poden realitzar segons les tècniques següents:

- Jornades de reflexió.

- Informes.

- Qüestionaris que puguin ser distribuïts i recollits després d’alguna assemblea o 
reunió.

- Enquestes.

- Entrevistes personals o generals que es considerin representatives del centre.
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e) Models d’avaluació
Indiquem a continuació un parell de models d’avaluació per a què serveixin d’inspiració 
per crear qüestionaris que s’ajustin a les necessitats de cada situació.

MODEL 1

Sugerències i comentaris sobre l’assemblea general

1. Com has considerat l’assemblea d’avui?

c Malament

c Regular

c Correcta

c Bona

Per què?

2. Estàs d’acord amb els plantejaments exposats?

c Si

c No

Per què?
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Es fa un treball per parelles durant 20-30 minuts i desprès una posada en comú.

1. Com definiríeu la vostra junta?. 
Heu d’assenyalar 2 opcions: La que més i la que menys s’ajusta a la realitat. 

❍“Som un grup d’amics i cadascun fa el que pot” 
❍“Uns dirigeixen i la resta fem allò que ens deixen o podem”
❍“Tots disposem d’una informació similar sobre el centre i el seu funcionament”
❍“El president ho controla tot”

❍“Cadascú té unes tasques ben definides que porta a terme”
❍“Cadascú de nosaltres coneix les tasques que realitzen els companys de la Junta” 
❍“Quan les coses no surten com volem dediquem un temps per analitzar la situació,

buscar las causes i intentar millorar”
❍“Sempre som els mateixos”

2. Quan hi ha una qüestió urgent (la que sigui)...
Escollir l’opció que més s’apropa a la realitat.

❍“El primer que s’assabenta tracta de solucionar-ho”
❍“Si no està el president es pot fer poca cosa o res”
❍“Convoquem a una reunió urgent per a decidir el que s’ha de fer”
❍“Farem una roda telefònica”

3. Qui decideix.....

4. Quin aspecte concret del vostra funcionament intern o extern considereu que s’ha de millorar?
Posem els següents exemples:

❍“Les reunions de Junta acostumen a ser més llargues ja que con freqüència saltem 
d’un tema a altra sense

❍ arribar a cap acord”. 
❍“Els membres nous es troben molt perduts i tenen la sensació de sentir-se poc útils”.

❍“Les relacions amb la direcció del centre són distants i poc adequades”

Entre tots Responsable del tema  President

Què ha de fer cadascú,

Les qüestions econòmiques

El programa d’activitats

Incloure’s o no en les activitats 
que fan altres membres

MODEL 2
Com és la nostra junta?
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f) Elaboració de memòries

El resultat del procés d'avaluació permetrà elaborar la memòria anual de gestió, que 
és una recopilació de dades sobre el desenvolupament d'una activitat determinada. 
És l'altra cara del projecte. En principi, la junta directiva de l'associació la redactarà 
per la seva posterior discussió i aprovació si s'escau, a l'assemblea.

La memòria anual és un document, síntesi d'avaluació de l'associació.

Perquè sigui breu i completa es poden utilitzar diferents recursos: quadres de doble 
entrada, taules numèriques, gràfics d'evolució i resultats, etc. Pot tenir un informe 
quantitatiu i altre qualitatiu.

La memòria pot estar constituïda pels següents apartats:

1. Àmbit territorial d'actuació de l'associació

2. Dades relatives a l'associació:

- Adreça, telèfon.

- Persones que col·laboren.

- Nombre de socis.

- Junta directiva.

- Pressupost anual.

- Mitjans materials de que disposa.

3. Activitats realitzades

- Valoració quantitativa de les activitats.

- Valoració qualitativa del projecte.

4. Conclusions

També hauria de recollir els següents aspectes:

a) Totes les dades que es considerin significatives i importants en relació amb un 
projecte concret (nombre d'assistents, dates, edats dels participants, etc.)

b) Els aspectes econòmics.

c) La documentació que hagi generat les diverses activitats: convocatòries, cartells, 
dossiers, fotografies.

Passos a seguir per redactar la memòria:

1. Abans de començar l'activitat:

- Preveure quines dades s'han de recollir i assegurar-nos que seleccionem les més 
significatives. No totes les dades serveixen per valorar una activitat. Aspectes que 
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en un cas són molt importants, en un altre potser no ho són. No es tracta de reunir 
molta informació, sinó que sigui útil.

- Definir la manera de recollir les dades: qui s'ocuparà, com i quan.

- Preparar el material necessari per ordenar les dades i la documentació.

 2. Durant les activitats:

- Reunir sistemàticament tota la informació prevista.

- Seguir les pautes acordades.

No és bo deixar aquesta feina per al final o fiar-nos excessivament de la bona memòria. 
Es perd molta informació i sovint acabem "inventant" les dades. La memòria es va 
construint a mesura que el projecte va endavant.

3. Després de les activitats:

- Recopilar tota la informació i donar-li una forma comprensible.

- Analitzar i estudiar aquesta informació. La hem d'utilitzar per fer l'avaluació del 
projecte.

- Donar a conèixer el que s'ha fet, especialment a totes les persones que han parti-
cipat activament. Un projecte sense memòria o una memòria sense projecte no 
tenen raó de ser. 
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6Capítol
La formació de pares i mares

a) La importància de la formació 
Educar s’ha convertit en una tasca ben complicada. Les noves tipologies familiars, els 
valors socials com el consum, l’individualisme, l’ètica del “tot si val”, la influència de 
la imatge i dels mitjans de comunicació, les noves tecnologies, l’accés gairebé il·limitat 
a la informació, l’augment de la immigració, l’enorme quantitat d’experiències 
educatives que tenen lloc fora del àmbit familiar i escolar, i les constants reformes 
educatives fan de l’educació un procés cada vegada més complex i incert. Tots ens 
preguntem: “Com es pot aconseguir que l’acció educativa serveixi per a formar a 
persones íntegres, responsables, preparades, solidàries i esperançades en el futur?”. 
El actuals reptes educatius exigeixen, avui més que mai, una acció coordinada entre 
famílies i professorat, i també pares i mares més preparats per afrontar l’educació i 
la relació amb el fills.

