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El paper de les APIMA, com a representants de les famílies
dins les comunitats educatives i dins la pròpia societat, cada
vegada és més important, pel que és imprescindible
comptar amb la FORMACIÓ adequada.

SOL·LICITUDS
www.fapamallorca/formacio

FUNCIONAMENT I

LA COMUNICACIÓ
A LES APIMA

GESTIÓ DE L’APIMA
Facilitar i potenciar la participació activa dels pares i
mares al seu àmbit d’intervenció.
Gestió i objectius, drets i competències .
Òrgans de gestió: Funcions, acords i serveis
Documents i procediments bàsics
El nostre paper al Consell Escolar
Serveis: activitats, escoleta matinera, menjador
Relacions amb el centre educatiu i l’entorn
Particularitats de Primària i Secundària (sessions
separades)

ASSESSORAMENT
COMPTABLE

Destinat a Juntes Directives
Una sessió dissabte matí (4-5 hores)
Manual i CD amb documentació
Servei de guarderia inclòs
Preu: 50€/persona

APIMAs associades: GRATUÏT

Des de FAPA Mallorca us oferim aquests cursos, dissenyats
des de l’experiència i amb la informació necessària per fer
la nostra tasca amb seguretat i projecció de futur.









info@fapamallorca.org 971 432 131
www.fapamallorca.org

REFLEXIÓ

La comunicació és una eina imprescindible per
aconseguir els objectius de les APIMA.






Què comunicar? A qui? Com?
Eines de comunicació i col·laboració de Junta
Eines de comunicació i difusió amb els pares
Comunicació amb l’equip directiu i docents
Blog, web, correu-e, butlletins, xarxes socials...

TALLER LOPD - PROTECCIÓ DE DADES
Conèixer les obligacions de les APIMA i realitzar els
tràmits necessaris per complir-les.

EMPODERAMENT
DE LES APIMA
TAST DEL PROJECTE

Conèixer les obligacions
legals comptables de les APIMA i facilitar eines per a
la seva gestió.
 Introducció a la comptabilitat
 Fiscalitat: CIF, IAE, IVA, IRPF, Operacions amb
tercers, Donacions, Impost Societats
 Documentació Comptable, suport informàtic,
auditories, normativa i annexes
 CD amb normativa i programa comptable

Presentació breu a la Junta Directiva del projecte i
possibles aplicacions practiques (15-20’)

SESSIONS DE SUPORT
Sessions de treball amb la Junta per a acompanyar-la
en els seus processos de millora i empoderament:
organització i recursos, treball en xarxa, accions
preventives...

FORMACIÓ
FORMACIÓ PER
AL LIDERATGE

XERRADES PER A FAMÍLIES

DEBAT

ESPAIS DE TROBADA

CREIXEMENT

REFLEXIÓ

A la societat actual, en contínua i ràpida evolució, la nostra tasca com
a pares i mares és, com a mínim, complicada. Els dubtes són molts,
distints segons les famílies i canviants així com els nostres fills i filles
van creixent.
La formació pot ser informació o discussió, reflexió o debat, però
sempre és important tenir un espai comú, un punt de trobada on
poguem créixer com a pares i mares. Més enllà d’un concepte clàssic
d’escola de pares, us animam a organitzar aquests espais de trobada
on poguem ser, al mateix temps, alumnes, mestres i companys, on
aprendre el que ens falta i compartir el que sabem.

info@fapamallorca.org 971 432 131
www.fapamallorca.org






Destinat a les famílies del centre
Una sessió al vostre centre
Horari a convenir
Servei de guarderia no inclòs
Preu: gratuïtes per a APIMA
associades

SOL·LICITUDS
www.fapamallorca/formacio

Des de FAPA Mallorca us oferim les nostres xerrades i altres recursos.

LECTURA I
ÈXIT ESCOLAR
Tots els estudis senyalen la comprensió
lectora com un indicador clau en l’èxit
educatiu.
Què podem fer les famílies per millorar
l’hàbit lector dels nostres fills i filles?

