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ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓ
1. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ
Les APIMA associades actualment són 196, repartides segons els següents tipus de centre:

5
132
44
11
3
1
196

EEI – ESCOLETES D‟EDUCACIÓ INFANTIL
CEIP – CENTRES D‟EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
IES – INSTITUTS D‟EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CC – CENTRES PRIVATS CONCERTATS
CEE – CENTRES D‟EDUCACIÓ ESPECIAL
CENTRES D‟ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TOTAL APIMA FEDERADES

Seguint amb el procés de revisió i actualització de dades iniciat el 2017, a l‟Assemblea d‟enguany proposam
donar de baixa les següents associacions per inactivitat:
AMIPA CC BISBE VERGER, SANTANYÍ
AMIPA CC LA SALLE, PONT D‟INCA
AMIPA CC NTRA. SRA DE LA CONSOLACIÓ (PALMA)
AMIPA CEIP SANT MIQUEL – SON CARRIÓ (SANT LLORENÇ)
I aprovar la incorporació de:
AMIPA CC LA SALLE – PALMA
AMIPA EI LA GOLA - POLLENÇA

ESCOLES INFANTILS
ESCOLETA CA SES MONGES
ESCOLETA ESPORLES
TONINAINA
SA GRADUADA
LA GOLA

BUNYOLA
ESPORLES
INCA
MANACOR
PORT DE POLLENÇA

CENTRES D‟INFANTIL I PRIMÀRIA
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

PERE ROSSELLÓ
NORAI (Port d'Alcúdia)
S'HORT DES FASSERS
PORTA DES MOLL
S'ALBUFERA (Port d'Alcúdia)
PARE BARTOMEU POU
SES BASSETES
ES VINYET
ELS MOLINS (S'Arracó)
GUILLEM FRONTERA PASCUAL (Ariany)
ROSA DELS VENTS (Colònia de Sant Pere)
NA CARAGOL
NTRA SRA DE ROBINES
BINISSALEM
ELS MOLINS
MESTRE COLOM
GASPAR SABATER (Palmanyola)
SES ROQUES

ALARÓ
ALCÚDIA
ALCÚDIA
ALCÚDIA
ALCÚDIA
ALGAIDA
ANDRATX
ANDRATX
ANDRATX
ARIANY
ARTÀ
ARTÀ
BINISSALEM
BINISSALEM
BÚGER
BUNYOLA
BUNYOLA
CAIMARI
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CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

JAUME I (Palma Nova)
SES ROTES VELLES (Santa Ponça)
GALATZÓ (Es Capdellà)
MIGJORN (Bendinat)
CAS SABONERS (Magalluf)
PUIG DE SA GINESTA (Santa Ponça)
PUIG DE SA MORISCA (Santa Ponça)
SON CALIU (Son Ferrer)
SES QUARTERADES
LLORENÇ RIBER
JOAN VENY I CLAR
S'ALZINAR (Colònia de Sant Pere)
S'AUBA(Cala Rajada)
BARTOMEU ORDINAS
NADAL CAMPANER ARROM
GABRIEL COMAS I RIBAS
S'ALGAR (PORTOCOLOM)
REINA SOFIA (S'Horta)
MIGJORN (Cas Concos)
INSPECTOR JOAN CAPO
LLEVANT
PONENT
MIQUEL DURAN I SAURINA
ANTÒNIA ALZINA
ES PUIG
DURAN ESTRANY
URBANITZACIONS LLUCMAJOR
REI JAUME III
BADIES CORB MARI(Badia Gran)
SA MARINA DE LLUCMAJOR
JAUME VIDAL I ALCOVER
ES CANYAR
SES COMES(Porto Cristo)
SIMÓ BALLESTER
TALAIOT(S'Illot)
MITJÀ DE MAR(Porto Cristo)
MOLÍ D'EN XEMA
MONTAURA
MARIA DE LA SALUT
SES CASES NOVES
COSTA I LLOBERA (Pòrtol)
GABRIEL JANER MANILA (Pla de Na Tesa)
BLANQUERNA
NOVA CABANA EL PI DE SA CABANA
JOAN MAS I VERD
G. BALLESTER I CERDÓ
VERGE DE LLUC
ELS TAMARELLS
MARIA ANTÒNIA SALVÀ (Son Sardina)
SON FERRIOL
ES PIL·LARÍ
SA CASA BLANCA
CAN PASTILLA
GENOVA
SON QUINT CARDENAL DESPUIG
JOAN CAPO
ESCOLA GRADUADA

CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CAMPANET
CAMPOS
CAPDEPERA
CAPDEPERA
CONSELL
COSTITX
ESPORLES
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
INCA
INCA
INCA
LLORET
LLOSETA
LLUBÍ
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANCOR DE LA VALL
MARIA DE LA SALUT
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MONTUIRI
MURO
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
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CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

ES MOLINAR-INFANTE DON FELIPE
MIQUEL COSTA I LLOBERA
MIQUEL PORCEL
AINA MOLL I MARQUÉS
SON PISÀ
SA INDIOTERIA
MARIAN AGUILÓ
SANTA ISABEL
RAFAL VELL
REI JAUME I
SON SERRA
S'ARANJASSA
SANT JORDI
ESTABLIMENTS
ES VIVERO
ES PONT
SON ANGLADA
SON CANALS
SANTA CATALINA AMICS DE STA CATALINA
SON RULLAN ES TREN
CAS CAPISCOL
DE PRACTIQUES ANNEXA MAGISTERI
COLL D'EN RABASSA
ALEXANDRE ROSSELLÓ
JUNÍPER SERRA
COSTA I LLOBERA
MIQUEL CAPLLONCH BOCCHORIS(Port)
JOAN MAS
PORT DE POLLENÇA(Port)
ESCOLA NOVA
PUIG DE NA FATIMA
SON BASCA
TRESORER CLADERA
VIALFÀS
SA GRADUADA
SON JUNY
MESTRE GUILLEM GALMÉS
PUNTA DE N'AMER (Sa Coma)
MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET
BLAI BONET
CALONGE
MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ (Alqueria Blanca)
SANT DOMINGO (Es Llombards)
ES PUTXET
CAN BRIL
SES SALINES
COLÒNIA DE SANT JORDI
RODAMILANS
SES MARJADES
ES PUIG
ES FOSSARET
PERE CERDÀ (Es Port de Sóller)
MESTRE GUILLEMET
ELEONOR BOSCH
VORA MAR (Can Picafort)
NICOLAU CALAFAT
ES CREMAT

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PETRA
POLLENÇA
POLLENÇA
POLLENÇA
POLLENÇA
PORRERES
PUIGPUNYENT
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SANT JOAN
SANT LLORENÇ
SANT LLORENÇ
SANTA MARIA
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SELVA
SENCELLES
SES SALINES
SES SALINES
SINEU
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
STA EUGÈNIA
STA MARGALIDA
STA MARGALIDA
VALLDEMOSSA
VILAFRANCA
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INSTITUTS D‟EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

ALCÚDIA
PORT D'ALCÚDIA
BALTASAR PORCEL
LLORENÇ GARCIES I FONT
BINISSALEM
CALVIÀ (Santa Ponça)
SON FERRER
BENDINAT (Bendinat)
DAMIÀ HUGUET
CAPDEPERA
JOSEP FONT I TRIAS
FELANITX
PAU CASESNOVES
IES BERENGUER D'ANOIA
LLUCMAJOR
MANACOR (abans NA CAMEL·LA)
MOSSÈN ALCOVER
MARRATXÍ
SANT MARÇAL
ALBUHAIRA
SON PACS
S'ARENAL
EMILI DARDER
LA RIBERA (Platja de Palma)
JOAN MARIA THOMÀS
IES RAMON LLULL
JOAN ALCOVER
GUILLEM SAGRERA
MADINA MAYURQA
JUNÍPER SERRA
SUREDA I BLANES
POLITECNIC
ARXIDUC LLUIS SALVADOR
SON RULLAN
JOSEP MARIA LLOMPART
CLARA HAMMERL (Port de Pollença)
GUILLEM CIFRE DE COLONYA
PORRERES
CAN PEU BLANC
SANTA MARIA
SINEU
GUILLEM COLOM CASESNOVES
PUIG DE SA FONT
SANTA MARGALIDA

ALCÚDIA
ALCÚDIA
ANDRATX
ARTÀ
BINISSALEM
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CAMPOS
CAPDEPERA
ESPORLES
FELANITX
INCA
INCA
LLUCMAJOR
MANACOR
MANACOR
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MURO
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
POLLENÇA
POLLENÇA
PORRERES
SA POBLA
SANTA MARIA
SINEU
SÓLLER
SON SERVERA
STA MARGALIDA

CENTRES PRIVATS CONCERTATS
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

SANT BONAVENTURA
SANT ALFONS
ES LICEU
NOVA AMIPA AULA BALEAR
NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ (Es Vivero)
PIUS XII
SANTÍSSIMA TRINITAT
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ARTÀ
FELANITX
MARRATXÍ
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
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CC
CC
CC
CC

CIDE
MATA DE JONC
LA SALLE
SANT FRANCESC D'ASSÍS

PALMA
PALMA
PALMA
SA POBLA

CENTRES D‟EDUCACIÓ ESPECIAL
CEE
CEE
CEE

JOAN MESQUIDA
SON FERRIOL
MATER MISERICORDIAE

MANACOR
PALMA
PALMA

CENTRES D‟ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
PALMA

CONSERVATORI PROFESIONAL DE MÚSICA I DANSA

2. JUNTA DIRECTIVA (composició)
La composició actual de la junta directiva, és la següent:
Presidenta

Gloria Ferrer

IES Josep Maria Llompart

Albert Lobo

CEIP Rafal Vell

Secretari

Toni Fullana

CEIP Son Ferriol

Tresorera

Manuel Cáceres

CEIP Establiments

Cati Cebrián

CC Es Liceu

Tina Fernández

IES Son Pacs

Elena Schiffl

CEIP Els Molins – S‟Arracó

Vicepresident

Vocals

Vocals consultius

Cristina Conti
Vicenç Rodrigo

Durant l‟any 2018 han causat baixa Teresa Lagar (CEIP Gaspar Sabater) i Helena Inglada (vocal consultiu), a les
quals agraïm la seva tasca i implicació durant aquests anys. Per una altra banda, Tina Fernández (IES Son
Pacs) i Elena Schiffl (CEIP Els Molins, S‟Arracó) s‟han incorporat com a vocals a la Junta.