A vegades no saben com fer front davant situacions que ens generen frustracions 
i molèsties. Un dia intentem abordar la situació d'una forma i al dia següent d'una 
altre.

A vegades donem importància a coses que no la tenen i prestem atenció a conductes 
molestes. Pensem que no es pot aconseguir res de positiu, i acabem frustrats i 
emprenyats, amb sensacions de fracàs i impotència. Per tot això, pot ser recomanable 
crear espais de formació.
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b) Diferents espais de formació
Sota el nom d’Escola de Pares i Mares podem trobar moltes experiències i activitats 
adreçades a pares i mares que tenen la necessitat d’aprofundir en la seva funció 
educativa. L’AMPA pot programar una xerrada o un cicle de xerrades al llarg de l’any. 
Es pot organitzar una jornada (un dissabte al matí) per aprofundir en un tema en 
concret, es poden fer taller pràctics de dos o tres sessions. També es pot editar una 
senzilla publicació amb temes educatius o incloure un article a la revista de l’AMPA. Hi 
ha escoles on funciona un grup estable de pares i mares que es reuneixen setmanal o 
quinzenalment per tractar diversos temes al llarg de l’any. Una escola de Pares i Mares 
pot combinar diferents metodologies i maneres de treballar per donar resposta a les 
necessitats formatives i d’intercanvi de pares i mares.

Objectius d’una escola de pares i mares

- Convertir-se en un espai de trobada per a pares i mares que es reuneixen per 
dialogar i reflexionar conjuntament amb un professional.

- Tractar temes relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels fills, les rela-
cions familiars i les dificultats pròpies de la tasca educativa. 

- Adonar-se de la importància que tenen les conductes dels pares i mares en el 
desenvolupament de la personalitat dels fills.

- Prendre consciència de les pròpies actuacions educatives. Conèixer-nos millor com 
a pares i persones i també conèixer millors als nostres fills per intentar oferir les 
millors respostes possibles a les seves necessitats educatives. 

- Proporcionar estratègies i idees que puguin millorar la relació pares fills i la tasca 
educativa quotidiana. Ser un "model" adequat per als fills.

- L’intercanvi d'experiències i vivències amb altres pares i mares ajuda a elaborar el 
propi nivell d'angoixa, i a augmentar la confiança personal.

- Aprendre a actuar de forma espontània, flexible i natural davant dels nostres 
fills.

Xerrada – Col·loqui

Eina útil i senzilla, tant per a rebre informacions sobre temes que ens preocupen, com 
per tenir un espai de trobada i reflexió amb altres mares i pares i extreure conclusions 
que ajudin a millorar la tasca educativa. 

Les informacions i idees exposades tenen la finalitat de que els assistents puguin fer-
se una idea objectiva i complerta del tema abordat.

Un xerrada pot durar entre una hora i mitja i dues hores. Es poden diferenciar tres 
parts, una presentació inicial on el conferenciant exposa i centra el tema, una segona 
part de debat i intercanvi amb preguntes i reflexions, i una última part de síntesi i 
conclusions. 
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L’AMPA decideix quin tipus de conferència vol fer. En un extrem tenim el model 
d’expert on el conferenciat explica tot el que sap, com si es tractés d’una classe 
magistral i els pares escolten i “aprenen”. En l’altre extrem tenim un conferenciant 
que comparteix el que sap, que promou la comunicació i l’intercanvi de coneixements, 
a fi d’ajudar a pensar i d’afrontar les dificultats pròpies de la tasca educativa.

Grup de pares i mares

Es tracta d’un grup de pares i mares (entre 15 i 25) que es troben de forma regular 
(entre 4 i 12 reunions a l’any). La metodologia de treball és ben diferent d’una xerrada–
col·loqui ja que es tracta d’un grup de pares i mares que assisteixen regularment amb 
una freqüència setmanal, quinzenal o mensual.

En general, els temes abordats són escollits pel propi grup amb l’ajuda del 
professional. 

Un tema no necessàriament s’esgota en una reunió. Si el grup ho considera oportú es 
pot continuar aprofundint fins que es decideixi passar al següent tema. Una xerrada–
col·loqui no te continuïtat de treball com el grup de pares.

Com es tracta de varies reunions els participants estableixen relacions personals 
intenses i confiades. Entre tots es construeix un diàleg obert, enriquidor i autèntic. 
Es genera un procés d’intercanvi i recolzament mutu. Per tot això, les reflexions, els 
canvis i l’anàlisi de les dificultats adquireixen la seva màxima potència, la qual cosa 
constitueix una altra diferència rellevant respecte a la xerrada. 

c) Recull de temes per programar xerrades i 
jornades de formació

Infantil i Primària

El desenvolupament de l’infant. 

L’adquisició d’hàbits. 

Educació en valors.

Ajudar a ser responsable. 

El valor del esforç. 

La relació entre germans.

L’alimentació dels nostres fills i filles. 

Les pors infantils. 

Les drogodependències: ara és el moment de prevenir!

Els jocs i les joguines. 

Com explicar contes als nostres fills. 
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Què fan els teus fills quan no són a l’escola.