PREVENCIÓ DE RISCOS
DELS NOSTRES FILLS
Els joves i adolescents s'enfronten a una
poderosa oferta d'oci lligada als consums
tòxics, començant per l'alcohol.
La prevenció activa i en xarxa des de les
famílies i les associacions és molt important
i ha de començar abans de trobar-nos amb
els problemes.
Dirigit als darrers cursos de primària i a
secundària.

INTERNET,
XARXES SOCIALS
I ADOLESCÈNCIA
Les pantalles a casa: televisió, ordinadors,
tauletes, telèfons intel·ligents... són
finestres al món que eduquen sense que
ens adonem.
Què sabem d’internet i de les xarxes
socials?
Què fan els nostres fills i filles a les xarxes?

CONSULTAU AMB NOSALTRES PER A
ALTRES TEMES

COL. OFICIAL DE PEDAGOGIA I
PSICOPEDAGOGIA
Activitats gratuïtes per a APIMA:
http://ib-pedagogia.ning.com/

PROGRAMACIÓ2017-18
DesdeLlegimenFamíliausoferimaquestes
activitats,perònooblideuqueelsvertadersprotagonistesdel
programasouvosaltres,aixíqueusanimem
aengegarlesvostrespròpiesiniciativesiusoferimelnostre
suportperdur-les
aterme.Podeuemprarl’adreçadelallistadecorreu<llegimenfamilia@googlegroups.com>
perestarencontacteentretots,percompartirelquefeimoelsdubtesquetenim.

RECOMANACIONSDELECTURES
PerNadal,perSantJordiiabansdel’estiurecollimalgunesrecomanacionsdelecturesclassificadesperedats.
Podensernovetats,recomanacionstemàtiques,llibres“desempre”...sónsuggerimentsambl’objectiudeque
lesfamíliess’animinaanaralesllibreriesoalesbibliotequescercantaquesteslecturesoaltresqueells
mateixosdescobriran.

INFORMACIONSDIVERSES
Enviaminformaciósobreelmóndelalectura:consells,esdeveniments,fires…unaexcusaperparlardellibres
ique
esperamquecompartiuamblacomunitatdelvostrecentre.

XARXESSOCIALS
AFacebookiaTwittertrobareuinformaciósobrelesnostresactivitats,notícies,llibres,novetats…compartiu
ambnosaltreslavostraactivitatalesxarxes.

XERRADESI
TALLERS
Alasegüentpàginatrobareulesactivitatsitallersqueusoferim,iquetambépodeuconsultaralanostraweb
llegimenfamilia.org/activitats.

LECTURAIÈXITESCOLAR
Quinarelacióhihaentreentrelalecturail’èxiteducatiu?
Quinpaperhitenimlesfamílies?
Quinesdificultatsestrobenelsnostresfillsifilles?
Quèpodemfer
acasapermillorarelseuhàbitlector?
Xerradaimpartidaperl’equipdeLlegimenFamília,gratuïta.

PRIVILEGIONECESSITAT?Judici
(interessat)alalecturaliterària

LLIBRES
IMPRESCINDIBLES

Parlaremdelsavantatges(ialguninconvenient)
de
lacapacitatdellegir,singularitzarlalectura
entrealtresaptitudsnecessàriesperal’èxit
escolarilalecturaliteràriacomunespaid’ocien
llibertat.

Clàssicsiobresactualsdeliteraturainfantilijuvenil,
delecturaimprescindible,iquinsrecursostenima
l’abastperconèixeraquestesobres.

XerradesimpartidesperMiquelRayó,escriptoripedagog,gratuïtes,ofertespelCol·legidePedagogiai
PsicopedagogiadelesIllesBalears

Sol·licitudsallegimenfamilia@fapamallorca.orgindicantdatesihorarisdepreferència

TALLERDECONTACONTES
Llegircontesihistòriesalsnostresfillsésunabonaactivitatde
fomentdelalectura,amésdemoltgratificantperatots.
Veuremestratègiesirecursospercontarcontesalsnostresfills
ifillesperapropar-losalalectura,convertint-nosenvertaders
contacontes.
Acabaremambunasessióconjuntaambinfants,maresipares.
TallerimpartitperNatideGrado.
L’APIMAhad’organitzarlacustòdiadelsinfantsdurantlaprimerapartdeltaller.