3. OFICINA TÈCNICA
Continuant amb el canvi de gestió iniciat el curs passat i tal i com es preveia a la Memòria de Gestió de 2017,
des del mes de setembre de 2018 s‟han augmentat les hores de dedicació de Miquel Àngel Guerrero i d‟Elisa
Pons, i s‟ha incorporat a la oficina de FAPA Mallorca a mitja jornada na Magdalena Vidal per tasques de suport
als projectes.

Gerent

Miquel Àngel Guerrero

Secretària técnica

Elisa Pons

Suport a projectes

Magdalena Vidal
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4. COAPA
La Confederació d‟Associacions de Pares i Mares d‟Alumnes de les Illes Balears actua a l‟àmbit territorial de les
Illes Balears. Conformen la Confederació: FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa i FAPA Formentera.
COAPA Balears està integrada dins CEAPA, Confederació Espanyola d‟Associacions de Pares i Mares d‟Alumnes.
La tasca de COAPA BALEARS radica en els següents pilars:








Estimular i facilitar l‟exercici dels drets de llibertat d‟associació i participació de les APIMA i les
seves federacions.
Assistir les federacions i associacions de pares i mares d‟alumnes en l‟exercici de tot allò que els
permeti d‟aconseguir les finalitats per a les quals han estat creades.
Promoure i facilitar la representació de les federacions integrades davant els organismes públics i
privats en relació als problemes que els afectin i als objectius que, en el marc de la normativa
educativa, els assignin els seus respectius estatuts.
Captar, obtenir, classificar i difondre informació general o especialitzada, relativa i que afecti les
àrees d‟actuació de les associacions i federacions i establir criteris uniformes en relació a aquests.
Intercedir per una escolarització total i gratuïta des de 0 anys fins als 18 anys, en igualtat de
condicions i sense discriminació, com també la dotació dels mitjans necessaris per a la consecució
d‟aquestes finalitats, tant a nivell humà com material.
Intervenir en el control i la gestió democràtica, per part de la comunitat educativa, de
l‟ensenyament del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
Promoure i organitzar activitats, serveis d‟estudi, programació, assistència tècnica, gestió
especialitzada i totes aquelles que de mode directe o indirecte, pugui contribuir a la realització dels
objectius i fins proposats.

Membres de FAPA Mallorca formen part de la Junta directiva de COAPA BALEARS i en la majoria de casos
consten com a representants seus als òrgans de representació davant les Conselleries del Govern Balear
(veure “òrgans de participació”).
El 14 de setembre de 2018 es va celebrar Assemblea General de COAPA on es varen ratificar els membres de
la nova junta que són els següents:

Composició actual de la Junta Directiva de COAPA
Presidenta
Vicepresidenta 1a
Vicepresidenta 2a
Secretària
Tresorer
Vocals Mallorca

Glòria Ferrer
Josefa Costa
Tàlia Roig
Antoni Fullana
Maria Vicenta Gallart
Albert Lobo
Catalina Cebrián
Yolanda Mota
Josep Carretero

FAPA Mallorca
FAPA Eivissa
FAPMA Menorca
FAPA Mallorca
FAPA Eivissa
FAPA Mallorca
FAPA Mallorca
FAPA Formentera
FAPMA Menorca

El mes de gener de 2019 Natàlia Roig va substituir Isabel Carnero a la presidència de FAPMA Menorca i com a
vicepresidenta a COAPA Balears.
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5. CEAPA
Com a confederació COAPA Balears, a nivell estatal estam integrats dins CEAPA (Confederació Espanyola
d‟Associacions Pares i Mares d‟Alumnes) i, aquesta, a nivell europeu dins CEPEP (Confederació Europea de
Pares de Centres Públics).
Actualment Gloria Ferrer, com a presidenta de COAPA Balears, és la representant autonòmica a la junta
directiva de CEAPA i participam a les assemblees de CEAPA, a les diferents juntes directives mensuals i
reunions de presidents de confederacions
Formar part de la junta directiva de CEAPA, ens permet conèixer les necessitats i situacions de les CCAA i com
afronten els seus problemes, compartint informacions i projectes. Malgrat les diferents realitats trobar punts en
comú i com a confederació podem fer ressò de les nostres reclamacions com a col·lectiu de famílies a nivell
nacional.
Per exemple, entre d‟altres temes, actualment, des de la comissió de menjadors escolars de CEAPA, s‟està
tractant el tema de menjadors escolars, formam part de la Plataforma de comedores responsables, participam
en campanyes per la regulació de la publicitat alimentaria dirigida a la infància https://defiendeme.org o
participam al conveni de col·laboració amb l‟associació Justicia alimentaria que donarà suport a la Federació i a
les APIMA realitzant tallers de sensibilització i eines i recursos d‟interès, des d'un punt de vista de alimentació
saludable, sostenible i participativa. Aquest és un projecte que es desenvoluparà durant l‟any 2019.
El 2018 vàrem assistir a les Assemblees Ordinària i Extraordinària de dia 17 de novembre; el tema principal
que es va tractar va ser les modificacions que el Govern central proposava a la LOMCE.
Es va consensuar un document amb aportacions a les modificacions proposades i novament es va insistir en la
necessitat d‟una Llei d‟Educació consensuada amb tota la comunitat educativa.
L‟assemblea ordinària va servir per marcar el full de ruta de CEAPA del 2019 que es centrarà en la millora de la
qualitat de l‟educació, aconseguir la gratuïtat de l‟ensenyament públic de 0 a 18 anys, fomentar la participació i
la democràcia als centres educatius.
Enllaç a comunicat de premsa Assemblea 2018 CEAPA
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RESUM DE L’ANY 2018
En aquesta memòria trobareu molta informació detallada que pretén ser un reflex fidel i detallat de
l‟activitat realitzada el 2018 per la federació, però igualment vos volem destacar alguns aspectes
que poden resumir el camí recorregut. Si haguéssim de pensar en una idea del que ha estat el 2018
per a la Junta Directiva de FAPA Mallorca, aquesta seria la de consolidar la feina i les iniciatives
engegades un any abans.
Tal i com explicàvem a la memòria anterior, el 2017 es va iniciar la reforma de la seu de FAPA
Mallorca per tal de donar-li una nova funcionalitat, que ha permès crear un espai polivalent que
permet compaginar la feina de gestió habitual amb un espai adient per a les reunions i de formació a
les APIMA. També s‟ha avançat molt en la tasca de reorganitzar processos de gestió i comptables i
s‟ha incorporat, de manera temporal, una nova persona a l‟equip tècnic per donar suport als
projectes.

El suport a les APIMA s‟ha realitzat atenent totes les peticions, de la millor forma possible, tant les
consultes legals, comptables o tècniques, com el suport davant problemes, fent d‟enllaç o pont amb
els organismes pertinents, i participant en els vostres nous reptes i iniciatives. S‟ha materialitzat en
més de tres-centes consultes i peticions ateses, referides a aspectes tècnics (assegurances, dubtes
comptables, fiscals o jurídics, activitats extraescolars, normativa…) i de relació i de participació al
centre educatiu, així com reunions amb quatre juntes directives que ho han sol·licitat.
S‟ha realitzat dues edicions dels tallers de formació per a Juntes Directives, que demostren la
necessitat de formació de les noves juntes i la seva il·lusió i implicació per fer una bona feina. Però, al
mateix temps, també se va palesa la falta d‟un relleu progressiu dels membres de les Juntes, que
sovint dimiteixen de cop, amb tot el que significa d‟un gran esforç per tornar a engegar l‟APIMA i el
perill de pèrdua de continuïtat en els projectes. Això ens demostra que la formació contínua dels
membres de la junta és molt necessària, especialment de les noves incorporacions, per millorar la
vostra feina i donar continuïtat a les iniciatives o engegar-ne de noves.
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Hem continuat impulsant l‟empoderament de les associacions amb el projecte FERYA, com una eina
per millorar la nostra feina, capacitant-nos per treballar de manera més efectiva, en xarxa i amb
projecció social. Hem de ser conscients com a APIMA que el nostre àmbit de feina no està únicament
a l‟escola, sinó també al barri o al municipi on els nostres fills i filles creixen, s‟eduquen i es
desenvolupen com a persones. Aquest any hem pogut comprovar com diferents APIMA han iniciat un
procés de treball en xarxa, amb projectes comuns i coordinats que multiplica la seva capacitat
d‟acció, visibilitzant el paper social que tenim les APIMA i fent evident la nostra capacitat i potencial
en la prevenció comunitària i universal.
Sens dubte, el que cal destacar aquest 2018 ha estat l‟expansió del
projecte de Coordinació d‟APIMAs de Mallorca, una proposta que
respon a les vostres peticions i que ha tengut molt bona acollida i que
s‟està consolidant com una nova manera de treballar, amb una
millora de la comunicació, major coordinació i amb un futur de treball
real en xarxa. El projecte està permetent millorar la cohesió entre les
associacions de cada zona, crear un nou canal de comunicació entre
les distintes zones de Mallorca per compartir experiències, aprofitar les sinergies que es produeixen i
apropar la realitat de les APIMA a la Federació, la qual cosa millorarà la nostra tasca.
Estam molt satisfets de la organització conjunta amb l‟APIMA del CEIP
Pere Rosselló de la Jornada de Menjadors Escolars Ecosaludables, amb
molt d‟èxit i un exemple de les possibilitats de col·laboració directa
entre la federació i les associacions. Com a fruit d‟aquesta jornada s‟ha
iniciat un grup de treball amb les APIMA que vulguin tractar i
específicament aquest tema.

