
  FORMACIÓ 
 

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

FUNCIONAMENT D’UNA APIMA - I 

Facilitar i potenciar la participació activa dels 

pares i mares al seu àmbit d’intervenció.  

• Gestió i objectius, drets i competències . 

• Junta directiva: Funcions, acords i serveis 

• Documents bàsics de l’APIMA    

• Activitats complementàries i extraescolars 

Propera data:  28 novembre 2015 

FUNCIONAMENT D’UNA APIMA - II 

• Pla estructural, projecte i memòria gestió 

• Planificació d’activitats i programes, l’avaluació 

• Dinamització, objectius i expectatives, etapes  

grupals de la Junta 

• Resolució de conflictes, la participació 

Propera data:  pendent 

ASSESSORAMENT COMPTABLE 

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 

• APIMAS ASSOCIADES: CD amb programa 

comptable GESTCOM-01 

Propera data:  21 novembre 2015 

CURSOS 
• Juntes directives o Consellers escolars 

• Una sessió: dissabte matí (4-5 hores) 

• Inclouen: Manual i CD amb 
documentació i legislació 

• Servei de guarderia 

• Preu: 50€/persona 
APIMAS associades: GRATUÏT  

CONSELLERS ESCOLARS 

Facilitar i potenciar la participació activa.  

• Què és el Consell Escolar? 

• Competències (LOMCE), composició i 
comissions 

• El Consell Escolar als centres concertats  

Propera data:  gener 2016   

LA COMUNICACIÓ A LES APIMA 

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... 

Propera data:  14 novembre 2015 

EMPODERAMENT D’APIMA (FERYA) 
Taller de 20h (2 sessions) 

El programa Famílias En Red Y Activas, d’àmbit 

nacional, dissenyat i liderat des de Mallorca, 

treballa l’empoderament de les APIMA com a 

agent actiu de prevenció social dels riscos que 

afecten els nostres fills. Al mateix temps, les 

noves estratègies aporten beneficis organitzatius 

a les associacions. 

• Capacitació en el lideratge  

• Desenvolupament d’estratègies i accions 

• Intervenció social en la prevenció de riscos 

• Treball en xarxa entre organitzacions i amb   
professionals de la prevenció 

    (més informació a l’annex FERYA) 

Propera data:  febrer-març 2016 
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TALLER LOPD - PROTECCIÓ DE DADES 

Conèixer les obligacions de les APIMA i realitzar 

els tràmits necessaris per complir-les. 

Propera data:  desembre 2015      
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FORMACIÓ PER 
AL LIDERATGE 



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? 

CONVIVÈNCIA DINS LA FAMÍLIA 

El model i tipus de famílies està canviant molt i 

hem de saber gestionar aquesta pluralitat, les 

relacions de parella, les relacions pares i fills, 

l’adolescència, les relacions entre germans... 

ADOLESCÈNCIA 

L’adolescència no és només una etapa de pas 

entre l’infantesa i la vida adulta. Té unes  

característiques pròpies molt clares i és una etapa 

fonamental en la formació física, de la personalitat 

i en el desenvolupament intel·lectual dels joves. 

XERRADES 
Durada aproximada: 1,5-2 hores 

Una sessió: horabaixa 

APIMAS associades: subvencionades   

FAMÍLIA I RENDIMENT ESCOLAR 

L’estil de vida familiar ve donat per les seves 

costums i la seva organització. Els hàbits adquirits 

en la infància seran fonamentals per a l’adaptació i 

la integració social,  per poder mantenir una vida 

saludable i equilibrada durant la maduresa. 

TÈCNIQUES D’ESTUDI 

El mètode d’estudi dels nostres fills té una 

importància decisiva per assegurar un assoliment 

eficaç dels continguts i matèries. En ocasions 

necessitem un bon mètode que faciliti la seva 

comprensió i assimilació. 

SOLICITUDS Enviau un correu-e a info@fapamallorca.org amb: 

• Nom de l’activitat 

• APIMA, nom, telèfon i correu-e de la persona responsable 

• Dates i horaris preferits i número estimat de participants 

Les xerrades es programen segons demanda, us suggerim que us coordineu amb les APIMAS 

del vostre municipi, zona o barriada, per fer xerrades conjuntes.  

Podreu compartir experiències i despeses. 

PREUS I PAGAMENTS 

Aquestes activitats formatives estan total o 

parcialment subvencionades per a les APIMAS 

associades a FAPA MALLORCA. 

Les despeses les facturarà FAPA MALLORCA 

directament a les APIMA. 

     informació pràctica 

XERRADES 
Durada aproximada: 1,5-2 hores 

Una sessió: horabaixa 

APIMAS associades: 120€   

LA LECTURA I L´EXIT ESCOLAR 

Llegim en Família 
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? 

Dirigit a Primària i a secundària. 

PREVENCIÓ DE RISCOS 

DELS NOSTRES FILLS 

Els joves i adolescents s'enfronten a una atractiva 

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 secundària. 
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INSCRIPCIONS CURSOS 

fins 9 de novembre 

INSCRIPCIONS XERRADES 

fins 7 de desembre 

Consultau altres temes del vostre interès. 


