1

2

INDEX

Pla
d’actuacióenl’ÀmbitdelaInfluència
Social
i
Política
………………
4

Pla
d’actuacióenl’ÀmbitdeSuport
de
l’AMPA/AFA
……………………
7

Pla
d’actuacióenl’ÀmbitdeVida
Associativa
…………………………..
10

Pressupost…………………………………………………………………
15

3

Pla
d’actuacióÀmbitdela
Influència
social
i
Política
PROPOSTALÍNIESPOLÍTIQUESDELAFAPAC
Les línies polítiques de la FaPaC es poden estructurar en tres grans eixos que permeten desenvolupar
accionsespecifiquesdetreball.Aquesteslíniesgeneralssón:
1. Desinversió progressiva de recursos a l’escola pública: privatització – mercantilització de
l’educació
La distribució dels recursos és l’eix central sobre el qual pivoten la resta de demandes en
matèria de segregació, innovació, escola inclusiva, etc, ja que el desplegament de les
polítiques públiques depenen, entre altres factors, dels pressupostos que es destinen a
educació,ésadir,delsrecursos
econòmicsdequèesdisposenidelasevagestió.
La manera com es distribueixen el recursos en educació pública pot generar una tendència
cap a l’anomenada Triple Xarxa que enlloc de pal·liar la segregació i fer de l’escola
integradora i inclusiva una realitat, potencia l’aparició d’una escola pública de caràcter
assistencial amb una altra de tendència elitista que, juntament amb l’escola concertada,
coexisteixendintrelaxarxad’educaciópúblicadeCatalunya.Líniesconcretes:
●

●
●
●

●

Denúncia de la tendència redistributiva cap a l’educació concertada: política
d’acció contra els concerts educatius (la renovació dels concerts educatius per a
l’any 2020 obre la possibilitat de realitzar una línia d’acció política en aquesta
direcció).
➢ Desplanificació (deliberada) del mapa escolar: derivació de l’alumnat cap
a l’escola concertada a través de la “mala” planificació educativa dels
mapesescolars.
➢ Manteniment de la ràtio mínima de 15 alumnes per mantenir grups a
l’escolaconcertadavslaràtiode25alumnesal’escolapública.
➢ Concentració del gruix de l’oferta d’educació post-obligatòria (CFGM) en
centresconcertats.
Anàlisiidenúnciadelcopagamentdelesfamíliesal’escolapública.
Transitorietatiprecaritzaciólaboraldelsdocents(interinatge).
Externalitzacióprogressivad’algunseixosbàsicsdelserveieducatiupúblic:
➢ Aconseguir una regulació dels menjadors escolars (decret) que reconegui
aquest servei com un servei públic emmarcat en el dret a l’educació
pública.
➢ Liderar la reivindicació de la universalitat i gratuïtat del servei de
menjador.
➢ TreballarcontralaprivatitzaciódelesEscolesBressol.
➢ Política de minimització progressiva del paper de l’administració pública
enfavordel’entradad’ensprivats.
Mantenimentd’equipamentsiinstal·lacionsdelscentresdocent:
➢ Política d’acció territorial d’acord amb les necessitats de cada territori
(barracots,dèficitsenl’adequadaclimatitzaciódelesaules,etc.).
4

2. Segregació
La segregació escolar atempta contra la fita d’aconseguir una escola pública de qualitat,
equitativa, i inclusiva. Denunciar la segregació que la realitat mostra que s’està produint
comportaria obrir una línia de treball sobre la distribució del mapa escolar a Catalunya.
Altres línies d’acció respondrien a les conseqüències que se’n deriven d’una escola
segregada com és la gestió dels menjadors escolars i les desigualtats que es puguin produir
en la qualitat de la nutrició i en l’educació alimentària, el copagament de recursos, així com
també analitzar i estar informats de qualsevol altra actuació per part de l’Administració
Pública que, a la pràctica, pugui contribuir de forma ineficient a la lluita contra
l’estigmatitzaciódecertscol·lectius.Líniesd’accióconcretes:
●
●
●
●
●