Pel que fa a la comunicació, hem mantingut la línia de l‟any 2017 de publicació i difusió del
posicionament de FAPA Mallorca respecte de l‟actualitat educativa, publicant un centenar d‟articles a
la nostra web, xarxes socials i enviant notes de premsa als mitjans de comunicació, dels quals
aquests se n‟han fet ressò, publicant la nostra opinió i mantenint la veu de les famílies en primera
línia.
Com a federació, hem estat especialment insistents en reclamacions a les diferents administracions,
com la insuficient dotació pressupostària en Educació, un finançament just per a la nostra comunitat,
seguiment del pla de millora d‟infraestructures i creació de nous centres, mesures per millorar
l‟equitat del sistema educatiu i l‟equilibri en la distribució d‟alumnes en tots els centres sostinguts
amb fons públics, la insuficient dotació de recursos humans, la millora de l‟atenció a la diversitat,
l‟educació 0-3, millora del transport escolar, ampliació als alumnes de batxillerat i FP, millora de les
beques de menjadors, llibres i material escolar, reclamació de la figura del Policia tutor en aquells
municipis que no tenen, rutes escolars segures a les escoles del municipi de Palma, elevant les
12
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nostres reclamacions a la defensora de la ciutadania de Palma, la millora de la comunicació amb les
famílies i la millora de la participació de les associacions als centres educatius per impulsar una
vertadera tasca en comunitat educativa.
Com a membres d‟Illes per un Pacte, hem viscut la
decepció de que no vegi la llum una llei educativa de
consens, per la falta de lideratge del govern actual i la falta
de compromís per cercar el consens per part dels partits
polítics, que han demostrar no estar a l‟alçada del que els
demandava la societat. Així i tot, continuam amb la tasca
de Illes per un Pacte, participant a les reunions de la
Coordinadora de la Plataforma, els seus Plenaris i les
reunions amb grups polítics i Conselleria que s‟han produït.
La irrupció al debat polític i social de l‟educació 0-3 i les escoletes ha
estat molt important i necessari. FAPA Mallorca ha participat a la
comissió tècnica del Parlament que ha preparat el document marc de
millora d‟aquesta etapa educativa, representant a COAPA Balears i a les
famílies de totes les illes. Ha estat una feina intensa que ja ha provocat
l‟adopció de mesures de millora per part del Govern i que havia de
concloure en un Pacte per l‟Equitat i l‟Educació 0-3, però que no ha estat
possible degut a la negativa d‟alguns partits per la proximitat de les
eleccions del 2019.
A més de la nostra participació als òrgans oficials, fent present la veu de les famílies, pel que fa a les
relacions institucionals i amb entitats, entre d‟altres, hem realitzat formacions als TISOC, educadors
socials als IES, per donar-los a conèixer el món de les famílies i les APIMA; hem participat amb
l‟Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, col·laborant en trobades de coordinadors de convivència i
coeducació, participant en

la

formació

per docents i famílies “Desenvolupant espais

sociocomunitaris” al centres escolars o participant en taules rodones i esdeveniments relacionats
amb l‟educació. En la mateixa línia, hem signat un conveni de col·laboració amb la Direcció Insular
d‟Esport, continuat amb el conveni amb la UIB i hem iniciat la col·laboració amb entitats com Justícia
Alimentaria, Vianants en lluita i Save the Med, per fer arribar a les associacions projectes sobre
alimentació saludable, rutes escolars segures i medi ambient.
El balanç de la participació a òrgans establerts és desigual depenent de a quin òrgan facem
referència: El CEIB (Consell Escolar de les Illes Balears) no ha aconseguit esdevenir el parlament de
la comunitat educativa, tal com el va anomenar el propi Conseller d‟Educació i, tot i la seva tasca
contínua en relació a la normativa que produeix l‟administració educativa, en aquells temes on s‟ha
produït més controvèrsia, la seva funció consultiva ha estat obviada i el seu propi dinamisme no ha
estat el més adequat per ser un element impulsor dels canvis educatius; el Consell Escolar de Palma
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ha patit de manca d‟impuls polític i gran part de les decisions en matèria educativa que afecten a
Palma no s‟hi han consultat ni debatut; en canvi, un bon exemple de bones pràctiques de participació
ha estat el Consell Escolar de Mallorca que amb una
actitud proactiva ha aconseguit generar dinàmiques de
participació consultiva i informativa, generant també espais
formatius i de debat com les Jornades de Mapa Escolar i
les Jornades de Municipis i Educació. A l‟article La comunitat educativa i els òrgans de participació
desenvolupam més aquesta valoració.
Acabam amb un article publicat a la nostra web reflexionant sobre la participació:
La participació és necessària i una gran oportunitat: les associacions de pares i mares i FAPA Mallorca
Una idea que segurament serà compartida entre molts de nosaltres és que per solucionar gran part dels
problemes que ens trobam a les nostres societats i que ens afecten com a individus, la reivindicació, la
lluita i la feina plegats serà la gran eina de la que disposarem. Si no demanem allò que creiem necessari i
no fem l‟esforç de dur a terme accions que ho justifiquin no s‟aconseguirà allò que millorarà la nostra vida.
Quan parlem de participació també ens referim al fet que sempre serà necessari que algú faci allò que s‟ha
de fer; organitzar aquell acte al què ens agradaria anar, gestionar un servei que volem utilitzar, ser la cara
visible d‟una entitat m‟ajuda a solucionar un problema... La pregunta clau és qui és aquest algú?
El món del voluntariat és l‟expressió més clara d‟aquest algú, que realitza tot això i molt més de forma
gratuïta i desinteressada i normalment amb una idea clara: allò que faig és profitós per a la nostra societat i
no només per a jo mateix. Ens trobem amb molt de tipus de voluntariat en molts d‟àmbits, cultural, esportiu,
social... però tots comparteixen aquesta característica comuna i el món de les APIMA forma part especial
d‟aquest àmbit.
Les associacions de pares i mares fan feina en múltiples fronts de l‟àmbit educatiu: la gestió de serveis dins
del centre, la formació de les famílies per ajudar amb l‟educació dels nostres fills i filles a l‟àmbit escolar, la
feina conjunta amb la resta de la comunitat educativa per aconseguir el millor funcionament del centre o la
reivindicació contínua d‟una educació de qualitat per a qualsevol infant, entre molts d‟altres. Aquesta feina
voluntària és sacrificada, no sempre reconeguda i mai trobarem tot el suport institucional o del col·lectiu
educatiu que necessitam, però, a la vegada, és una feina que es fa de bon grat perquè l‟objectiu ho mereix:
una educació millor per a les noves generacions que hauran de crear la societat del futur. La participació
forma part del model educatiu que transmetem als nostres fills i filles, pel que si veuen que participem, que
val la pena fer aquest passa els estam dient que la participació importa i que ells i elles també ho podran
fer en un futur.
Molts de vosaltres sou persones que coneixeu perfectament aquest món sacrificat però a la vegada
gratificant, aquest món en el que intentem tirar endavant projectes i accions i no sempre surt tot com
havíem previst, un món en el què, tot i els fracassos que podrem patir, les alegries sempre estan per
damunt. Com ja sabeu, la nostra Federació és una passa més en aquest camí del voluntariat. És la passa de
veure la feina en xarxa com la millor manera de que tot surti molt millor, de veure que les nostres accions
individuals quan es sumen a les dels altres són molt més efectives, que l‟experiència d‟uns, els seus
encerts i les seves errades, és útil per als altres tant per seguir les seves passes com per aprendre dels
seus errors. És la passa, en definitiva, de veure que la unió fa la força.
Per tot això, la Federació també necessita de totes les persones que puguin aportar part del seu temps, de
la seva experiència i de la seva il·lusió per poder fer feina entre tots i per a tothom, sense pors ni valoracions
prèvies, sense pensar que un o una no pot fer aquesta feina, sense pensar que jo no en sé prou d‟això,
sense pensar que un no és vàlid per poder fer una tasca abans d‟intentar-ho, perquè aquests són els
mateixos motius que una persona pot posar per no participar activament d‟una AMIPA i, com ben bé sabeu,
són motius que no es corresponen amb la realitat.
Així, vos volem encoratjar a fer aquesta passa, a contribuir en la mesura del que cadascú pugui a aquest
projecte que és FAPA Mallorca, que tant útil i necessari és per a les associacions de pares i mares i que
més ho serà encara en el futur.
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GESTIÓ
1. JUNTA DIRECTIVA (Reunions)
Les reunions de Junta Directiva són de caràcter mensual i es realitzen a la seu de la Federació. El 2018 s‟han
celebrat les següents reunions:
11 de gener
01 de febrer
26 de febrer

