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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) 

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 

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.  

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. 

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. 

TAST DEL PROJECTE 

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

ESPAIS DE TROBADA  
FORMACIÓ PER 
AL LIDERATGE 

 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  

FUNCIONAMENT I  

GESTIÓ DE L’APIMA 

ASSESSORAMENT 
COMPTABLE 

LA COMUNICACIÓ 
A LES APIMA 

EMPODERAMENT 
DE LES APIMA 

CREIXEMENT        REFLEXIÓ 

SOL·LICITUDS 
  www.fapamallorca/formacio 

Col·labora: 

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 
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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? 

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. 

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

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? 

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. 
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DEBAT 

ESPAIS DE TROBADA  
FORMACIÓ PER 
AL LIDERATGE 

 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  

LECTURA I  

ÈXIT ESCOLAR 

INTERNET,  

XARXES SOCIALS  

I ADOLESCÈNCIA 

PREVENCIÓ DE RISCOS 
DELS  NOSTRES FILLS 

CREIXEMENT        REFLEXIÓ 

CONSULTAU AMB NOSALTRES PER A 
ALTRES TEMES 

SOL·LICITUDS 
www.fapamallorca/formacio 

COL. OFICIAL DE PEDAGOGIA I 
PSICOPEDAGOGIA 
Activitats gratuïtes per a APIMA: 

   http://ib-pedagogia.ning.com/ 

http://www.fapamallorca.org/formacio/


 
 
 

PROGRAMACIÓ 2017-18 
 

Des de Llegim en Família us oferim aquestes activitats, però no oblideu que els vertaders protagonistes del 

programa sou vosaltres, així que us animem a engegar les vostres pròpies iniciatives i us oferim el nostre 

suport per dur-les a terme. Podeu emprar l’adreça de la llista de correu <llegimenfamilia@googlegroups.com> 

per estar en contacte entre tots, per compartir el que feim o els dubtes que tenim. 

 

RECOMANACIONS DE LECTURES 

 
Per Nadal, per Sant Jordi i abans de l’estiu recollim algunes recomanacions de lectures classificades per edats. 

Poden ser novetats, recomanacions temàtiques,llibres “de sempre”... són suggeriments amb l’objectiu de que 

les famílies s’animin a anar a les llibreries o a les biblioteques cercant aquestes lectures o altres que ells 

mateixos descobriran. 

 

INFORMACIONS DIVERSES 

 
Enviam informació sobre el món de la lectura: consells, esdeveniments, fires… una excusa per parlar de llibres 

i que esperam que compartiu amb la comunitat del vostre centre. 

 

XARXES SOCIALS 

 

A Facebook i a Twitter trobareu informació sobre les nostres activitats, notícies, llibres, novetats… compartiu 

amb nosaltres la vostra activitat a les xarxes.  

 

XERRADES I TALLERS 

 

A la següent pàgina trobareu les activitats i tallers que us oferim, i que també podeu consultar a la nostra web 

llegimenfamilia.org/activitats. 

 
  

 

mailto:llegimenfamilia@googlegroups.com
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LECTURA I ÈXIT ESCOLAR 

Quina relació hi ha entre entre la lectura i l’èxit educatiu? 
Quin paper hi tenim les famílies?  
Quines dificultats es troben els nostres fills i filles?  
Què podem fer a casa per millorar el seu hàbit lector? 

Xerrada impartida per l’equip de Llegim en Família, gratuïta. 

 

 

 

PRIVILEGI O NECESSITAT? Judici 

(interessat) a la lectura literària 

LLIBRES IMPRESCINDIBLES 

Parlarem dels avantatges (i algun inconvenient) 
de la capacitat de llegir, singularitzar la lectura 
entre altres aptituds necessàries per a l’èxit 
escolar i la lectura literària com un espai d’oci en 
llibertat. 

 

Clàssics i obres actuals de literatura infantil i juvenil, 
de lectura imprescindible, i quins recursos tenim a 
l’abast per conèixer aquestes obres. 

 

Xerrades impartides per Miquel Rayó, escriptor i pedagog, gratuïtes, ofertes pel Col·legi de Pedagogia i 
Psicopedagogia de les Illes Balears 

 

 
 
 
  

 
 

Sol·licituds a llegimenfamilia@fapamallorca.org indicant dates i horaris de preferència 
 

http://www.miquelrayo.com/
mailto:llegimenfamilia@fapamallorca.org


 
 

 

 

 

TALLER DE CONTACONTES 

Llegir contes i històries als nostres fills és una bona activitat de  
foment de la lectura, a més de molt gratificant per a tots.  
Veurem estratègies i recursos per contar contes als nostres fills  
i filles per apropar-los a la lectura, convertint-nos en vertaders 
contacontes.  
Acabarem amb una sessió conjunta amb infants, mares i pares. 