Sol·licitudsallegimenfamilia@fapamallorca.orgindicantdatesihorarisdepreferència

MEMÒRIA BREU CURS 2016-17 - LLEGIM EN FAMÍLIA
APIMA adherides
Reunions i coordinació
Activitats
Suport a les APIMA
Activitats pròpies d’APIMAs
Recomanacions de lectures
Difusió
Xarxes socials
Col·laboracions
Valoració i conclusions
Memòria econòmica - Novembre 2016 - juny 2017

APIMA adherides
El curs 2016-17 hem acabat amb un total de 53 APIMA adherides, que han manifestat la seva
voluntat d’adherir-se al programa i treballar la lectura.
Aquest nombre representa un 42% dels 127 CEIP federats repartides en 33 municipis
. Aquest
darrer curs el creixement d’APIMAs adherides ha estat d’un 26% (11 adhesions), una dada
que mostra l’interès que desperta el programa.
2014-15 2015-16 2016-17 TOTAL
32
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11
MUNICIPIS

53
33
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Reunions i coordinació
Durant el curs s’han mantingut diverses reunions:
●
●

Equip coordinador: planificació del projecte
Entitats i organismes oficials: per donar a conèixer el programa i cercar finançament:
○ Fundació Rotger-Villalonga
○ Fundació Colonya
○ Institut d’Estudis Baleàrics
○ Consell de Mallorca
○ DG Cultura Govern Balear
○ Gremi de Llibreters

Activitats
S’han sol·licitat un total de 31 activitats, de les què finalment se n’han realitzades 29:
●
●
●
●
●

sol·licitades per 25 APIMA, de les quals 5 APIMA han sol·licitat 2 o més activitatsdel
programa (Campos, Campanet, Urbanitzacions, Alaró, Ponent Inca)
23 ho han fet per primera vegada, només 2 de les APIMA (Alaró i Molí den Xema,
Manacor) ja havien sol·licitat activitats el curs passat.
Algunes de les activitats les han realitzades conjuntament APIMA i biblioteca municipal.
S’han fet activitats a la biblioteca municipal Joan Alcover (Palma), CEPA Camp Rodó i el
departament de Literatura de la UIB (alumnes de Magisteri).
El curs d’adhesió de les APIMA mostra una relació poc lineal amb l’activitat de les APIMA.
Algunes s’adhereixen i comencen a fer activitats més endavant i altres el mateix curs.

CURS ADHESIÓ
2014-15 2015-16 2016-17 TOTAL APIMAs
16

ACTIVITAT

2

2106 2015
2017 2016

7

25
VALORACIÓ

Taller de
contacontes

13

6

Increment de les sol·licituds, sobre tot per Sant Jordi.
Assistència elevada: mitjana 20
Valoració global: 5 (1-5) - 7 valoracions conjuntes

Xerrada
Lectura i
èxit escolar

4

8

Baixada de les sol·licituds, motiu??
Assistència regular: ~10
Valoració global: 4,7 (1-5) - 25 valoracions

Xerrada

12

3

Increment de les sol·licituds.
Valoració general alta, ens falten valoracions

Llibres imprescindibles

Suport a les APIMA
Durant el curs s’ha assessorat a les APIMA sobre temes relacionats amb activitats de lectura o
amb organització d’activitats.

2

Activitats pròpies d’APIMAs
Hem demanat a les APIMA que ens contin les iniciatives que han engegat al voltant de la
lectura. Enguany ens ha arribat poca informació de les APIMA, la majoria relacionades amb
Sant Jordi. Totes elles les consideren part del programa de Llegim, que és un dels objectius.
Gaspar Sabater

Palmanyola

Obertura biblioteca horabaixes
Sant Jordi - Contacontes

Nadal Campaner

Costitx

Sant Jordi - Concurs de relats
projecte conjunt de la Biblioteca Municipal
Club de lectura per a adults