01 d‟abril
01 de maig
14 de juny

12 de juliol
06 de setembre
04 d‟octubre

8 de novembre

A totes les reunions de la Junta Directiva sempre es tracten i es fa seguiment dels següents temes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informació d‟altes i baixes d‟APIMA.
Estat de tresoreria de la federació.
Informació sobre la gestió de la Federació.
Informació de les consultes i reunions mantingudes amb les APIMA.
Seguiment dels projectes actius.
Seguiment de les relacions amb les Administracions, entitats de l‟àmbit educatiu, òrgans de
participació i altres activitats.
7. Cursos de Formació.
8. Avaluació del començament i final de curs.
9. Seguiment i avaluació de la Xarxa d‟Activitats Extraescolars
Altres temes que hem tractat i intervingut han estat:














Infraestructures educatives
GESTIB per a APIMA
Procés d‟escolarització 18/19 i zonificació Palma.
Policia tutor a Palma
Convocatòria i seguiment Ajudes Amipa
Convocatòria i seguiment Ajudes menjador
Incidències amb transport Escolar
Formació TISOC
Participació al Congrés Internacional de Pedagogia social
Participació a les Jornades Municipis i Educació
Participació a les Jornades sobre Abandonament Escolar

2. REUNIONS REPRESENTANTS D’APIMA
El 10 de novembre es va realitzar la reunió anual a la que varen assistir representants de 19 APIMA amb
l‟objectiu d‟intercanviar informacions d‟interès. Els punts tractats varen ser:








Presentació dels coordinadors de zona.
Grup de treball sobre menjadors escolars
Grup de treball sobre reutilització de llibres
Informacions i propostes sobre les inundacions al Llevant
Treballar la salut des de l‟APIMA
Activitats, formació, projectes
Altres informacions: ajudes, escolarització, transport escolar, Illes per un Pacte...
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3. ASSEMBLEES GENERALS
28 d‟abril 2018

XXX Assemblea General Ordinària
IES Sineu

La XXX Assemblea es va celebrar a l‟IES Sineu dia 28 d‟abril de 2018, l‟acta de la qual es durà a aprovació a
l‟Assemblea 2019.

16

memòria de gestió 2018

4. SERVEIS
Més enllà de la importància de formar part d‟un col·lectiu organitzat davant les Administracions i treballar per la
millora de l‟educació, FAPA Mallorca ofereix als socis uns serveis que pretenen ajudar-vos a fer millor i amb una
major seguretat la vostra feina. Totes les consultes d‟assessorament s‟han de fer, preferentment, mitjançant
correu electrònic des de l‟adreça de l‟APIMA i identificant a la persona que fa la consulta.
http://www.fapamallorca.org/serveis

Assessorament tècnic
Les consultes rebudes de les APIMA, per correu electrònic o per telèfon, han fet referència majoritàriament a
cobertures d‟assegurances, suport a l‟organització d‟activitats extraescolars, escola matinera o menjador,
organització d‟assemblees, normativa, tràmits per a la inscripció al registre d‟associacions, etc. En tots els
casos en que ha estat necessari s‟han fet reunions de suport i acompanyament amb les APIMA.

Assessorament jurídic
Durant el curs s‟han atès les consultes sobre de dubtes o problemes legals relacionats amb les associacions,
atès pels serveis jurídics de la Federació. El servei consta de:
 Atenció misser.
 Informes per escrit i expedients administratius.
 Plets complets: contenciós, civil i penal. Si és el cas, les despeses de procurador i peritatges o
possibles indemnitzacions seran a càrrec de l‟APIMA.
Com a servei complementari, no inclòs en la quota, de manera externa es poden atendre problemes individuals
dels socis de l‟APIMA. En aquest cas, se posaria a l‟interessat directament en contacte amb el bufet d‟advocats,
que aplicaria la tarifa mínima que marca el Col·legi d‟Advocats. Aquest servei és per a totes les APIMAS
federades que es trobin al corrent de pagament de quota al menys un mes abans d‟utilitzar el servei. La
sol·licitud d‟assessoria jurídica s‟haurà de fer a través de la FAPA.

Assessorament comptable i fiscal




Aquest servei atén les consultes en matèria fiscal i comptable de les associacions.
Presentació anual del model 347 (operacions amb tercers) i Impost de Societats, en nom de l‟APIMA
que ho desitgin, amb menys de 50.000€ de pressupost.
De manera opcional, les APIMA poden contractar un servei de comptabilitat i fiscalitat individual.

Assegurances
Les assegurances incloses en la quota, per realitzar amb la cobertura necessària les vostres activitats, són:
 Responsabilitat civil de les activitats realitzades per l‟APIMA
 Responsabilitat civil per als membres de la Junta Directiva
 Assegurança d‟accidents per als membres de la Junta directiva.
 Oferta d‟altres assegurances en condicions molt competitives: d‟accidents per a activitats
extraescolars, esportives, escoles d‟estiu, campaments, etc.
Des del nostre web podeu:



Descarregar els certificats de cobertura de les tres pòlisses contractades per FAPA Mallorca.
Contractar de forma directa, amb condicions molt competitives, assegurances com:
• accidents per a activitats extraescolars per curs,
• accidents per a activitats extraescolars esportives per curs,
• accidents per a escoles d‟estiu, campaments i casals,
• accidents per a activitats puntuals (1 dia)

Suport a Activitats Extraescolars
Totes les APIMA poden disposar del servei de la Xarxa d‟Activitats Extraescolars per organitzar noves activitats,
millorar la gestió o regularitzar les existents:





Assessorament i suport per organitzar activitats extraescolars i altres activitats
Contractació de personal (nous monitors o aquells que ja fan l‟activitat)
Organització i gestió d‟activitats diverses: extraescolars, escoles d‟estiu, Pasqua, etc.

Per al curs 2018/2019 s‟ha incrementat l‟oferta d‟activitats amb un servei de dinamització i recursos ocieducatius i de foment de l‟esport.
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FORMACIÓ
S‟han fet dues edicions de formació per a APIMA: novembre 2018 i febrer 2019, dels tallers d‟assessorament
fiscal i comptable, funcionament i gestió de l‟APIMA, comunicació i sobre assegurances. Tenen una durada
aproximada de 4 hores, s‟ofereix servei de ludoteca pels assistents.
Un total de 84 persones, de 26 APIMA diferents, han assistit als cursos i la valoració mitjana és de 4,8 sobre 5.

NÚM. COMPTABILITAT FUNCIONAMENT ASSEGURANCES COMUNICACIÓ

TOTAL

APIMAS

17

19

5

20

26

ASSISTENTS

19

31

7

27

84

VALORACIÓ GLOBAL

4.9

4.8

4.4

COMPRENSIÓ DE LA INFO.

4.7

4.8

4.7

MITJANS EMPRATS

4.7

4.6

4

MATERIAL LLIURAT

4.7

4.8

4.4

5

5

5

4.7

4.7

4.5

DURADA
EXPOSICIÓ DELS TEMES
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PROJECTES
Entre els objectius de FAPA Mallorca, un dels més importants és donar suport a les APIMA perquè puguin
treballar pels seu objectius de la millor manera possible. Una de les línies de treball que els darrers anys estam
potenciant són els projectes, entesos com a eines que ens permeten:






desenvolupar un tema durant diversos cursos,
aprendre plegats i millorar les activitats i resultats,
fer créixer la xarxa de col·laboradors i obtenir recursos externs,
generar un impacte positiu sobre la comunitat, ja sigui la pròpia del nostre centre com sobre tota la
societat,
millorar la imatge de les APIMA i posar en valor la nostra tasca.

Aquests són els projectes en els què treballam, propis o en col·laboració, i als que us animam a col·laborar,
enriquint-los amb la vostra participació i experiències.

1. SOLIDARITAT
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.
Anualment col·laboram amb les campanyes anuals de recollida de juguetes per Nadal i la de recollida de
motxilles i material escolar a final i principi de curs, en col·laboració amb la Fundació Monti-sió Solidària, que
intenten pal·liar en certa mesura les 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.

Cap Infant Sense Jugueta
Aquesta campanya recull juguetes per a infants de 0 a 10 anys durant tot l'any i en fa l'entrega per Reis. Des de
FAPA Mallorca feim difusió i donam suport a la campanya entre les APIMA per tal de que organitzeu recollides
de juguetes a les vostres escoles durant el darrer trimestre de l'any. També hi participam membres de la junta
directiva fent-hi voluntariat, fins i tot en som Reis i Reines.
Enguany han passat per la Fundació Monti-Sió Solidària a prop de 700 infants. Varen poder triar una jugueta,
que junt a un llibre i un peluix completaren els regals de la campanya #CapInfantsensejugueta.