Taller impartit per Nati de Grado. 
L’APIMA ha d’organitzar la custòdia dels infants durant la primera part del taller. 

 

 
 

 
 

 
 

Sol·licituds a llegimenfamilia@fapamallorca.org indicant dates i horaris de preferència 
 

http://natidegrado.blogspot.com.es/
mailto:llegimenfamilia@fapamallorca.org


 

 

 

 

 

 

Motxilles Solidàries i Cap infant sense jugueta 

Contacte -  info@fapamallorca.org   

Coordina Cristina Conti - 678 674 717 
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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 associacions agafa 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 la Fundació Monti-sió Solidària , 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. 

Volem contribuir a que tots els nins i nines comencin el curs amb material escolar nou, pel 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.  
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La campanya també compta amb les ajudes, entre d’altres, de Caixa Colonya, Rotary Club 
Mallorca, Distribuidora Rotger, Escola Montisió, Associacions de pares i mares federades a FAPA 
Mallorca, Col·legis professionals com el de graduats socials… A la darrera edició s’ha arribat a més 
de 800 alumnes de fins a 60 centres educatius diferents de Mallorca. 

 

 

Per coordinar la recollida i aclarir dubtes posau-vos en contacte amb info @ fapamallorca.org – 971432131/ 

678674717 (Cristina  Conti). 

El material recollit se pot entregar a: 

LLUÍS MARTÍ, 19 

dilluns a divendres, 9.30-12.00h 

Tel. 971241964 

DONATIUS ONG Solidaris – ES58 0487 2099 1120 0001 9493 

Concepte: APORTACIÓ MOTXILLES SOLIDÀRIES 

 

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. 

La campanya també compta amb les ajudes, entre d’altres, de Caixa Colonya, Rotary Club 
Mallorca, Distribuidora Rotger, Escola Montisió, Associacions de pares i mares federades a FAPA 
Mallorca, Col·legis professionals com el de graduats socials… A la darrera edició s’ha arribat a més 
de 800 alumnes de fins a 60 centres educatius diferents de Mallorca. 
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Cap infant sense jugueta  
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Enguany han passat per la Fundació Monti-Sion Solidària prop de 700 infants que varen poder 

triar una jugueta, que junt a un llibre i un peluix completaren els regals de la campanya 

#CapInfantsensejugueta.  

 

Més de cent voluntaris (infants, joves i adults) es varen encarregar de que tot anés com una seda. 

Ja fa 10 anys que infants de famílies en risc d'exclusió social se beneficien d'aquesta iniciativa, i ja 

son anys els que la FAPA hi col•labora, convidant a les Amipa a fer campanya de recollida entre 

les famílies dels centres educatius. 

 

Desde la Fundació ens agraeixen la nostra implicació un any més. 

 

Tots fem possible #CapInfantSenseJugueta. 

 

 



 

 

 

 

A l’assemblea de 2018 l’APIMA del CEIP Pere Rosselló, d’Alaró, va exposar la necessitat de que 

les APIMA que estan implicades en els menjadors escolars tenguessin un major suport, així 

com la importància de potenciar i millorar aquests espais. 

FAPA Mallorca va recollir la proposta i el 27 d’octubre es va celebrar la Jornada de Menjadors 

Escolars Ecosaludables, organitzada conjuntament amb l’AMIPA del CEIP Pere Rosselló d’Alaró, 

un referent amb la gestió del seu menjador escolar ecològic. 

L’objectiu de la jornada era ser el punt de partida d’un projecte compartit entre tots els que ens 

interessa el benestar dels infants i joves, per millorar aquets espais i desenvolupar tot el seu 

potencial com a eines educatives i de salut. 

La jornada es va desenvolupar en tres espais: 

 Espai per a famílies i infants: xerrades i tallers sobre alimentació saludable, hàbits, 

alimentació per a nadons i infants, productes ecològic, contacontes, tallers de cuina i 

altres activitats per infants) 

 Espai de debat i reflexió: Taules rodones on s’analitzà la situació actual dels menjadors 

escolars i exploràrem propostes sobre necessitats de futur. Compartírem distints 

models de gestió, la seva problemàtica i la participació del centre escolar i les famílies. 

 Espai d’alimentació: Vàrem compartir berenars saludables i el dinar preparat pels 

cuiners del menjador escolar del CEIP Pere Rosselló Oliver. 

Amb l’assistència d’un centenar d’adults i més de cinquanta infants, les jornades varen ser un 

èxit de participació i, per tal de reforçar el paper actiu que les associacions de pares i mares 

d’alumnes hem de tenir en la gestió, hem posat en marxa una xarxa d’APIMAs interessades en 

millorar el menjador del seu centre educatiu.  

 

http://www.fapamallorca.org/jornadamenjadors2018
http://www.fapamallorca.org/jornadamenjadors2018
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