Punta de n’Amer

Sa Coma

Sant Jordi - III Concurs de relats
Paradeta intercanvi de llibres

Pere Rosselló

Alaró

Taller i paradeta per Sant Jordi

Urbanitzacions

Llucmajor

Sant Jordi: Mercadet intercanvi llibres

Recomanacions de lectures
S’ha enviat les recomanacions previstes:
● Nadal - amb col·laboració d’ISCOD
● Sant Jordi - amb col·laboració de les llibreries Lluna, Baobab i Embat
● Estiu - centrat en “clàssics” infantils i juvenils.
Joves:feim proves per arribar als joves +12 anys. De manera pilot, hem intentat que col·laborin
amb recomanacions personals:
● Nadal: ens ajuda na Tanit
● Sant Jordi: difonem entre les APIMA la demanda de col·laboració: respon l’APIMA
d’Urbanitzacions (Alejandra) i joves del nostre entorn (Tanit, Miquel i Joan)
Adults:Tenim l’objectiu d’adreçar-nos als adults, però la diversitat de llibres i la pluralitat de
lectors fa difícil aquesta tasca. A la recomanació de l’estiu ens hem adreçat també als adults, ja
que les lectures eren adients per a qualsevol edat (segons les edicions).

Difusió
Durant tot el curs s’ha fet difusió per correu electrònic, Twitter i Facebook d’informacions
relacionades amb la lectura, de biblioteques o d’esdeveniments com Comic Nostrum, el Dia de
les llibreries, Setmana del Llibre en català, Fira del Llibre, PoésArt (Festival de Poesia d’Artà) i
altres activitats de fora de les illes.
El públic potencial destinatari de la difusió de les nostres publicacions és de 1600 a les xarxes
socials i unes 13.000 famílies mitjançant les APIMA.

Xarxes socials
●

Twitter: 666 seguidors (538 curs anterior) i Facebook: 998 seguidors (975 curs anterior)
3

Col·laboracions
●
●
●
●
●

Comic Nostrum - difusió
Dia de les llibreries - difusió
ISCOD - col·laboració amb lectures Nadal
Setmana del Llibre en català - difusió
Fira del Llibre - difusió i recomanacions lectures adults

Altres
●

Felicitació amb imatge pròpia per Nadal

Valoració i conclusions
Aquest curs hem iniciat la recerca definançament extern, sobre tot pensant en contractar un
coordinador. La intenció és fer més sostenible el programa, que no depengui exclusivament de la
disponibilitat dels voluntaris i millorar el seguiment i suport a les APIMA.
En aquest sentit, volem agraïr a la Fundació Rotger-Villalonga i a la Fundació Colonya la
seva col·laboració i aportacions econòmiques.
El mes de novembre es contracta una coordinadora, es protocolitzen més els procediments i se
la va formant en l’atenció i seguiment a les APIMA. El mes de febrer aquesta coordinadora finalitza
la seva tasca perquè consideram que no compleix les expectatives com a dinamitzadora del
programa. No es contracta a ningú més perquè el curs ja està avançat, el gruix de la gestió de les
activitats ja està feta i es prioritza la despesa en activitats de les APIMA, que estan superant les
previsions pressupostades.
Hi ha hagut un increment important en el nombre d’adhesions al programa, segons el que
esperàvem per estar en el seu tercer anys d’implantació.
L’increment d’activitats sol·licitadesens mostra un interès pel foment de la lectura i una creixent
consolidació del programa com a referent de recursos en aquest tema. No tenim dades del motiu
de la disminució de sol·licituds de la xerrada Lectura i èxit escolar(de 8 a 4), malgrat les
valoracions positives que ha tengut els dos cursos. El poc recorregut temporal del programa no
ens aporta dades que ens permeti establir una tendència.
És difícil aconseguir les valoracions de les activitats a posteriori, cal establir un procés més àgil i
exigir-les un cop realitzada l’activitat, tal que s’han compromès amb l’adhesió.
La proposta de crear una fitxa tipus d’activitats relacionades amb la lectura que fan les APIMA,
amb la intenció de crear un banc d’activitats, no ha tengut cap resposta. Cal analitzar els motius
(poc o mal explicada, xarxa d’APIMA massa precària, format poc adient…)
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Propostes de millora per al curs 2017-18
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Millorar la gestió del programa i el seguiment a les APIMA.
Millorar la coordinació amb més reunions presencials i incrementant els membres de
l’equip.
Ampliar la proposta d’activitats (còmics, il·lustració, escriptura, poesia…).
Millorar la xarxa entre les APIMA.
Creació de la web llegimenfamilia.org.
Estructurar un banc d’activitats pròpies de les APIMA.
Augmentar la xarxar de col·laboradors.
Augmentar/mantenir els patrocinadors externs.
Anar explorant maneres d’adreçar-nos a joves i adults.
Incloure el foment del català com a objectiu del programa.