Foto de Javier Padilla
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Més de cent voluntaris (infants, joves i adults) es varen encarregar de que tot anés com la seda. Ja són 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.
Crònica Diario de Mallorca

Motxilles Solidàries
La campanya que proposam a les APIMA és concreta en recollir material escolar i
motxilles en bon estat perquè tots els infants puguin començar el curs en unes
condicions dignes. Les diferències dins les classes poden ser molt grans i
evidenciar diferències econòmiques de les famílies que en res ajuden a l‟educació
que volem transmetre als nostres fills i filles.
El material recollit el podeu fer arribar a FAPA i la Fundació Monti-Sió Solidària, o
bé podeu posar-vos en contacte amb altres ONG o els serveis socials del vostre
municipi que estan en contacte amb les famílies que ho necessiten. 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.
Crònica Diario de Mallorca
Motxilles Solidàries: un projecte necessari i un dels motius per reclamar #MÉSdeMIL
Motxilles Solidàries 2018

2. FERYA Illes Balears
FERYA, Famílies en Xarxa i Actives, és un programa d‟àmbit europeu, coordinat des de Palma, que es duu
a terme a Balears i a altres comunitats autònomes, dissenyat per IREFREA amb la
col·laboració de FAPA Mallorca.

FERYA Illes Balears, amb el suport de la DG de Família, Conselleria de Serveis Socials,
és una proposta des de les federacions a les associacions de pares i mares per treballar
el nostre empoderament i el de les famílies, per assumir amb garanties el paper actiu
que ens pertoca davant la prevenció dels riscos dels nostres fills i filles, tant dins com
fora de casa, com els consums tòxics (alcohol i drogues) i altres conductes no saludables (assetjament,
cyberaddiccions…). Hem de ser agents actius i responsables en tot allò que els afecta, l‟educació comença a
casa, però segueix a l‟escola i a l‟entorn en el qual creixen.
Per fer front a aquest problema, treballam en diferents línies:







Xerrades informatives i de conscienciació per a pares i mares
Tallers formatius d'empoderament del programa FERYA, per a les juntes directives de les APIMA
Col·laboracions amb els diferents sectors implicats: ISPIB (coordinador del programa Policia Tutor),
FELIB, ajuntaments, i indústria de l'oci.
Participació a la Plataforma per un Oci de Qualitat, una eina de participació activa on estan representats
els sectors implicats amb l'oci recreatiu (administracions, indústria i organitzacions de la societat civil)
amb la finalitat de desenvolupar estratègies comunes i consensuades per establir de manera efectiva
mesures per a la prevenció dels riscos associats a l'oci.
Promovent l'acció conjunta dels sectors implicats.

Alguns article publicats a la nostra web són:
Davant els riscos dels menors, les associacions de famílies ens empoderam.
ALCOHOL, FAMÍLIES I MUNICIPIS – Taula rodona
Taula Rodona Palma – Consums tòxics en menors: municipi i famílies
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Activitats
26-27 gener 2018

09 febrer 2018
13 febrer 2018
06 març 2018
16 març 2018
20 març 2018
12 abril 2018
03 maig 2018
15-16 octubre 2018
21-23 octubre 2018
17 novembre 2018
20 novembre 2018
22 novembre 2018
28 novembre 2018
04 desembre 2018

Taller FERYA d‟empoderament de juntes per fer front als riscos dels menors i
adolescents, ampliant la xarxa de participació entre les APIMA i plantejament de
noves propostes d‟actuació per part de les APIMA participants.
Xerrada per a adolescents sobre els riscos de l‟oci, Parròquia de l‟Encarnació.
Presentació a la Junta directiva, IES Ses Estacions.
Taula Rodona municipal, organitzada per APIMA S‟arracó, Andratx (acció posttaller).
Presentació FERYA Federació Associacions Veïns Palma.
Presentació FERYA a la coordinadora d‟APIMAs de Sa Pobla.
Xerrada per a famílies, IES Ses Estacions (acció post-taller).
Taula Rodona sobre consums Palma, Zona Nord, organitzada per APIMA IES
Llompart i APIMA IES Son Pacs (acció post-taller)
Jornada de treball programa PREBENFAMILIA-FERYA, Àlaba.
Segon meeting projecte EPOPS, Lisboa.
Jornada sobre addiccions i joves, Marratxí.
Entrevista IB3 Ràdio sobre ludopaties.
Congrés Internacional Pedagogia Social, UIB, presentació FERYA.
Jornada de coordinadors de Convivència, CONVIVÈXIT, presentació FERYA.
Entrevista IB3 Ràdio sobre cyberaddiccions.

L‟activitat del programa FERYA, com a programa d‟empoderament, s‟amplia a altres àmbits de la nostra
participació i activitats, com la nostra feina a la Plataforma per un Oci de Qualitat, la nostra participació a la
prevenció del botellot de final de curs a Alcúdia, els quals explicam al seu apartat, o la recent contractació per
part de l‟Ajuntament de Pollença per realitzar un estudi sobre l‟oci juvenil al municipi.

EPOPS, Empowering Parents Organitzations to Prevent Substance Use
Des del mes d‟octubre de 2017 es du a terme el projecte EPOPS, finançat per la
Comissió Europea fins l‟octubre 2019, amb l‟objectiu d‟avaluar i adaptar el
programa FERYA a dos països europeus; Mallorca (Espanya) i Coimbra (Portugal).
Com a resultat d‟aquest projecte s‟obtindrà una avaluació internacional i
comparada del projecte i la seva revisió conseqüent. Les entitats que formam part
del projecte EPOPS som:






IREFREA Espanya- coordinació del projecte
FAPA Mallorca – comunicació i implementació a Mallorca
IREFREA Portugal - coordinació a Portugal
ESEnfC Portugal - implementació a Coimbra
BIPS Institute, Alemània - avaluació del projecte

Resum de les activitats realitzades el curs 2017/18
ACCIONS PRINCIPALS

RESULTATS PER ILLES
Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Difusió a associacions

190

43

45

3

281

Trobades amb juntes directives

2

5

Trobades amb famílies

9

Tallers de formació

1

7
1

1

1

10
1

4

TROBADES

amb Juntes

amb famílies

tallers

TOTAL

Participació de pares/mares

53

332

38

423
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3. LLEGIM EN FAMÍLIA
El projecte Llegim en família ens proposa treballar amb les famílies la seva implicació en el
creixement dels seus fills i filles com a lectors i en el seu èxit educatiu partint d‟una
premissa bàsica: els adults hem de llegir.
O dit d‟una altra manera,

si a casa tenim un ambient lector, si ens veuen llegir,
si som una família lectora,
ajudarem els nostres fills a ser lectors !!
El programa es planteja uns objectius principals:




Promoure la lectura i l‟èxit escolar des de l‟entorn familiar
Fomentar la implicació i participació de les famílies com a part activa en l‟educació dels seus fills i filles
Millorar la integració entre l‟APIMA i el centre escolar amb projectes conjunts i coordinats

APIMA adherides
Al finalitzar el curs 2017-18 un total de 73 APIMA s‟havien adherit al programa, manifestant la seva voluntat
d‟adherir-se al programa i treballar la lectura. Aquest nombre representa un 43% dels 132 CEIP federats
repartits en 35 municipis. Aquest darrer curs s‟han adherit 4 APIMAs, amb una disminució significativa del
ritme dels darrers cursos.
2014-15

32

2015-16 2016-17

10

11

2017-18 TOTAL
4

MUNICIPIS

57
35

Activitats
S‟ha mantingut l‟estructura de treball d‟altres cursos:





Oferta d‟activitats a les APIMA
Recomanacions trimestrals de lectures
Difusió de les iniciatives de foment de les APIMA
Col·laboracions amb altres entitats

Valoració i conclusions
L‟avaluació general del curs 2017-18 ens mostra diferents aspectes del programa que necessiten una revisió
important perquè poder arribar als objectius previstos.
El període ha coincidit amb el de la reestructuració de l‟organització de la Federació, la qual cosa ha implicat
que els recursos humans no hagin estat suficients per dinamitzar el programa com estava previst. Això ha
implicat una disminució de l‟activitat del programa pel que fa a noves APIMA i a les activitats realitzades.
Se varen realitzar entrevistes per a la coordinació exclusiva del programa, de les quals una d‟elles, que ja
coneixia el programa, va començar la feina però ho va haver de deixar després de dues setmanes per motius
personals. La situació de canvis a la federació va fer que no se pogués dedicar més temps a aquest tema i es
decidís dur la coordinació amb l‟equip tècnic actual.
També es constata que sense aquesta dinamització una majoria APIMA no poden realitzar un foment de la
lectura per sí mateixes per falta de recursos, de coneixements o per canvis als membres de la junta, entre
d‟altres motius. Per una altra banda, altres APIMA sí realitzen activitats pròpies de foment de lectura, algunes
noves i altres que ja ho venen fent els darrers cursos i han continuat molt actives. Des la coordinació s‟han
compartides aquestes iniciatives entre totes les APIMA per donar-les a conèixer i mostrar idees noves a la resta.
A començament del curs 2018-19 s‟ha constituït un nou grup coordinador, amb APIMAs interessades en
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col·laborar més directament amb el programa. S‟ha decidit potenciar més les activitats pròpies de les APIMA i
crear un banc d‟activitats per poder ser consultat i compartit.
Altres propostes previstes per al curs 2017-18 no s‟ha pogut realitzar per motius organitzatius o econòmics,
com millorar la pagina web, o per la falta d‟experiències i de professionals que treballin directament amb les
famílies i el seu paper actiu vers la lectura, com l‟ampliació d‟activitats d‟escriptura, poesia o còmics.