●
●

Anàlisi del mapa escolar i desplegament d’estratègies en funció de la realitat
estudiada.
AnàlisidelDecretd’Escolainclusivaiseguimentdelseudesplegament.
Iniciar una línia de treball per fomentar el respecte i integració del col·lectiu LGTBI
enl’àmbiteducatiu.
Seguimentdel’aplicaciódelPRODERAIalesescolesiinstituts.
Ampliar l’abast de les actuacions de l’entitat introduint en els estatuts una
modificació que permeti a l’entitat registrar-se al registre d’ONGD que facilitaria
accedir a subvencions i finançament addicional per a dur a terme projectes que
contribueixinafomentarlaigualtatd’oportunitatsipal·liarlasegregació.
Potenciar una política pública d’innovació educativa global que suprimeixi d’arrel
l’incipientsegregaciópedagògica(veuretercereix)
Invertir en la formació de mestres i professors en matèria de resolució de conflictes,
educació emocional, tractament de la diversitat, assetjament escolar i aquelles
qüestionsquecontribueixenapotenciarsegregacionseneldiaadiaescolar.

3. Innovaciópedagògica
La innovació és un dels motors de transformació i progrés de la societat. En matèria
d’innovació pedagògica, el model Escola Nova 21 està esdevenint un referent gràcies a la
participacióicol·laboraciód’actorsprivats.
Líniesd’acció:
●
●
●

Anàlisi del discurs i propostes que envolten al model d’Escola Nova 21 i dels
discursosalternatiusfetsdesdemovimentssocials.
Anàlisidelespropostes
tractadeseneldebatoficial“Araésdemà”.
Establir una postura clara i encetar una línia de treball: l’existència d’escoles que
aposten per un tipus de projectes d’innovació pedagògica pot fomentar la
segregació afavorint l’aparició d’una escola pública d’elit en detriment d’una altra
que per raons sòcio-econòmiques no pugui desenvolupar determinats projectes
d’innovació pedagògica amb les mateixes condicions. A més, seria recomanable que
FaPaC definís si aposta per una educació que s’adapta a les necessitats del mercat
laboral o, pel contrari, per una educació que fomenti l’esperit crític i que tingui com
objectiulatransformaciósocial.
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4. Institutsescola:
Aposta per un únic model que englobi des de P3 fins a 4t d’ESO, adequant els edificis a les
necessitatsdelsInstitut-escola.

*Aquesta és una proposta per establir uns eixos generals dels quals es desenvoluparan estratègies i accions concretes que
contemplaran
altres
àmbits
aquí
no
presents.
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Pla
d’actuacióÀmbitdeSuport
a
les
AMPA/AFA
AquestàmbittécomaprincipalobjectiuprestaralesAMPAfederadesserveisqueelsajudinenel
seufuncionamentiestàdividitenlessegüents4àrees.
1-SUPORT
1.CatalogariampliarelsuportassociatiuijurídicperalesAMPA.