Els avis i la vida familiar: Oncles, cangurs ... la col·laboració que necessitem.

Primària i Secundària

Diàleg: la primera clau de l’educació. 

Desenvolupament de l’autoestima i educació. 

Educació, intel·ligència i equilibri emocional. 

La relació família - centre educatiu. 

Fer de pares, un treball d’equip: com enfrontem els conflictes i les diferències de 
criteris educatius. 

Com ajudar als nostres fills en els seus estudis: com afavorir l’èxit i evitar el fracàs 
escolar. 

La disciplina a casa i al centre educatiu. 

Dir no també educa. 

Premis i càstigs. 

Nois i noies: diferents però amb dret a les mateixes oportunitats. 

L’agressivitat dels nostres fills. 

La televisió: el convidat de sempre. 

Parlem de sexualitat amb els nostres fills. 

Com viure la diversitat i aprendre de la diferència. 

Noves tecnologies, nous problemes, noves possibilitats. 

Com ajudar a resoldre els conflictes personals i de relació entre companys. 

Les vacances i el temps lliure. 

Educació per al consum: hàbits, despeses, estalvis. Sempre volen més, mai en tenen 
prou. 

Eduquem per a un món sostenible.

Secundària

L’adolescència. Una etapa difícil per a pares i fills. Arguments per no tirar la 
tovallola. 

Prevenció de l’anorèxia i els trastorns de l’alimentació. 

Com ajudem als nostres fills a afrontar situacions de risc: drogues, chats, internet. 

Bulling: conflictes de relació entre companys i violència: com ajudem a afrontar 
aquestes situacions.

Motivar el present, preparar pel futur: com enfoquem el món del treball des de casa. 

Què farà el teu fill després de l’ESO.
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Capítol
Els secrets de la participació

a) La participació
Habitualment els responsables de les associacions es queixen de que quan convoquen 
als socis, assisteixen pocs. Moltes vegades diuen que són "sempre els mateixos" els 
que estan a tot arreu i que acaben "cremats". 

Per a que les activitats que organitza l’associació tinguin èxit, és necessari que la 
mobilització es planifiqui molt. Cal comprovar prèviament que la feina de sensibilització 
sobre el tema hagi tingut una bona acceptació i receptivitat. Després, altres factors 
entren en joc, com la data i lloc escollits, i el caràcter de la convocatòria.

A l'hora de decidir una reunió, és convenient fer un mini sondeig amb contactes 
personals sobre el tema, l'hora, la data, etc. És important disposar de temps i de 
col·laboració necessària per desenvolupar correctament cada pas.

b) Nivells de participació

Primer Nivell Informació

Segon Nivell Consulta

Tercer Nivell Delegació de gestió

7
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El primer nivell de participació és la INFORMACIÓ, tanmateix, ella és insuficient si el que 
volem aconseguir és un alt nivell de participació, al mateix temps és indispensable que 
davant de cada activitat es doni la mateixa informació i de la forma més adequada.

El segon nivell de participació és la CONSULTA, permet que els associats donin llur 
opinió respecte a les postures a adoptar o donin suggeriments que possibilitaran 
que les persones consultades es sentin molt més implicades en el funcionament de 
l'associació i en la presa de decisions.

El tercer nivell és una etapa on podem DELEGAR la gestió; això implica que els 
responsables de l'associació deixen plena responsabilitat de les activitats concretes a 
altres persones de l'associació.

Plantejar-se i portar a terme aquests nivells exigeix, evidentment, que la junta 
abandoni cada cop més el seu rol de protagonisme i faciliti la plena col·laboració 
entre els associats.

Perquè els resultats en aquest punt siguin positius hem d'assegurar-nos que abans 
hem cobert correctament i a fons les etapes anteriors (informació i consulta).

c) Bones raons per participar 
Investigacions realitzades, en diversos llocs, evidencien que:

1. La implicació dels pares en l’educació dels seus fills augmenta el rendiment 
d’aquests (millors resultats, més assistència a classe...).

2. La bona gestió escolar dedica temps a la participació dels pares, demanant les 
seves opinions i establint bons canals de comunicació.

3. El professorat treballa amb més confiança quan té una bona relació amb els pares 
dels seus alumnes. Així, coneix les seves expectatives i pot adaptar la seva feina a 
les necessitats. Es poden establir complicitats fonamentals en l’àmbit educatiu.

4. Els alumnes aprenen els mecanismes que estan lligats a la cultura i l’ambient en el 
que estan immersos; per això, el professor ha de conèixer-los perquè l’ensenyament 
a l’escola connecti amb aquesta realitat diària de l’alumne. La participació dels 
pares acosta la cultura escolar a la cultura familiar

5. Pels nois i noies té més pes el rol dels seus pares que el dels seus professors; per això, 
és bo que la tasca del professor rebi el suport de la dels pares. Però, naturalment, 
això només és possible si els pares coneixen l’escola i els mestres.

6. Tots els pares tenim alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre. Sovint, la 
formació dels pares a través de la seva participació millora la seva tasca educadora 
amb els fills.

7. Els pares i mares del CEC i de la junta de l’AMPA poden ajudar a altres pares 
que no entenen prou bé els programes escolars. Ells poden fer de pont entre 
professors i la resta de pares perquè s’estableixin vies d’entesa i col·laboració.
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d) Suggeriments per augmentar la participació
Es tracta de facilitar el desenvolupament d’un clima participatiu on tothom tingui 
cabuda. Una cultura de participació on es desenvolupin sentiments comunitaris de 
cooperació, cohesió, solidaritat i tolerància. Tots som pares i mares i per tant hem 
de trobar la manera de compartir els nostres desitjos, preocupacions i interessos al 
voltant de l’educació dels nostres fills. 