4.

COORDINACIÓ D’APIMAs DE MALLORCA
La necessitat de impulsar i potenciar la xarxa entre les APIMA per millorar la tasca que feim, compartir
experiències i facilitar les iniciatives compartides, és una necessitat històrica que les associacions han
manifestat repetidament. El projecte recull diferents iniciatives de coordinació ja existents, amb la intenció
d‟aportar sostenibilitat i crear-ne de noves a la resta de Mallorca.
Per donar resposta a aquesta necessitat, a finals del curs 2017/18 se va engegar el projecte de Coordinació
d‟APIMAs, amb un objectiu definit a tres nivells:




Fomentar i millorar la comunicació i coordinació entre les APIMA de cada zona.
Crear un canal de comunicació entre les APIMA de tota Mallorca mitjançant els coordinadors de
zona.
Millorar la comunicació i proximitat entre les APIMA i FAPA Mallorca.

A la web de FAPA Mallorca podeu consultar més informació i l‟estat del programa:



El programa de Coordinació

S‟han definit les zones de coordinació segons dos criteris:




proximitat territorial, amb els centres d‟un mateix municipi
adscripció als instituts de secundària, amb els centres de diferents municipis que estan adscrits a un
mateix IES
altres criteris específics

El projecte s‟ha plantejat des d‟un principi com un procés de creació conjunta entre les associacions i FAPA, on
el protagonisme i lideratge de les primeres és cabdal. Es comença amb una tasca de contacte amb APIMAs
interessades en el projecte, cercant alguna que volgués iniciar el grup a la seva zona i assumir el paper de
coordinadora de zona i enllaç amb la federació.
La creació del grup i els contactes amb la resta d‟associacions la realitza aquesta coordinadora, amb el suport
de la federació. Això és molt important per a l‟èxit del projecte, perquè el funcionament de la zona de
coordinació ha de ser autònoma i liderada per les pròpies associacions, el què no és possible sense el seu
convenciment i implicació. El paper de la federació sempre serà el de suport i de garantir la seva sostenibilitat
davant canvis individuals.

RESULTATS 2018
Zones de coordinació

25

Zones en funcionament

14

Zones en creació

7

APIMAs participants

116

Grup de coordinació Mallorca

1

Grup específics

2

4 no federades a FAPA Mallorca

 Educació Especial (Centres d‟Educació Especial i
centres amb aules UEECO)
 Menjadors escolars
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Ens hem trobat amb dificultats per consolidar algunes zones, degut principalment a:





Dificultats per explicar el projecte: un article a la web o un correu electrònic sovint no és suficient per
convèncer d‟una nova manera de fer feina. De fet, els moments de major impuls a la creació de zones
han estat després de contactes personals directes, com la reunió d‟APIMAs de principi de curs o els
tallers de formació de novembre i febrer.
Dades de contacte personals no actualitzades, malgrat l‟esforç que dedicam a mantenir-les
actualitzades, el relleu de membres de les juntes directives sovint genera dificultats de comunicació.
Juntes directives noves: ens trobam amb juntes interessades però amb molt poc temps de
funcionament, pel que no estan preparades per assumir el lideratge d‟una iniciativa com aquesta. Això
és una mostra més dels problemes que genera un relleu no progressiu dels membres de la Junta, com
ja hem comentat altres vegades.

La valoració del projecte és positiva, tant per com ha avançat la creació de zones en aquests 6 mesos com per
la valoració que en fan les mateixes APIMA. En el temps de funcionament del projecte ja s‟han generat
dinàmiques i sinèrgies a algunes zones que sense el grup de coordinació no haguessin estat possibles o més
difícils d‟aconseguir. Això, juntament amb l‟exemple de zones de coordinació que ja existien des de fa un
temps, com Sa Pobla, Pollença o Inca, ens encoratja a continuar amb el projecte.
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
1. CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d‟ensenyament no universitari de
les Illes Balears, amb representació de tots els sectors de la comunitat educativa. Les activitats del CEIB es fan
segons els acords presos al Ple, segons propostes de la Comissió Permanent, i és preceptiu que faci un informe
de la nova normativa educativa d‟àmbit autonòmic.
COAPA Balears té representants al Plenari del CEIB, a la Comissió Permanent i a les Comissions específiques
de Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, Planificació, i de Planificació, Construccions i Equipament i FAPA
Mallorca hi participa en tant que membres de COAPA Balears.
Durant el 2018 s‟han elaborat 11 informes sobre projectes normatius sol·licitats des de la Conselleria
d‟Educació i Universitat.
Reunions Comissió Permanent
06 febrer
12 març
12 abril
25 abril

23 maig
11 juny
03 juliol

06 setembre
24 setembre
24 octubre

20 novembre
10 desembre
20 desembre

Reunions Comissions específiques
10 maig
29 maig
12 juliol

08 octubre
11 octubre
29 octubre

14 desembre

28 juny

27 setembre

Reunions Plenari
28 març



14 novembre
22 desembre

Blog del Consell Escola de les Illes Balears

2. CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA
El Consell Escolar de Mallorca que va iniciar el seu camí l‟any 2016 va iniciar un procés de modificació del
Reglament de funcionament que fou aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 12 de juliol de 2018.
Actualment la representació de FAPA Mallorca al Consell Escolar de Mallorca és la següent:






Quatre representants al Plenari.
Dos a la Comissió Permanent
Un a la Comissió de Planificació i Ordenació del Sistema Educatiu.
Un a la Comissió de Serveis Pedagògics, Innovació i Participació.
Dos a la Comissió de l‟Informe Anual de la Situació Educativa.

Reunions Comissió Permanent
18 gener
19 febrer

21 març
12 juliol

13 setembre
8 novembre

Reunions Comissions específiques
8 gener

26 febrer

5 juny

11 abril

12 novembre

Reunions Plenari
30 gener
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Els dies 8 i 9 de març de 2018 es varen celebrar les Jornades Municipis i Educació per posar en valor la
importància de l‟educació als municipis i reflexionar sobre el rol dels municipis per a garantir serveis educatius
de qualitat. FAPA Mallorca hi va participar tant en la seva organització com en el taller “Participació de les
entitats, famílies i alumnat en el marc de la intervenció educativa municipal”.

 Blog del Consell Escolar de Mallorca

3. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PALMA
FAPA Mallorca té tres representants al Plenari del Consell escolar municipal de Palma, dos a la comissió
permanent, un al grup de treball de Zonificació,
Durant el 2018 s‟ha fet un Plenari del Consell Escolar on es varen aprovar les bases de les subvencions pel
curs 2019/2020 i el pressupost del 2019.
Reunions Grup Treball Zonificació
06 febrer
Reunions Plenari
21 novembre

4. MESA DE DIÀLEG PERMANENT
La primera –i única- reunió va ser dia 12 de març de 2018 i entre d‟altres temes es va acordar realitzar
trobades presencials amb les diferents federacions i les APIMA de les illes amb l‟objectiu d‟intercanviar
informacions i que la Conselleria pugui respondre de forma directa a les APIMA, a les famílies i a les
Federacions.
Pensam que aquesta Mesa de Diàleg tan reivindicada per la nostra part no ha donat resposta a les
expectatives que teníem ni al que nosaltres entenem per “participació”, així com no s‟ha complert l‟acord de
convocar reunions periòdiques per tal de discutir aquells aspectes que afecten a les famílies
La mesa de diàleg permanent de les famílies: un òrgan de discussió necessari i que ha de tenir un paper actiu
La participació de les famílies: formalment existeix però la realitat encara ens mostra tot el camí que encara
falta per realitzar
Reunions
12 març 2018

5. CONSELL ASSESSOR DEL CALENDARI ESCOLAR
Aquest consell es reuneix normalment una vegada a l‟any per aprovar el calendari escolar que proposa la
Direcció general de planificació i centres, i FAPA Mallorca hi té un representant, igual que la resta de
federacions.
A la reunió mantinguda dia 9 d‟abril de 2018 hi havia dues propostes damunt la taula: avançar les proves
extraordinàries de setembre al mes de juny d‟ESO i Batxillerat o només avançar les de 2n de Batxillerat. A la
reunió se va descartar inicialment la primera i es va debatre només la segona. Davant la falta de dades que
avalessin aquest canvi amb un millora dels resultats de les proves, la majoria dels assistents varen rebutjar la
proposta i se va retirar.
Cal dir que la Conselleria, malgrat tot i el nostre posicionament en contra fins que no hi hagi estudis que ho
avalin, va decidir aplicar aquest avançament de les proves de 2n de Batxillerat per al curs 2018-19.
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Les valoracions dels canvis s‟han de fer de forma correcta, amb totes les dades de context,
contrastades i amb rigorositat: el cas de 2n. Batxillerat
Reunions
9 abril 2018