Memòria econòmica - Novembre 2016 - juny 2017
INGRESOS
Subvenció Fundació Rotger-Villalonga

1.500,00

Subvenció Fundació Colonya

1.000,00
TOTAL INGRESSOS

2.500,00

DESPESES
llegimenfamilia.cat/org

135,34

Impressions dossiers - Paper Oms

41,81

Cartells - ImpresRapit

14,60

Tallers de contacontes (13 x 150)

1.950,00

Xerrada Llibres imprescindibles

100,00

Xerrades Lectura i èxit escolar (1 x 120) (2 x 140)

400,00

Coordinadora novembre-febrer (4 x 424,85)

1.699,40

TOTAL DESPESES
TOTAL BALANÇ

4.341,15
2.500,00

4.341,15

-1.841,15
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Motxilles Solidàries i Cap infant sense jugueta
Contacte -

info@fapamallorca.org
Coordina Cristina Conti - 678 674 717

EL PROBLEMA
Les APIMA treballam per a l’educació dels alumnes, i això són els fills i filles de tots. Volem una
escola de qualitat, equitativa i inclusiva, però no sempre és possible. Per molt que treballem a
l’escola, la realitat familiar de cada alumne no és la mateixa, i la diferent situació socio-econòmica
de les famílies fa molt difícil treballar per aquesta escola equitativa i inclusiva.
Així, 
la vessant solidària de les associacionsagafa ara un paper més important que mai: no podem
esperar que els alumnes s’eduquin igual si les condicions en les què arriben són tan diferents.
Les campanyes anuals de recollida de juguetes per Nadal i la de recollida de motxilles i material
escolar a final i principi de curs de l’ONG Antics Solidaris, amb les quals col·laboram estretament
des del principi, intenten pal·liar en certa mesura aquestes desigualtats, al mateix temps que ens
ofereixen l’oportunitat de treballar i reflexionar amb els nostres fills i filles, i amb la nostra
comunitat, sobre les desigualtats, les seves causes i solucions

COM HI PARTICIPAM?
Són moltes les famílies que compren motxilla nova i estoig cada curs escolar. Per això, vos
demanam que a final de curs, el darrer dia, deixeu la motxilla que ja no usaran més els vostres
fills/es a l’escola. Les farem arribar tant als nins i nines beneficiaris dels “Solidaris”, com a altres
escoles que ens ho demaneu, si és que teniu famílies amb aquesta necessitat.
Per enguany, de cara a l’inici del curs 2016/2017 vos demanam un esforç més. Voldríem contribuir
a que tots els nins i nines comencin el curs amb material escolar nou. Hem pensat que facilitaria la
recollida que ens centràssim en un material, així que vos proposam la recollida d’un o dos articles
dels següents de la llista. Cada AMIPA participant ens pot comunicar quina és la seva tria i així fem
una recollida variada, a més de les motxilles usades en bon estat que se puguin aportar.
Els materials que necessitam són:
●
●
●
●
●
●
●

retoladors, capsa 10 o 12 colors
llapis, capsa 10 o 12 colors
barres de cola
ceres gruixades, capsa 10 o 12 colors
ceres fines, capsa 10 o 12 colors
carpetes (DIN A4)
quaderns de quadres (DIN A4)

L’únic que heu de fer és coordinar al vostre centre la recollida del material i donar-li difusió ja sigui
amb el cartell que podeu descarregar al final de la pàgina o una circular informativa. Vos adjuntam
el cartell de la campanya i un model de carta per informar a les famílies perquè l’adapteu com
trobeu.
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MÉS OBJECTIUS
A més de dotar de mitjans escolars als que no poden comprar-los, ens agradaria publicar un recull
de les iniciatives solidàries a les escoles de Mallorca. Per això si feis mercadets solidaris, veneu
coques, recolliu menjar per alguna entitat o feis qualsevol altra cosa explicau-nos-les, ho volem
saber per a compartir idees i iniciatives.