2-FORMACIÓ
a)Formació
Territorial
o Estabilitzarl’equipdeformadors/es
o Dur
atermecomamínimunaformacióencadapuntformatiu
o Tenirprocedimentadeslesvaloracionsdelesformacions
Activitatsprevistes:
-
cursos
sobregestiód'AMPA:ElcursdeGestióiDinamitzaciód'AMPApreténreflexionarsobreelpaper
dels
paresilesmaresenelcentreeducatiuielpaperdinamitzadordel’AMPAenlavidadelcentre;ajudar
a
millorarl’estructuraorganitzativailagestiódelaJuntadel’AMPAenelsàmbitslegalsiadministratius.
Pretén
tambédonarpautesiorientacionspràctiquespermillorarelgraud’implantaciódel’AMPAenel
centre
i
millorarelsprocessosdeparticipacióielderelleus.
Durada:Constad'unasessiód'horaimitja.
Període:primertrimestrecurs2017-2018
-
Cursos
sobregestióeconomia:undels
temesméspreocupantsactualmentéslagestióeconòmicade
l’entitat,
ilesimplicacionsfiscalsitributàriesqueimplica.Ambaquestcurséspreténdonarpautesi
orientacionsperduratermeunabonagestióeconòmicaiaclarirlesobligacionsfiscalsdel’AMPA.
Durada:Constad'unasessiód'horaimitja.
Període:tercertrimestrecurs2017-2018
-
Participacióicomunicació:laparticipaciódelesfamíliesal’AMPAialcentreésuntemadepreocupació
constant
peralesAMPAilespersonesqueestanalessevesjuntesdirectives.Nohihasolucions
màgiques,peròsiquepodemtrobareines,estratègiesirecursosquefacilitinlaparticipació.
Durada:Constad'unasessiód'horaimitja.
Període:alllargdetotelcurs2017-2018

b)Formació
on-lineFaPaC
o Iniciarlaplataformaformativaon-line
o Posarenmarxadurantelcurs2017-18,sobregestióiadministraciódel’AMPA.
o Desenvoluparmaterialsperferméscursospelcurs2017-18.
c)Formaciódel’equiphumàdeFaPaC
o Dur
atermeunajornadadeconvivènciadetotl’equiphumà(equipvoluntaris+equip
treballadors/es)
o Definirirealitzarformació“corporativa”dirigidaatotl’equiphumà
e)Recursos
formatiusperaAMPA
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o

Crearunabasededadesderecursosformatiuspúblicsjaexistentsperaposar-losal’abast
delesAMPA

f)CatàlegformacionsFaPaC
o Reconvertirelcatàlegenofertaformativaadaptadaalesnovessinèrgiesestablertesamb
altresentitats.
g)i-famílies
o Actualitzarcontingutstrimestralment.Temesatreballar:bonúsdelesxarxessocials,
programcióperinfants(scratch),isalutifamília.
h)Sinèrgies
ambaltresentitats
o Establirelscriterisperarelacionar-nosambaltresentitats
o Establirelllistatdelesentitatsambquiestablirrelacions
Activitatsprevistes:
-

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: signat un conveni de col·laboració per tal de promoure la
campanya informativa sobre la higiene nasal, mitjançant xerrades gratuïtes per les AMPA i les
famílies,acàrrecdeformadorsdelpropicol·legidefisioterapeutes.
Durada:Constad'unasessiód'unahora.
Període:primertrimestrecurs2017-2018
-
Novescol·laboracions:iniciadesles
conversesperestablirconvenisdecol·laboracióambentitats,per
tal
depromoureconjuntamentxerradesgratuïtesarreudelterritori:

i)Espaiweb
o actualitzaciódel’espaideformaciódelawebdeFaPaC,adaptant-loalsobjectiusdefinitsen
aquestpladetreball.

3-PROJECTES
1-AutoconeixementdelesAMPA/AFA
Aquestésunprojectenouquevolemengegarcomatal,malgratqueenrealitatjafaanysqueho
treballem.ApartirdelsqüestionarisdelesAMPA/AFAquel'equiptècnicfaalterritoriid'un
qüestionari
sobrecomunicacióFamílies/Escola/Jovesqueestemacabantdepreparar,aixícom
d’altreseinesqueenspodemdotar,perapoderrecaptardadesiinformació.Hovolemferpera
podertenir
dadesieinesquananemaparlaramblesadministracionsientitats;aixícomtambéper
a
podertenir
discursiforça.
2-Tothomal'AMPA
ElquevanéixercomaprojecteperaimplicardinslesAMPA/AFAlesfamíliesnouvingudesha
ampliatlasevavisióivolajudaralesfamíliesacrearAMPA/AFAalesescolesiinstitutsonnon'hiha.
3-XarxaClau
VolemdonarcontinuïtatambelnostreprojecteXarxaClau,implicantlesfamíliesenl'èxiteducatiu
delsseusfillsifilles.Amésincorporaremelsmaterialsielcursquehansigutresultatdelnostre
projecteeuropeuFamilyEduNet.