Us proposem una sèrie d’idees i activitats que ben organitzades i amb expectatives de 
participació ajustades a la realitat poden servir per despertar el desig de participar. 

1. Sessions formatives sobre temes educatius (xerrades, grups de pares i mares,  
jornades amb un tema d’interès).

2. Tallers i seminaris (desenvolupament personal, intel·ligència i equilibri emocional,  
mediació i conflicte, comunicació, habilitats per fer bones reunions, etc.).

3. Intercanvis amb altres associacions del nostre entorn.

4. Setmana de germanor, amb varietat d'activitats: cartells, homenatges, visites.

5. Tertúlies sobre problemes de actualitat que permetin l'exercici del diàleg i la reflexió.

6. Trobades entre grups de alumnes/pares, ex-alumnes, pares/pares, sortides i 
activitats socials.

7. Excursions culturals.

8. Concursos i exposicions.

e) Creació d’una pàgina WEB
Alguns centres educatius han acordat en la Assemblea de l’AMPA i en el consell 
escolar del centre crear una pàgina WEB para donar i rebre informació.

Això ha demostrat ser una bona eina per a propiciar la participació i el contacte 
entre les famílies i els nens i joves. Un aspecte fonamental de la pàgina WEB és el seu 
manteniment. Cada setmana cal revisar el material i renovar la informació que ja ha 
caducat i afegir les novetats.
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Capítol
Altres espais de participació de mares i 
pares

a) El Consell Escolar del Centre
El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat 
tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper 
important en el funcionament del centre.

Competències del CEC

1. Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i 
aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en 
relació amb la planificació i l’organització docent. 

2. Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament 
del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat 

3. Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar per a que es realitzi segons 
marca la llei. 

4. Aprovar el reglament de regim intern del centre 

5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 
perquè s'atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel 
director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la 

8
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convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar 
la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.

6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. 

7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar 
l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 
122.3.

8. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, 
amb altres centres, entitats i organismes. 

9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment 
escolar i els resultats de l'avaluació del centre que faci l'administració educativa. 

10. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta 
Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip 
directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de 
dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. 

11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat 
entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 
personal, familiar i social. 

12. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració educativa 

13. L'establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell 
escolar, tot respectant els criteris generals. 

14. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i 
mares, per a la nova comissió de selecció de director 

15. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb 
associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats 
extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions 
educatives. 

Composició del CEC 

El consell escolar dels centres docents públics està format per: 

- El director/a (que n'és el president/a) 

- El/la cap d'estudis 

- El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot) 

- Un/una representant de l'ajuntament 

-  Un/una representant del PAS (personal d'administració i serveis) 

- Un/una representant de l'AMPA 

- Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre 

- Un nombre determinat de pares o mares d'alumnes i de l’alumnat. 
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Procés electoral 

A Catalunya, el període establert per a la realització del procés electoral és el comprés 
entre el 2 DE NOVEMBRE I EL 15 DE DESEMBRE. 

Al consell escolar s’hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació. Els membres 
designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: 
AMPA, ajuntaments i conjunt d'organitzacions empresarials i institucions laborals de 
l'àmbit del centre docent (només per a centres de secundària que imparteixen dos o 
més famílies professionals o en què almenys el 25% de l'alumnat cursi ensenyaments 
de Formació Professional específica). 

Dates del procés electoral

El procés electoral s’efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels 
sectors que formen els consells escolars. 

- Tot el procés electoral està comprés entre el 2 de novembre i el 15 de desembre

- Entre el 9 i el 16 de novembre el director ha de convocar eleccions per a cada un 
dels sectors de la comunitat escolar (ha de precisar les hores de votació, d'acord 
amb la possibilitat horària dels pares, per garantir l'exercici de vot). 

- Els dies d'eleccions per a cada un dels sectors de la comunitat escolar han d'estar 
compresos entre el 23 i 30 de novembre. 

- Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre. Totes les meses són 
presidides pel director. 

-15 de desembre. Data límit de constitució dels nous consells escolars. 

Aspectes a remarcar del funcionament del consell escolar

1. Un dels representants dels pares en el consell escolar és designat per l’associació de 
pares més representativa del centre, d’acord amb el procediment que estableixin 
les administracions educatives. 

2. Els alumnes poden ser elegits membres del consell escolar a partir del primer curs 
de l’educació secundària obligatòria. No obstant això, els alumnes dels dos pri-
mers cursos de l’educació secundària obligatòria no poden participar en la selecció 
o el cessament del director. Els alumnes d’educació primària poden participar en 
el consell escolar del centre en els termes que estableixin les administracions 
educatives.

3. Correspon a les administracions educatives determinar el nombre total de membres 
del consell escolar i regular el procés d’elecció. La representació de pares i mares 
no podrà ser inferior a un terç del total.

4. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus 
membres.
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5. Hom procurarà que les decisions en el si del 
consell escolar es prenguin per consens. Si no 
és possible arribar a un acord, es determinarà 
la decisió per majoria del membres presents, 
llevat dels casos que la normativa determini 
una altra majoria qualificada.

6. La convocatòria de les reunions ordinàries 
i extraordinàries serà tramesa pel director, 
amb l’antelació suficient, juntament amb 
la documentació necessària que hagi de ser 
objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.

7. Per a que una reunió o sessió d'un consell 
escolar de centre es pugui considerar vàlida 
cal que, d'entrada, hi hagi “quòrum”, és a dir, 
que hi siguin presents un mínim suficient dels 
seus membres. Aquest mínim és, si la sessió és 
en primera convocatòria, la meitat del total de 
membres del CEC, i si és en segona convocatòria, una tercera part del total de 
membres. 