ALGUNES DADES
Els primers anys es recollia bàsicament material usat que es netejava i reciclava per crear els lots
per als nins i nines, però paulatinament hem anat avançant cap a la recollida i preparació de
material nou. Tots els infants es mereixen començar l’escola en igualtat de condicions.
Dels 240 infants que poguérem atendre a l’inici del curs 2013-14, el curs passat passàrem a
preparar més de 600 lots, amb el material recollit o comprat amb les donacions rebudes:
●
●
●
●

152 lots de material escolar per a alumnes de 3 a 5 anys.
159 lots de material escolar per a alumnes de 6 a 8 anys.
126 lots de material escolar per a alumnes de 9 a 11 anys.
166 lots de material escolar per a alumnes de 12 anys o més.

Malauradament no tenguérem motxilles suficients pera tots els infants, pel que es repartiren
entre les famílies beneficiàries proporcionalment al nombre d’infants.
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ALGUNES IMATGES
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cartell patrocinadors

4

BOPIB núm. 133 - 9 de març de 2018
mediambiental i paisatgístic, es reconegui que les activitats que
desenvolupa la gent del camp són necessàries, legítimes i que
vertebren les societats agrícoles i forestals a l’entorn del seu
territori i són imprescindibles per garantir l’estabilitat dels
cicles naturals, la pervivència del paisatge, la conservació dels
costums i les tradicions i el foment d’un model econòmic
diversificat per a la nostra terra.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que totes les decisions que s’adoptin en aquest àmbit es
facin arribant a acords i sempre previ el corresponent diàleg
amb les entitats representatives dels pagesos, dels col·lectius de
caça i altres associacions que vertebren interessos legítims
presents al món rural.
A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15341/17,
relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació i la seva
ubicació a Inca, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el procés de clusterització dels sectors
industrials del sistema productiu balear i concretament els
clústers de la moda i de l'alimentació.
A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16956/17, relativa a l'educació de 0 a 3 anys, amb les
esmenes RGE núm. 2165, 2166, 2169, 2167, 2168, 2172, 2173,
2174, 2178, 2179, 2180 i 2181, totes de 2018, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears:
1. Expressa el suport absolut al model d’educació 0-3 de
Menorca i de totes les escoletes autoritzades de la resta de les
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Illes que consideren que l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de
consolidar des d’un enfocament educatiu i pedagògic i caminar
cap a l’excel·lència educativa i social.
2. Reconeix totes les persones, institucions i col·lectius que, al
llarg dels anys, han apostat per l’educació 0-3 i han permès que
avui l’educació en edats primerenques a les Illes tengui un alt
nivell de salut i permeti donar una resposta educativa de
qualitat.
3. Afirma i reivindica la importància que té l’oferta educativa
per a tots els infants, especialment per als que estan en una
situació més vulnerable, per fer possible l’equitat present i
futura així com per l’elevadíssim valor igualador de l’etapa
educativa de 0 a 3 anys.
4. Insta el Govern a tenir en compte que, si han d’existir
propostes de regulació d’activitats assistencials, aquestes s’han
d’emmarcar en el document marc previst en l’apartat 6
d’aquesta proposició no de llei i han de ser respectuoses amb la
distribució de competències que estableix l’Estatut
d’Autonomia i contemplar, per tant, que la potestat
reglamentària en la matèria correspon als consells insulars, el
que garanteix solucions adaptades a les circumstàncies de cada
illa.
5. Insta el Govern de les Illes Balears a, d’acord amb l’apartat
anterior, no tramitar el decret actualment denominat de
guarderies assistencials i a treballar per a la progressiva creació
de places escolars que assegurin una oferta educativa suficient
en aquestes edats, així com mesures de regulació, de serveis i
altres, per canalitzar les demandes de les famílies que optin per
altres models d’atenció als infants menors de tres anys.
6. Insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents,
s’impulsi una comissió tècnica de treball que elabori un
document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels
infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix
vertebrador la xarxa d’escoles infantils i el contingut de la
present resolució del Parlament de les Illes Balears.
L’esmentada comissió estarà integrada per un màxim de dues
persones nomenades per cada una de les institucions que la
conformen (Govern i quatre consells insulars), a més de dues
persones representants de la Universitat de les Illes Balears, una
proposada per UNICEF, una proposada pels col·lectius 0-3 de
les Illes (Col·lectiu d’Escoletes 0-3 de Menorca i assemblea 0-3