8

4-ElpaperdelesAMPAaSecundària
AprofundirenconeixementdelpaperquehandetenirlesAMPAdesecundària.

4-RECURSOS
1.FacilitaralesAMPAuncatàlegd'einesirecursosdesuportvalidadesperFaPaC(menjador,
extraescolars,lleureeducatiu,programadegestiód’AMPA).
2.PotenciarelcarnetFaPaCdirigitalesfamíliesperpromourelasevavinculacióalesAMPAil'accés
abeneficissocialsieconòmicsenlescompresielsserveisofertats.
3.ConsolidarunsistemaquegaranteixialesAMPAfederadescompliramblesexigènciesdelaLlei
OrgànicadeProtecciódeDades.
4.signarconvenisambentitatsdeltercersectorquepuguinoferirserveisalesampes,ambunpreu
justisolidari.
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Pla
d’actuacióÀmbitVidaAssociativa
ACCIÓ
TERRITORIAL
1-SEGUIMENTDELESAMPA
SeguimentdetotesicadaunadelesAMPAfederadesdemanerasistemàtica,per
mitjàdevisitesprogramadesambunacarènciapercadaAMPAnomésgrandetresanys,amba
finalitatdemantenirlaproximitatilafacilitatdepercepciód’allòqueafectalesAMPAdemanera
mésdirecta
ionrecollirtotessevesincidènciesinecessitats.Aquestesvisitesseranrealitzadespel
personaltècnicambelsuportsemprequesiguipossibledemembresvoluntarisdel’organització.
Aquestesvisitesesrealitzarandeforma
programadadurantelsquatreprimersmesosdelcursiala
restanoméssotademandajasiguidelespròpiesAMPAinteressadescomdelaJuntaTerritorial.
L'equipterritorialprogramaràlesvisites
alesAMPAenel"CalendariIntern"ambeltítol"VISITAnom
del'AMPA"informantdel'adreçaiafegintcomaconvidatselgrupdelaJuntaTerritorialperdonar
opcióaqualsevolvoluntariambdisponibilitathaassistir-hiielsdeméspodervisualitzar-ho.
Seguimlamateixametodologiaqueestemfentactualmentd'informardetoteslesvisitesiactesal
calendariinternopúblic,segonscorrespongui,permantenirinformadaatotal'organitzacióiafegint
elsconvidatscorresponentsperfacilitar
laparticipació,s'hadefinitlasegüentmetodologiaalhorade
compartirlainformaciód'horarislaborals,diesdelliuredisposició,diesdebaixa,vacancesi
assistènciesactesdiversos.
Perfacilitar
lacooperació,totl'equiptècnichauràdeinformardetotsaquestconceptesenel
calendariprincipaldelseuperfildelacomptadecorreuFaPaC.
D'aquestamaneratotalainformacióreferental'equiptècnicestaràsempredisponibleperles
personesresponsablesdelescorresponentsàrees.