8. En cas de baixa temporal d'un membre del CEC, no es pot substituir per una altra 
persona. Si la baixa és definitiva, cal cobrir-la amb la següent persona més votada 
a les darreres eleccions fetes, s’entén dins de cada sector al que pertanyi.

9. Dins de la reunió del CEC cal recordar que tots els seus membres poden parlar i 
exposar el seu parer sobre cada assumpte.

10. Tots els membres del CEC poden demanar que consti a l'acta l'explicació del seu 
vot, tan si és a favor com si és en contra del que s'hagi acordat. Si fan constar 
això, les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la posada en pràctica 
d'aquell acord no els hi pot afectar. Però si no ho fan constar expressament així, 
tots els votants, hagin votat a favor o en contra, es fan responsables d'aquell 
acord. 

11. L'últim punt de les sessions és el de "precs i preguntes". Aquí es pot preguntar o 
demanar coses, però no es poden prendre acords. El que si es pot fer és que un 
determinat assumpte s'inclogui com un punt de l'ordre del dia de la següent sessió 
i, llavors sí que s'ha d'acordar el que convingui. 

Per un bon funcionament del consell escolar cal que s’afavoreixi que:

- El funcionament del consell escolar, sigui un òrgan clarificador i simplificador dels 
canals d'informació, perquè aquesta arribi a tothom.

- El pla de treball anual del consell escolar de centre no es limiti a aprovar documents 
"administratius", sense comentaris ni reflexions. Únicament així, l’escola s’apro-
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parà a l’àmbit de la investigació – formació i s’assolirà la millora de la qualitat 
educativa del Centre.

-  L’escola sigui un centre de cultura de participació democràtica. 

-  El CEC sigui el motor que dinamita tota la comunitat educativa. 

- Tots els sectors de la comunitat educativa siguin coneixedors dels acords del consell 
escolar.

- Es promoguin altres estructures organitzatives que possibilitin l'intercanvi d'infor-
mació i el debat entre els pares i mares del consell escolar i la resta (assemblea de 
pares i mares, delegats/des d'aula, comissions de treball...) 

Un consell escolar serà participatiu si s'aconsegueix:

- Un bon nivell d'informació per a tots els components.

- Que la informació que es doni sigui completa.

- Practicar la consulta prèvia als diferents col·lectius.

- Optar per la negociació per acostar postures.

- Tenir en consideració les propostes i analitzar-les

- No crear blocs dins el propi consell.

- L'avaluació dels resultats.

- Concretar el acords i posar-los en pràctica.

- La flexibilització dels objectius.

- Que tot els components del consell actuïn per interessos col·lectius.

- Practicar el treball en comissions.

- Estan ben establert i amb claredat allò que es pretén amb la reunió.

- Facilitar la intervenció de tots els assistents.

Suggeriments per millorar el funcionament dels consells escolars:

Abans de la reunió:

- Llegeix atentament la convocatòria.

Documenta't i informa't sobre els temes que es tractaran.

- Consulta amb el teu col·lectiu sobre les alternatives que hi hagi de cara a prendre 
una decisió.

- Si has de presentar alguna proposta, prepara amb molta atenció el que has de dir 
per tal que la teva intervenció sigui el més clara i concreta possible.

Durant la reunió:

- Respecte el torn de paraules.

- Aporta idees.
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- Intenta consensuar.

- Autocontrola el teu temps d'intervenció.

- Proposa solucions.

- Escolta, valora i contrasta amb les teves postures tota la informació que rebis.

- Al final de cada reunió han de quedar ben clars els acords i qui es responsabilitza 
de fer el seguiment.

- Si la discussió no avança, és tasca de tots fer el possible per buscar alternatives i 
solucions.

- No et deixis portar per les emocions del moment.

Després de la reunió:

- Fes recull de tota la informació i dels documents.

- No ho confiïs tot a la memòria. Arxiva.

- Pensa que altres persones representaran el teu col·lectiu després que tu.

- Traspassa la informació amb claredat i objectivitat.

- Si hi ha hagut algun conflicte personal amb algun membre del consell, intenta 
aclarir la situació.

- Si has adquirit algun compromís, posa't en marxa. D'aquesta manera a la propera 
reunió podràs informar sobre els resultats de les teves gestions.

b) Federacions i Confederacions de mares i pares 
Les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes ofereixen 
a les AMPA un ampli suport per enriquir el projecte associatiu propi i les actuacions 
que es portin a la pràctica.
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La FaPaC (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya) és 
pionera en aquest camp. Va néixer a l’any 1975 i fou legalitzada l'any 1978. Des 
de llavors pretén ésser l'òrgan de relació i de coordinació entre les associacions que 
la integren amb l'objectiu de potenciar les seves possibilitats d'actuació i facilitar 
l'òptima consecució dels propòsits fixats en els seus respectius Estatuts.

La FaPaC ofereix:

• Assessorament i orientació a les AMPA. 

• Informació actualitzada de la legislació vigent sobre ensenyament. 

• Establir vies de comunicació entre les AMPA i l'administració. 

• Assessorament jurídic. 

• Assessorament fiscal i comptable. 

• Assegurança de responsabilitat civil per a les activitats organitzades per l'AMPA. 

• Assessorament i ajuda en la contractació de pòlisses d'accident. 

• Convenis amb entitats del món educatiu. 

• Trameses informatives. 

• Visites concertades a les AMPA. 

• Assessorament per a l'organització d'activitats de formació per a mares i pares pel 
que fa referència a la seva tasca com educador. 

• Xerrades sobre temes d'interès per a les famílies.

• Formació de membres de Juntes d'AMPA. 