de les Illes) i una altra proposada per la Confederació de les
FAPA i les FAPA de les Illes. S’elegirà un/a coordinador/a
d’entre els seus integrants. La comissió podrà sol·licitar la
participació puntual d’experts en àmbits concrets, per tal de
desenvolupar millor la seva tasca.
La comissió es constituirà com a tard un mes després del
present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini
màxim de 5 mesos.
El document marc inclourà entre d’altres aspectes una diagnosi
i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de
tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les
administracions i un catàleg de propostes i serveis. També
inclourà una proposta de criteris de dotació dels serveis
d’atenció primerenca per donar compliment al que preveu
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l’article 9 del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual
s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els
serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El document marc serà remès al Govern i als consells insulars
perquè a partir del seu contingut duguin a terme el
desenvolupament necessari, tant de planificació com normatiu,
d’acord amb les competències que tenen atribuïdes en l'àmbit
de l’Estatut d’Autonomia i amb especial respecte a la realitat
diferent de cada una de les Illes.
El document marc es divulgarà a les pàgines web del Govern
i dels consells, i es remetrà, com a mínim, als grups
parlamentaris, al Consell Escolar de les Illes Balears i als
consells escolars insulars, a la Felib i als ajuntaments de les
Illes Balears.
7. Insta el Govern de les Illes Balears a treballar en
l’aprovació d’un Pla d’Atenció als infants 0-3 a les Illes
Balears, que serà exposat i validat en el Parlament de les Illes
Balears, per assolir així unes polítiques acordades i estables en
aquesta matèria que té tanta incidència en l’equilibri social a les
Illes.
8. Sol·licita al Govern de les Illes Balears un major esforç
econòmic en l’etapa de 0-3 anys per tal d’incrementar les
aportacions per cada unitat escolar de la Xarxa d’Escoletes de
les Illes Balears, a més d’incloure desgravacions fiscals, ajudes
a menjador i altres prestacions per a la conciliació familiar.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat per a
l’emancipació dels joves abans de complir els 25 anys, atès que
la realitat actual els obliga a formar-se fins, pràcticament,
aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació al mercat
laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus
progenitors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Consorci de Transports de Mallorca a augmentar la
franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de
la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat i els
abonaments i la bonificació dels abonaments, i a fer extensiu
l’aplicació d’aquest descompte als joves estudiants amb
residència a Menorca, Eivissa i Formentera que cursen estudis
a l’illa de Mallorca.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, a negociar una millora del finançament de la
competència del transport terrestre per tal que l’acord de
l’apartat 3 sigui extensible i aplicable al bitllet de transport
públic de la resta d’illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disposar d’una partida pressupostària adequada i
suficient als Pressuposts Generals de la comunitat autònoma per
a l’exercici 2018 per cobrir les despeses corresponents a
l’ampliació de la franja d’edat del descompte per a joves.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan

9. Insta el Govern d’Espanya a reconèixer l’educació de 0 a 3
anys com una etapa educativa a tots els efectes, i a dotar-la
econòmicament per poder millorar i garantir la seva
implantació, tot establint un full de ruta i un calendari per
convertir-la en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara
a partir dels 3 anys.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1057/18, relativa a suport a l'activista Helena Maleno, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15248/17, relativa a augment de la franja d'edat a la
qual s'apliquen els descomptes per a joves de la Targeta
Intermodal, amb les esmenes RGE núm. 2176 i 2175/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d’afavorir i fomentar l’ús del transport públic, com a mitjà de
transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la
població jove de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
i el seu suport a Helena Maleno Garzón en la defensa dels drets
humans de les persones migrants, i rebutja la fustigació i la
criminalització que s’està fent de la seva feina, així com la
d’altres persones defensores de drets humans, a favor del dret
a la vida de les persones en migració en zones frontereres.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a vetllar per la integritat i la seguretat d’Helena Maleno i a
situar-se al costat del respecte dels drets humans.
A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Silvia Cano i Juan