2-TROBADES,ASSEMBLEESiJUNTESTERRITORIALS
RealitzartrobadesiassembleesterritorialsamblesAMPAdetotelpaís,amblavoluntatde
coordinardemaneraràpidarespostesiaccionsfavorablesalamissiódelafederacióambla
presènciadelesmateixesAMPA,iquan
eltemàticahorequereix,amblesaportacionsdeponents
externsal’entitatprovinentsdelesuniversitatsidelasocietatcivil.Elsobjectiusd’aquestes
trobadesd’AMPA,assembleesijuntesterritorialssónelssegüentsobjectius:
1.DesenvoluparespaisdecoordinacióicomunicacióentrelesAMPAdelazona,perfacilitarel
contacteilacoordinaciód’activitatscomunesentreaquestesiaconseguirunteixit
associatiufort.
2.Conèixerlesproblemàtiquesdelsdiferentsterritorisamblessevesdiversescaracterístiquesper
canalitzariderivarprojectes,formacions,xerradesoaccionsconcretes.
3.Promourelaparticipaciódemembres
d'AMPAenlescomissionsigrupsdetreballdela
federació.
4.FomentaricaptarvocalsdeZonaperfacilitarlacomunicacióentrelesAMPAdelterritorii
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lesrespectivesJuntesTerritorialsdeFaPaC,aixícomperpoderrepresentaralesditesAMPAenles
CGAiCEMquepuguinhaver-hi.
5.EnfortirlesJuntesTerritorialspertaldemillorarlarepresentativitatdel’entitatila
influènciasocialipolíticadinsdelacomunitateducativa.
6.Fomentarlarealitzaciódelesreunionsilesassembleesterritorialsatoteslesdelegacionsde
FaPaC.
NOVESINCORPORACIONS
Cadavegadaqueesrebiunasol·licitudenelformularidecol·laboraciópersermembred’una
comissióde
treball,CGA,CEMolamateixaJuntaTerritorials’afegiràaelsllistatsdecol·laboració
comaSOL·LICITUDis’informaràpercorreualestècniquesterritorialsambcòpiaalaPresidència
Territorial,perqueestractialajuntalasevaincorporació.
EncasdenoexistirlaCGAoelCEMonlavoluntàriahasol·licitatincorporar-se,seràdesdelaJunta
Territorialqueesdecidiràlaconveniènciadelasevaexistènciailasevasol·licitudales
administracionscorresponents.(enelcasdelesCGApermitjàdelatècnicadel’ÀreaTerritorialien
elcasdelsCEMpermitjàdelatècnicaTerritorial).
TROBADESTERRITORIALS
Coordinada
pelsmembresdelesJuntesTerritorialsirepresentantsalesCGA:
- elsmembresdelesjuntesterritorialsielsrepresentantsalesCGAcompateixenla
informaciódelsterritoris.
- elsrepresentantsdelesCGAconeixenaquielsrepresentaenelterritoriisapaquidonen
la
informació.
- Esrealitzarandurantelprimersemestredel’any(Gener-Juny)
L'equipterritorialjuntamentamblaJuntaTerritorialestabliranlestrobadesterritorialsarealitzar.
Elnombredetrobadesvindràdonatperl'extensióterritorialielnombredeciutatsdelterritorii
s'haurandeplanificaramblaVicepresidènciaAssociativa.
Uncopestablertes,elmembredel'equipterritorialprimeramentlesprogramaràenel"Calendari
Públic"ambeltítol"TROBADAnomdelacontrada"informantdel'adreçaiconvidantels
representantsdelesCGAdelterritori,el
grupdelaJuntaTerritorialilaVicepresidènciaAssociativa.
IensegonllocrealitzaràuncomunicatalesAMPAdelTerritoriambcòpiaaFaPaCDebat.Amb
aquestcomunicatrestaràinformadatotal'organitzaciódelatrobadaiComunicaciópodràafegir-ho
aelSetmanariFaPaC.
JUNTESTERRITORIALSICOORDINADORES
ComprovarelsllistatsdemembresdeJuntesTerritorials,representatsterritorialsidelesCGA,CEM
i
MUCE.
Aquestsllistatshand'estarbenactualitzatsperdonarlamàximainformacióalesnostresAMPA
federadesdequielsestàrepresentant.
Tenirlesactes,resumsitotselsdocumentsinformatiuspenjatsiactualitzatsenlescarpetes
compartidesdelaJuntaTerritorial.
ASSEMBLEESTERRITORIALS
Acordsmínimsatractar:
-Aprovaractaassembleaanterior
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-Aprovarelecciónousmembresjuntaterritorial
-Aprovarmemòriad'activitats
-AprovarpropostesdepladetreballperpresentaralaAGO
-Esrealitzarandurantelsegontrimestredel’any(Abril-Juny)