• Formació de representants en els consells escolars. 

• Publicacions: Butlletins informatius, Plec, Full d’assessorament de l’escola de pares 
i mares, Carpeta legislativa, Manual de gestió de l’AMPA. 

La col·laboració mútua, l'intercanvi d'experiències i la major capacitat d'acció, són 
possibles si les associacions de pares i mares es coordinen entre elles de manera 
permanent, configurant federacions i confederacions.

Com a pares i mares d’un AMPA federada no solament teniu accés a tots els serveis, 
també podeu participar en els seus òrgans de govern i coordinació. Tota federació 
necessita als seus socis i viceversa.
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Capítol
Preguntes amb respostes
Creiem que aquesta selecció de preguntes fa referència a múltiples aspectes de la 
gestió i el funcionament de la junta i de l’AMPA. Les respostes volen oferir informació 
i criteris d’actuació, sense oblidar que les circumstàncies d’una situació concreta 
exigeixen una resposta particular i ajustada, a les necessitats del moment. 

1. A l’assemblea s’ha d’elegir el president o després les persones que han sortit 
elegides ho decideixen?. 

A l’assemblea es decideixen les persones que ocuparan cada un dels càrrecs de junta 
directiva, que com a mínim han de ser president/a, secretari/a i tresorer/a. 

2. Quin mínim de pares es necessiten per a que una assemblea sigui vàlida?     

Si els estatuts no disposen altra cosa queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el 
nombre d’assistents. 

3. Quan es fan assemblees extraordinàries?

L’assemblea extraordinària s’ha de convocar necessàriament en dos ocasions, per 
modificació d’estatuts i per dissolució de l’entitat. Però, això no vol dir que la junta 
no pugui convocar una assemblea extraordinària si ho considera necessari, o si ho 
demana per escrit un percentatge de socis i sòcies, que ha de definir els estatuts, mai 
superior al 10%.

9
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4. A les assemblees voten els socis: el pare i la mare o el pare o la mare?    

Els estatuts fan la definició de soci que és un pare, mare o tutor d’alumne del centre 
que ha pagat la quota d’associat. I que tots els associats tenen dret a vot.

5. Les persones que entren a la junta sense passar per assemblea, tenen veu i vot a 
les reunions de junta?     

Aquests col·laboradors tenen dret a veu en les reunions de junta, però dret a vot 
només tenen els membres de la junta directiva.

6. Si dimiteix el president, s’ha de convocar una assemblea?  

No és necessari convocar una assemblea immediatament perquè existeix la possibilitat 
que un altre membre de la mateixa junta agafi el càrrec en funcions. Però en tot 
cas és convenient poder legalitzar la situació tan aviat com sigui possible, convocant 
l’assemblea, donat que és el càrrec que té la representativitat de l’entitat.

7. Com es pot demanar la dimissió de la junta?   

Primer has de recollir la quantitat de signatures d’associats i associades que els 
estatuts de l’associació marquin per tal de demanar a la junta que convoqui una 
assemblea extraordinària, per tractar el tema de la separació de la junta directiva 
dels seus càrrecs. 

8. Si no hi ha ningú que vulgui ser membre de junta, s’ha de dissoldre l’associació?   

Si ningú es vol presentar per ser membre de junta en una assemblea general de socis, 
es pot crear una comissió gestora amb la finalitat de trobar persones que vulguin 
formar part de la junta, i després convocar l’assemblea general per ratificar aquestes 
persones en el seu càrrec. 

9. Què fem si hem extraviat el llibre d’actes?    

S’ha de comprar un de nou i fer una anotació dient que l’anterior s’ha extraviat.

10. Qui signa les actes?     

El secretari/ària de l’entitat, que també les redacta, amb el vist-i-plau del president/a.

11. Si m’he equivocat passant l’acta, puc estripar la pàgina?    

No, el que s’ha de fer és una esmena a l’acta.

12. Qui signa els talons?    

Es recomana que sigui necessari que hi hagi dos signatures per fer els talons. En 
principi la del tresorer/a, que també és el que té la custodia del talonari, i la del 
president/a.

13. Quin és el preu de la quota de soci que es paga normalment? Cada mes o per curs?      

No existeix un preu de quota establert ni habitual, depèn dels serveis que s’incloguin 
i del funcionament de l’entitat. El que sí està establert pels propis estatuts de l’entitat 
és que aquesta quota, sigui quina sigui i es pagui per mesos o anualment, ha d’estar 
aprovada en assemblea general de socis.
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14. Qui no paga la quota de soci pot fer activitats?      

Depèn de cada entitat i el seu funcionament. En principi les activitats extraescolars 
de l’AMPA estan adreçades als seus associats i associades, però hi ha AMPA que si 
permeten als no associats fer activitats, això sí, a un preu diferenciat.

15. Es pot expulsar un nen d’una activitat encara que hagi pagat la quota?    

Sí, sempre que s’hagi avisat als pares per escrit de la situació. És convenient tenir un 
reglament de convivència que sigui conegut per tots els participants a les activitats de 
l’AMPA, i informar que s’expulsarà a qui l’incompleixi.

16. Vam comprar uns ordinadors per fer informàtica, i ara l'escola diu que són seus i 
faran ells informàtica. Què podem fer?

Si l’AMPA va signar un acord de cessió de material amb el centre, aquesta pot 
demanar-ho ja que està en el seu dret de fer-ho. També pot demostrar que la compra 
la va realitzar l’AMPA amb la factura i el llibre d’inventari de l’AMPA on ha de constar 
que ha estat cedit al centre. 

17. És cert que l'escola no pot cobrar res als pares?

No, l’escola pot cobrar als pares les sortides escolars i el material socialitzat.