3-CREACIÓ,DINAMITZACIÓIENFORTIMENTDECOORDINADORESTERRITORIALS
Creació,dinamitzacióienfortimentdecoordinadoresoxarxesterritorials,iqueuncop
aquestess’haginestablert,facilitineltrànsitdelainformaciódesdeicapalesJuntesTerritorials.
CREAR
EncasdenoexistircapcoordinadoraoxarxaenunterritorisignificatiucaldràquelaJuntaTerritorial
proposiuna
trobadapertald’establirsinergiesipossiblesrepresentantsperalamateixajunta
territorial.
DINAMITZAR
Detectarlescoordinadoresoxarxesdel
territoriicontactar-hiambalgunsdelsseusmembresque
forminpart
delesnostresAMPAFederadespertald'establiruncontacteambelsmembresdela
JuntaTerritorialcorresponentifacilitard'aquestamaneraelseuingrésenlamateixacomavocal
territorial.
ENFORTIR
FaPaChad'estarpresent,semprequesiguipossible,atotselsactesdelescomunitatseducatives
del
territori(jornadesdel'educaciópública,
concentracions,etc..).
EnelmomentquelaJuntaTerritorialdecideixques'hadedonarsuporti/oassistiraunacte,el
membredel'equipterritorialhoplanificaràael"CalendariPúblic"convidantalmembresdecada
JuntaTerritorial,perfacilitarlasevaassistència,irealitzaràuncomunicatalesAMPAdelTerritori
ambcòpiaFaPaCDebat.Ambaquestcomunicatrestaràinformadatotal'organitzaciódel'actei
Comunicaciópodràafegir-hoaelSetmanariFaPaC.
Delamateixamaneratoteslesformacionsoxerradesconvocadesenelsdiferentpuntsformatius
perlacomissiódeformacióhaurandetenirelsuportdel'equipterritorialielsvoluntarisdeles
JuntesTerritorials.
Aixídoncs,quanl’ÀreadeFormacióinformialesJuntesdelesformacionsprogramadesenelseu
territori,la
tècnicahauràdeprogramar-lestotesenel"CalendariPúblic",convidantalaJunta
TerritorialcorresponentperfacilitarlasevaassistènciairealitzantuncomunicatalesAMPAdel
TerritoriambcòpiaFaPaCDebat.Ambaquestcomunicatrestaràinformadadel'actetota
l'organitzacióiComunicaciópodràafegir-hoaelSetmanariFaPaC.

4-CALENDARIVIDAASSOCIATIVA
1.DebatLíniaPolítica:(setembre,principidecurs).
DebatreiproposarentretotselsmembresdelesJuntesTerritorialslalíniadetreballpolítica
presentara
l'AGOperlasevaaprovació.
2.AssembleaGeneralOrdinària:(octubre/novembre,primertrimestredelcurs).
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Lasevafuncionalitatprincipalésl’aprovaciódelamemòria,estatdecomptes,pressupostidelpla
de
treball(amblesvaloracionsiaportacionsdelesAssemblesTerritorialsilesconclusionsalesque
s’arribialDebatLíniaPolítica).
3.VisitesAMPA:(setembre/desembre).
Seguiment,
informantdelestasquesquefemdesdeFaPaCidetectantlesnecessitatsdelesAMPA
delTerritori.
4.Trobades
Territorials:(gener/març).
Informardelalíniapolíticaielpladetreballaprovaticercarnousrepresentantsterritorials(CGA,
CEM,Coordinadores)
5.AssembleesTerritorials:(abril-juny).
Lasevafuncionalitatésvalorarelcursilestasquesfetesiproposarmilloresinovesaccionspelpla
detreballdelpropercurs.
6.Escolad’Estiu:(Juliol,unavegadafinalitzatelcurs).
Formacióanualperaelsmembresd’òrgansdegovernil’equiptècnic.

CRONOGRAMAVIDAASSOCIATIVA
Set.

Oct.

Nov.