18. Per què hem de pagar quota de material?

No s’està obligat a pagar la quota de material, però si no la paguem haurem de 
portar el material que ens demanin a l'escola. Tanmateix hem de tenir en compte 
que cada escola té unes normes i que anar en contra pot perjudicar el funcionament 
de l’escola. 

19. Els censors de comptes, poden emportar-se els llibres de comptes a casa?

No, ja que la feina dels censors de comptes és comprovar i verificar la documentació, i 
la persona que ha de custodiar els llibres de comptes és el tresorer de l'AMPA.

20. És pot cobrar la quota de soci en funció dels fills que tens?

Sí, cada AMPA aprova en les seves assemblees el tipus de quota que pagaran els seus 
socis, per famílies, per alumne, etc.

21. El director és el responsable del menjador?

El responsable directe del menjador escolar és  l'entitat o persona/es que el gestionen. 
El director,  és el responsable subsidiari de totes les activitats que es desenvolupin al 
centre i que siguin aprovades pel consell escolar del centre.

22. Qui forma part de la comissió de menjador?

És una comissió de lliure creació, per tant en formaran part aquelles persones que 
decideixi el propi CEC

23. Si no paga la quota de l'AMPA, no pot entrar al menjador?

Tots els infants del centre poden fer-ne ús. El menjador escolar és un servei de l'escola, 
independentment de qui el gestioni.
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24. És obligatori que l’escola organitzi colònies?

No, això depèn de cada escola. Si es fan o no queda recollit dins la Programació 
General del Centre que elabora l’equip directiu amb les aportacions del claustre de 
professor i que s’aprova en el consell escolar de centre.

25. Quin conveni s'utilitza en els contractes dels monitors?

Depèn de qui contracti als monitors. Si és una empresa de serveis cal que ho faci pel 
conveni de lleure. Les AMPA no tenen obligatorietat de contractar-los sota aquest 
conveni, en realitat poden fer servir el conveni que trobin més adient o cap conveni 
en concret.
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Annex
Hem annexat alguns models de documents que creiem poden de ser d’utilitat. De totes 
formes, us recomanen sol·licitar a FaPaC un Manual amb documents acompanyats 
d’un CD molt útil.

a) Model d’estatuts d’una AMPA 

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit 

Article 1 

L'Associació de Pares d'Alumnes .................... està constituïda a la població d............. 
i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a 
l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les 
restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, 
d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol)

L'associació no té ànim de lucre. 

Article 2 

L'associació assumeix els objectius següents: 

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i 
els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de 
participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, 
de tots els alumnes matriculats al centre. 

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 

c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i 
la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. 

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells 
escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i labo-
ral de l'entorn. 

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar 
en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis. 

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de 
l'específic de responsabilització en l'educació familiar. 

h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. 

i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisico-esportives. 
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Article 3 

El domicili de l'associació queda fixat al número ............... del carrer .......... d..........., i 
el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya. 

Capítol II. Socis 

Article 4 

Poden ser socis de l'associació els pares o els representants legals dels alumnes 
matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a 
l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 26è 
d'aquests estatuts. 

L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la 
sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d'un o més alumnes del centre. 

Article 5 

Són drets dels socis: 

a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, 
exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als de-
legats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions. 

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals. 

c)  Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva. 

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents. 

e) Consultar els llibres de l'associació. 

Són deures dels socis: 

a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les 
quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus dife-
rents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de 
l'associació. 

Article 6 

Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents: 

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president. 

2. Pèrdua de la condició de pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació 
legal. 

3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada. 

4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides 
estatutàriament per l'entitat. Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 
3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al 
soci. 
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L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant 
l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà 
d'aquell en què li ha estat notificat l'acord. 

Capítol III. L'Assemblea General 

Article 7 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi 
els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 8

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els estatuts. 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els 
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de 
les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

d) Acordar la dissolució de l'associació. 

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

g) Aprovar el reglament de règim interior. 

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats 
i les associades. 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les 
baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap 
altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un 
caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins 
dels mesos compresos entre ........... i ............, ambdós inclusivament. 

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari 
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre 
d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el 
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
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Article 10

1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, 
que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 
reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 
actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si 
no hi és, l'han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més 
edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la 
Junta Directiva. 

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el 
president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol 
altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

Article 11 

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 
persones associades presents o representades. 

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia 
d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho 
facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria 
i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a 
l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot 
adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en 
la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les 
persones presents. 

Article 12 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 
l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la 
dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars 
o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues 
terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es 
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis 
presents o representats. 
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4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la 
llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del 
president. 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 13 

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta 
pel president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs 
han de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per 
votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després 
d'haver acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari 
sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre 
d'Associacions. 

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda 
per l'associació. 

Article 14 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de .......
anys sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat 
pot esdevenir-se per: 

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els 
motius 

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec 

c) baixa com a membre de l'associació 

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec 

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera 
reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de 
l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 15 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea 
estableixi. 
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b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels or-
ganismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos 
pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 

El període del mandat no pot ser superior a 5 anys. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 
membres de l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi 
adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb nor-
malitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins 
de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup 
de treball, a proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir: - subvencions o altres ajuts –l’ús de locals o edificis que 
puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de 
recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'es-
talvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es 
determina a l'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-
ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun 
altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 16 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el 
substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus 
membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a ............... 

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 
president o bé si ho sol·licita un ........... dels membres que la componen. 
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Article 17

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que 
es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència 
del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària 
sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 18 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 
terços del seus membres. 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per 
exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en 
cada cas. 