ACTIVITATS

Des.

Gene
r

Febre
r

Març

Abri
l

Maig

Juny

Juli
ol

DebatLínia
Política
AssembleaGeneral
Ordinària
VisitesAMPA
TrobadesTerritorials
AssembleesTerritorials
Escolad’Estiu

PRESSUPOSTACCIÓTERRITORIAL
Dintredelpressupostanualaprovatperl'AGO,enl'apartatdeVidaAssociativa,hihaunapartidaper
cadaunadelesJuntesTerritorialsdel'entitat.
Aquestimportéspermotivarlaparticipaciódelesampesdelterritori,larealitzaciódel'Assemblea
Territorialicobriraquellespetitesdespesesquepottenirlajuntaterritorialperlasevagestiódiària.
Elprocedimentperlasevautilitzacióseràlapresentacióperpartdelatècnicaterritoriallaproposta
delasevaaplicació,segonselmandatdelasevajuntaterritorial,ihauràd'esperarelvistiplaude
tresoreriaperfer-loefectiu.NOesfaranpagamentsnis'admetrandespeses,quenotinguinel
vistiplauprevidetresoreria.
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Perqualsevolaltradespesa,quenosiguinlesestablertesanteriorment,caldràunavaloracióprèvia
delvocalqueportil'àreaafectadaperl'accióqueesvolportaraterme(producciódevídeos,de
materialinformatiu,...)i/odepresidència/vicepresidènciadel'àrea.Perquè,segurament,l'accióque
esvolportaratermeseràextensibleaaltresterritoris,icaldràtreballarambmésprofunditati
efectivitatlasevaelaboraciói/odifusió.
Estaremdavantd'unapartidapressupostàriadiferent,que
seguramentjanoformaràpartdevidaassociativa,sinódequalsevolaltrepuntdelpressupost.
Comtotadespesanorecurrentdel'entitat,noespodràferefectiva,senseelvistiplauprevide
tresoreria,ésimportantveuresipotentraronoenelpressupostvigentiquehaestataprovatper
assemblea.

COMUNICACIÓ
1.ConsolidarelwebdeFaPaCcomunPortalComunitariontrobarunespaideparticipació,
comunicacióiinformacióperatoteslesAMPAfederadesilessevesfamílies.
2.Reforçarunpaperdelideratgeenmobilitzacionsiintensificarladifusióiambmésmargede
tempsaquestescomunicacionsalesAMPA.

FUNCIONAMENT
1.MODIFICACIÓESTATUTSFAPAC
1.Regularlescompetènciesdelsdiversosòrgansdegovernilesrelacionsentreells(junta
permanent,
juntageneral,juntesterritorials…)
2.Repensariregularelrègimelectoral.
3.Estudiarlaincorporaciód’unrègimdisciplinari.
4.JuntaGeneralescomprometapresentarlareformadelsEstatutsalaproperaAssemblea,ala
tardordel2018.
2.SEGUIRMILLORANTELPORTALDELATRANSPARÈNCIA

PARTICIPACIÓ
1.AFAVORIRLAPARTICIPACIÓALESASSEMBLEESPROMOVENTVIESTELEMÀTIQUES.
2.ESTUDIARLAIMPLEMENTACIÓD’UN
SISTEMADEVOTACIONSONLINE
PertaldefacilitariaugmentarlaparticipaciódelesentitatssòciesdeFaPaC,escomençaràa
treballaren
buscarunsistemadevotacionsonline,perimplementar-hoenlesassemblesdela
FaPaC,tant
anivellterritorialcomanivellgeneral.
3.POTENCIARIREGULARLAPARTICIPACIÓDELESAMPAiELSVOLUNTARISAL’OGANITZACIÓ.
Tenirencomptelaparticipaciód’infants
iadolescents,comamembresdefamílies
4.ESTUDIARLAPARTICIPACIÓINFANTILIADOLESCENTALESAMPAIALSCENTRESEDUCATIUS.
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