Article 19 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 
signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha 
de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

Capítol V. El president i el vice-president 

Article 20 

1.  Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General 
i de la Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directi-
va. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Direc-
tiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vice-president o el vocal 
de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
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Capítol VI. El tresorer i el secretari 

Article 21 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com 
també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un 
llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les 
factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament 
pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o 
d'estalvi. 

Article 22 

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les 
actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar 
els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 23 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar 
els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta 
Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups 
de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe 
detallat de les seves actuacions. 

Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 24

1. Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

2. Si en té, cal indicar el valor en que es valora 

Article 25

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se 

Article 26 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini 
l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 
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L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals - que 
s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- 
i quotes extraordinàries. 

Article 27 

L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciant-se l’1 de setembre i queda 
tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o 
d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser 
la del tresorer o bé la del president. 

Capítol IX. El règim disciplinari 

Article 29

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen 
les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt 
greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió 
de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia 
o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i 
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest 
òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, 
les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el 
procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. 

Capítol X. La dissolució 

Article 30 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 31 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 
oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la 
finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 
cregui necessari. 

manualDipu_OK (copia).indd   99 10/10/06   16:09:54



100

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 
contret voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat 
pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de 
l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els 
apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva 
si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora 
especialment designada. 

............. , ........ d......... de .......

Signatures de tots els socis fundadors 

Cal que a sota de les signatures quedi aproximadament mig full en blanc per tal que 
es puguin diligenciar els estatuts 
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b) Model de certifi cat de l’elecció d’una nova junta 
directiva 

En/Na ......................... , com a secretari/ària de l’Associació .............................. registrada a la secció .......... 
núm. ........... del Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya, 

CERTIFICO: 

Que en la reunió de l’Assemblea General .......................... de data .........................., es va procedir a l’elecció de la nova 
Junta Directiva , que ha quedat composta pels membres següents 1: 

Càrrec Nom i Cognom de la 
persona que l’ocupa DNI/NIF/NIE Adreça

I, perquè així consti, signo el present certifi cat. 

............................................., ......de .............de 20........

Vist i plau                                 El president 2                         El secretari 3 

S’han d’especifi car tots els càrrecs de la Junta Directiva que, efectivament, té l’associació, i fer constar els noms i cognoms 
de les persones que els ocupen.
2 han de signar el president sortint i entrant, si hi ha canvi
3 han de signar el secretari sortint i entrant, si hi ha canvi.
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c) Model de convocatòria de reunió 
 

Benvolguts/des,

Per ordre/indicació/encàrrec del/de la president/a, us convoco a la propera reunió de 
..........................................................................................................., que tindrà: 
   (junta, comissió, assemblea, ...)

 Dia: ....................  Hora: ................
 Lloc: ..............................................................

Ordre del dia
1. lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. presentació .............................................................................
3. torn obert de paraules.

El/la president/a,

(signatura, nom i cognoms)
(segell de l’AMPA)

......................................, ................. d...................... de 20...............
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d) Model d’acta de reunió

ACTA DE .....................................(òrgan)..............................................

Identifi cació de la reunió
Núm. de la sessió: ...................  .......
Dia: ....................
Hora: de .......... a ......... h
Lloc:.................................................

Assistents
.................................................................................., president/a
.................................................................................., vocal
.................................................................................., vocal
.................................................................................., secretari/ària

A més, hi ha assistit un nombre total de .....................socis i sòcies.
Han excusat la seva absència: ..........................................................

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de l’informe sobre ..............................................................................
3. ............................................................................................................................
4. Assumptes de tràmit.
5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. El/la president/a obre la sessió i el/la secretari/ària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. .............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................

Acords
1. L’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat dels assistents en votació ordinària.
2. S’aprova en votació ordinària l’informe sobre ................................., que s’incorpora a l’acta com a annex núm. 

..............., per ....................... vots a favor, ............ abstencions i ............. vots en contra.
3. .............................................................................................................................

Annexos
1. Informe sobre .....................................................................................................
2. ............................................................................

El/la president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del/de la 
president/a.

   El/la secretari/ària,      Vist-i-plau
  (segell de l’AMPA)                       El/la president/a,
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e) Model de fi txa d’activitat

Projecte d’activitat

Curs 20............ – 20...........

Nom de l’AMPA .....................................................................................................
Domicili ............................................................ Telèfon ........................................
Localitat ....................................................................

Núm. de Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques ......................

Dades de l’activitat: 
Nom de l’activitat: ........................................................
Persona responsable: ....................................................

Descripció de l’activitat:
Descripció (en què consisteix): .......................................................................
Destinataris (alumnes, pares, cursos, etc.) ......................................................
Dates de realització ...................................................
Lloc de realització .....................................................

Tipus de col·laboració del centre: 
 organització   econòmica  
 altra.........................................
 responsabilitat  activitat especifi ca. Quina .............................

Detall del pressupost:
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f) Model de nota de benvinguda d’inici de curs

Benvinguts pares i mares,

Ja hi tornem a ser a l’inici del curs escolar i, com sempre, ens adrecem a amb vosaltres per donar-vos 
la benvinguda al centre.

També us presentem, al full següent, la relació d’activitats fora de l’horari lectiu que hem previst fer 
durant aquest curs, amb els dies i els horaris corresponents.

Esperem que siguin de l’interès dels vostres fi lls i fi lles, i que els animeu a participar-hi 

Us animem, també a vosaltres, perquè col·laboreu activament en l’organització de les activitats, tant 
sigui amb la vostra presència , com amb els vostres suggeriments.

Fins ben aviat!

Sr./a...............
President/a de l’AMPA .................

............................, ........ de ................................... de 20.............
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