6. ILLES PER UN PACTE
El 2018 el document del Pacte Educatiu ha seguit el camí iniciat el 2017 quan es va crear una Ponència per al
seu estudi a la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament.
El format de discussió, el seu ritme, la manera de tractar-se els temes i altres qüestions de tipus tècnics han
estat objecte de crítica per part de la nostra Federació i per altres organitzacions d‟Illes per un Pacte però el
resultat final encara ha estat més decebedor que el procediment que s‟ha seguit.
L‟informe que s‟ha elaborat després de les intervencions de nombrosos “experts” és decebedor i no fa justícia
a la feina que durant anys va fer Illes per un Pacte ni als objectius. Lamentam haver de dir, una vegada més,
que els polítics no han estat a l‟alçada i acabam la legislatura sense llei educativa.
Malgrat l‟aprovació del document del Pacte educatiu al Consell EScolar de les Illes Balears, no s‟ha aconseguit
arribar a un consens a nivell parlamentari, lo qual lamentablement, demostra que els nostres polítics no han
estat estan a l‟alçada de la societat i de les seves necessitats.
web d‟Illes per un Pacte
No era això: FAPA Mallorca valora l‟informe parlamentari en relació al document d‟Illes d‟un Pacte
La plataforma Illes per un Pacte, decebuda amb la tramitació parlamentària del seu pacte educatiu
Reunions
02 febrer 2018

14 maig 2018

29 octubre 2018

13 novembre 2018

7. CERCLE PER L’EDUCACIÓ
El Cercle Educatiu de Mallorca és la plataforma que agrupa les entitats de Mallorca que treballam pel Pacte
Educatiu. La seva acció s‟ha concretat en coordinar la participació de les entitats de Mallorca dins Illes per un
Pacte, així com el pla d‟acció de comunicació i de seguiment del debat del Document del Pacte Educatiu a la
comissió educativa del Parlament.
Reunions
10 gener 2018

17 juliol 2018
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8. GRUP DE TREBALL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA (PALMA)
El mes d‟octubre de 2018 Unicef va atorgar a Palma el distintiu Ciutat Amiga de la Infància; FAPA Mallorca va
participar en el grup de treball de l‟Ajuntament de Palma que va debatre i elaborar el Pla Municipal d’Infància i
Adolescència.
La nostra Federació considera molt positiu que els diferents municipis i, especialment, els més grans i poblats
de la nostra illa, es sumin a la idea que els infants són un eix central per establir les polítiques municipals a dur
a terme i per pensar qualsevol decisió política en clau de com repercuteix en els nins i nines que hi viuen. La
comunitat educativa d‟Inca ha participat de forma directa en la consecució d‟aquest guardó i la nostra Federació
participa en el Consell de la Infància que s‟ha creat all municipi de Palma en el que els nins i nines són els
protagonistes i els adults, tant responsables polítics com representants de les entitats socials escoltem com
veuen ells i elles el territori que els envolta i en el que han de viure.
Compartim l‟article que vàrem escriure en el seu moment felicitant a Palma, Inca i Calvià per aquesta distinció i
al mateix temps assenyalant que, a vegades, la realitat ens demostra que fer dels nostres municipis veritables
ciutats amigues de la infància és tot un repte.
Les ciutats Amigues de la Infància: distincions, realitats i reptes.

9. CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT (PALMA)
Formam part de la Permanent i del Ple del Consell Social de la Ciutat amb un representant.
Els principals temes tractats han estat: les bases de subvencions relatives a activitats educatives, els
pressupostos municipals, i els pressupostos participatius.
Reunions Comissió Permanent
21 febrer

27 setembre
15 novembre

Reunions Plenari
15 novembre
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10. PLATAFORMA PER UN OCI DE QUALITAT (CONSELLERIA DE SALUT)
La Plataforma per un Oci de Qualitat, constituïda el 2011 i coordinada per la DG de Salut
Pública, té com a objectiu treballar per un oci saludable, i l‟objectiu prioritari acordat és el
de reduir el consum d‟alcohol en menors d‟edat. Agrupa els principals agents implicats en
el model d‟oci dels menors i joves: Conselleries, Consells insulars, Ajuntaments, indústria
de l‟oci i societat civil. FAPA Mallorca en forma part de manera activa des dels seus inicis,
representant a la federació i a COAPA Balears.
El 15 de febrer de 2018 es va signar i publicar al BOIB la resolució que regula oficialment la Plataforma com a
òrgan col·legiat depenent de la Conselleria de Salut.

La prevenció del consum d‟alcohol i lluitar per un model d‟oci no lligat al consum entre els joves i els menors
d‟edat és una línia de treball important de FAPA Mallorca, desenvolupada amb el nostre projecte FERYA, que
representa la nostra implicació per una educació integral i saludable per als nostres fills i filles, a qualsevol
espai i en qualsevol moment.
Les famílies participam a la Plataforma amb un representant de la Federació de cada illa i un com a COAPA
Balears. En el nostre cas hi participam com a FAPA Mallorca i ostentam el representant de COAPA Balears, a
més de ser membres del Grup Estratègic, o Permanent, que se reuneix periòdicament per proposar la línia de
treball de la Plataforma.
Reunions Grup Estratègic
13 febrer

25 abril

11 juliol

5 octubre

27 novembre

28 setembre

Reunions Plenari
20 març

Campanya pel botellot de final de curs a Alcúdia
El plenari de 20 de març, a proposta de FAPA Mallorca, va acordar iniciar accions conjuntes per tractar el
botellot de final de curs que, des de fa anys, molts de joves dels Instituts de la zona Nord de Mallorca, prop
de 5.000 els darrers anys, celebren a Alcúdia. Els darrers anys, aquesta celebració s‟ha convertit en un gran
botellot a la platja, amb un consum generalitzat d‟alcohol per part dels menors d‟edat, amb nins i nines
cada vegada més joves. Se va iniciar un abordatge per part dels municipis afectats, PADIB, policies tutors,
CONVIVEXIT, Consell de Mallorca i FAPA Mallorca, plantejant accions complementàries per intentar reduir la
presència d‟aquests joves, a més de la tasca de seguretat que la policia efectuava cada any.
El resultat ha estat molt positiu, desactivant el botellot habitual a la platja i reduint el consum d‟alcohol dels
menors d‟edat. Per part de la Federació se va redactar conjuntament amb CONVIVEXIT una carta informativa
a les famílies i se varen realitzar xerrades sobre prevenció de riscos a 6 municipis.
Accions
08 maig
23 maig
04 juny
04 juny
05 juny
06 juny
07 juny
12 juny

Reunió amb el batle d‟Alcúdia: disseny estratègia pel botellot de fi de curs.
Reunió a Alcúdia amb batles, caps de policia local representants dels instituts.
Xerrada Inca – IES Berenguer d‟Anoia
Xerrada Sa Pobla – coordinadora d‟APIMAs
Xerrada Pollença – coordinadora d‟APIMAs
Xerrada Alcúdia – IES Port d‟Alcúdia
Xerrada Manacor – IES Manacor
Xerrada Santa Margalida – IES Santa Margalida
29

Festa-Botellot a Alcúdia – mesures preventives
Campanya de difusió contra la venda d’alcohol a menors
La Plataforma ha dissenyat un cartell per distribuir a comerços, benzineres i establiments de restauració
amb l‟objectiu de conscienciar els empresaris de la seva responsabilitat davant el consum d‟alcohol entre
joves, recordar la prohibició de venda a menors de 18 anys i animar-los a assumir el compromís de
protecció de la seva salut.
Dia 19 de desembre, alumnes de trenta instituts varen participar en la distribució dels cartells, amb la
coordinació de CONVIVEXIT i els policies tutors de 16 municipis de les Illes Balears.

11. CONSELL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA i OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
FAPA Mallorca representa, des de febrer de 2018, a COAPA Balears al Consell d‟Infància i Família i a
l‟Observatori de la infància i adolescència, depenents de la Conselleria de Serveis Socials que té com a
principal finalitat exercir funcions de consulta i proposta i de constituir un fòrum de debat per promoure la
participació i el diàleg de totes les institucions i entitats implicades en aquesta matèria.
Fins aquest any les federacions no formàvem part d‟aquest organisme, però degut al nostre paper proactiu com
a representants de les famílies a diversos àmbits, la darrera modificació del Decret va incloure un representant
de les federacions de pares i pares d‟alumnes.
Reunions
28 març 2018
13 juny 2018

Constitució del Consell d‟Infància i Família i presentació de l‟esborrany de Llei de
l‟atenció i dels drets de la infància i l‟adolescència i l‟avantprojecte de Llei de suport a
les famílies.
Sessió ordinària: presentació projecte de modificació de la Llei de Mediació Familiar, i
de la Llei de parelles estables.
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RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB ENTITATS
1. PRESIDÈNCIA GOVERN ILLES BALEARS
Dia 16 de maig de 2018 les AMIPA es varen reunir amb la presidenta del Govern, el Conseller d‟Educació i els
Directors Generals de Comunitat Educativa i Innovació i de Planificació i Centres.
Tot i valorar positivament aquest espai de diàleg que va possibilitar que els més de 100 representants d‟APIMA
fessin sentir la seva veu, va quedar palesa la necessitat de que la política s‟acosti al dia a dia dels centres
educatius per tal de poder concretar mesures que donin resposta a les necessitats del dia a dia.
A continuació tres articles que valoren la reunió mantinguda i alguns dels aspectes que es varen tractar.
La reunió de les APIMA‟s de Mallorca amb la Conselleria d‟Educació i la presidenta del Govern Balear.
La necessitat d‟establir un vincle permanent de coordinació entre les APIMA‟s i els centres educatius.
No podem admetre que el correu d‟APIMA‟s sigui la gran “descoberta” de la Conselleria d‟Educació:
volem realitats i resposta a les nostres problemàtiques.

2. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Els temes tractats han estat: Programa acompanyament escolar, els ajuts de menjador per a famílies, les
subvencions per a AMIPA, la problemàtica dels Auxiliars Tècnics Educatius, seguiment de la comissió 0-3, el
Fons d‟emergència social, l‟ampliació del nombre d‟educadors socials als centres (TISOC), el programa de
reutilització de llibres, el programa de formació centres i famílies (CONVIVEXIT) i l‟actualització de
l‟equipament TIC als centres.
Dia 10 de setembre vàrem impartir un taller sobre les APIMA i la participació de les famílies als educadors del
programa TISOC abans de la seva incorporació al nou curs.
Reunions
12 juliol

10 setembre

Hem anat publicant a la nostra pàgina web articles amb el nostre posicionament sobre els temes
competència d‟aquesta Direcció General:
El programa d‟acompanyament educatiu: oportunitats i necessitats de millora.
El programa d‟acompanyament escolar al mes de juliol: una bona idea que esperem que es generalitzi i
millori.
Menjadors escolars: preu, qualitat i altres qüestions. Reflexions de present i de futur.
Els menjadors escolars (II): són un espai educatiu que ha de ser accessible a totes les famílies.
L‟ampliació del programa TISOC: una valoració
L‟horari de les votacions sindicals a educació no ha de coincidir amb la jornada lectiva de l‟alumnat: les
famílies demanem una rectificació
Les famílies no volem excuses, volem solucions a la problemàtica de conciliació de vida familiar i
laboral de dia 4 de desembre
Les famílies i les eleccions sindicals: indefensió, malestar i indignació. Els drets de les famílies no són
respectats
La participació de les famílies: formalment existeix però la realitat encara ens mostra tot el camí que
encara falta per realitzar
El cas dels ATE‟s: una problemàtica que encara no es troba solucionada
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El transport escolar i l‟ensenyament postobligatori: una necessitat urgent
El transport escolar (II): altres possibles millores que encara s‟han de realitzar.
El transport escolar (III): els problemes es multipliquen i les respostes de l‟administració no arriben i
això genera desigualtat al nostre sistema educatiu
Amb l‟atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials no s‟han d‟escatimar recursos: el
cas dels ATE
La necessitat de l‟atenció a la diversitat no és negociable, és un dret dels infants: el cas dels ATE‟s
Ajuts per AMIPA 2017-2018

Direcció General de Planificació i Centres
Durant l‟any 2018 els temes tractats han estat el procés d'escolarització, les mesures adoptades sobre les
ràtios a les aules, els deures, el calendari escolar, l‟avançament de les proves extraordinàries de 2ón de
batxillerat a juny, la zonificació escolar, el grau de compliment del Pla d‟infraestructures, les aules modulars,
i l‟accés al Gestib per a les famílies.
Als articles publicats a la nostra web que a continuació detallam trobareu el posicionament de FAPA al
respecte.
La lluita contra la segregació escolar continua: la necessitat dels pactes
L’inici del procés d’escolarització, un moment de gran importància per a les famílies
L’inici del procés d’escolarització: incerteses i esperances de les famílies. La necessitat d’acords
d’escolarització
La reserva de places per a alumnes NESE: una necessitat per assegurar l’equitat
Les quotes que paguen les famílies: s’ha de complir la normativa i sancionar als centres que no la
segueixen
La necessitat d’establir un vincle permanent de coordinació entre les APIMA’s i els centres educatius
La necessitat de l’escolarització equilibrada i l’eliminació dels centres “guetto
Les valoracions dels canvis s’han de fer de forma correcta, amb totes les dades de context,
contrastades i amb rigorositat: el cas de 2n. Batxillerat
La retirada del fibrociment als centres escolars: una lluita de les famílies i de la nostra Federació
Els protocols de coordinació entre administracions són imprescindibles per solucionar els problemes
del nostre sistema educatiu de forma efectiva
L’escolarització de l’alumnat: xarxa pública i xarxa concertada (I)
Un bon desig per al curs vinent: el repartiment equilibrat de l’alumnat NESE (II: les diferents
tipologies)
Reunions
29 gener

02 juliol

03 desembre
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Institut per a la Convivència i l’èxit educatiu (CONVIVÈXIT)
A l‟Assemblea de 28 d‟abril de 2018 vàrem convidar a la directora de CONVIVEXIT, Marta Escoda, per
explicar les funcions de l‟Institut per a la Convivència i el paper que hi podem tenir les famílies.
A la reunió del 17 de setembre se va discutir i acordar una proposta de formació conjunta docents i famílies
amb els següents objectius: crear vincles entre les famílies i els docents per tal que mares i pares se sentin
part de la comunitat educativa, generar espais compartits de comunicació i d‟aprenentatge entre
professorat i famílies, millorar el Pla de Convivència, crear un producte final en comunitat.
Feia temps que la Federació demanàvem aquest tipus de formació conjunta per potenciar el significat de
comunitat educativa i el paper que les famílies hi tenim. La formació s‟ha posat en marxa aquest curs:
Dissenyant futurs sociocomunitaris dirigit a tots els membres de la comunitat educativa (mares, pares,
alumnes, educadors, policia tutor...), amb tres propostes: Formació en pràctiques restauratives, Acció
tutorial compartida: el compromís educatiu i Teatre social.
L‟avaluació d‟aquesta experiència pilot ens permetrà millorar i ampliar l‟oferta.
El reconeixement de la feina feta: Institut per a la convivència i l‟èxit escolar

3. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
ODDM
S‟ha mantingut un contacte constant i fluid per la coincidència d‟objectius.

DG Família
S‟ha mantingut contacte per fer seguiment del suport al programa FERYA Illes Balears, així com per obrir
possibles línies de col·laboració.

4. CONSELLERIA DE SALUT
Mantenim relació periòdica amb la DG de Salut Pública per la nostra participació a la Plataforma per un Oci de
Qualitat – POQIB – i al seu grup estratègic. Hem fet aportacions al projecte de Decret de promoció de la Dieta
mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

5. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
D‟acord amb el conveni de col·laboració que vàrem signar amb la UIB (Programa d‟Orientació i Transició a la
Universitat – PORT-UIB) durant el 2018 hem difós les activitats per a famílies i alumnes del Programa
d‟Orientació i Transició a la Universitat.
Activitats Seràs UIB
Seràs UIB – Xerrades per a pares i mares
Reunions
8-9 febrer
21-23 novembre

Jornades “Reduir l‟abandonament primerenc de l‟educació i la formació a les Illes
Balears: Cap a un consens necessari”.
Congrés Internacional “Pedagoga Social, Investigació i Famílies”: presentació del
projecte d‟empoderament de famílies FERYA.
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6. AJUNTAMENT DE PALMA
FAPA Mallorca assumeix la representativitat directa de les APIMA d‟aquest municipi, tant al Consell Escolar
Municipal (Punt 3. De l‟apartat Òrgans de participació) com a reunions específiques amb les regidories.
Reunions
19 febrer
2 juliol

01 octubre

17 gener 2019

Regidoria de Cultura: assistim amb l‟APIMA del CEIP Es Molinar per tractar el trasllat
de la biblioteca municipal.
Batle de Palma i regidora de seguretat per tractar la falta d‟una unitat de policia tutor
a Palma, de l‟increment del tràfic de substàncies tòxiques al voltant dels IES, de la
manca de control sobre la venda d‟alcohol a menors i sobre el manteniment de les
infraestructures escolars (més informació).
Reunió amb Regidoria d‟Educació per tractar la inactivitat i falta de dinamització del
Consell Escolar Municipal, els problemes de la convocatòria i noves bases de les
subvencions per a activitats de les APIMA i la demanda d‟un compromís de millorar
la relació i comunicació entre l‟Ajuntament i FAPA Mallorca.
Reunió amb la Defensora del Ciutadà per presentar-nos i iniciar una relació de
col·laboració; també se varen plantejar els mateixos temes que tractam amb la
Regidoria d‟Educació i se li va demanar la seva intervenció.

El foment de la lectura és fonamental i tancar una biblioteca no és una bona decisió: el cas del
Molinar de Palma
FAPA Mallorca es suma a la denúncia i a la petició de l‟Associació Assemblea 0-3 en referència a
les altes temperatures i a les escoletes municipals
Els infants 0-3 i les escoletes municipals haurien de ser una prioritat a l‟Ajuntament de Palma:
reflexió en relació a les declaracions de la regidoria d‟Educació
Palma i el Consell de la Infància: oportunitats i reptes
Els policies tutors i l‟Ajuntament de Palma: un curs perdut. Tenim esperances de futur?
Les polítiques que afecten als infants a l‟Ajuntament de Palma: la reunió de FAPA Mallorca amb la
Defensora de la Ciutadania (I)
Les polítiques que afecten als infants a Palma (II): el cas dels policies tutors.

7. PLATAFORMA PER LA INCLUSIÓ
Durant l‟any 2018 no hi ha hagut relació directa amb aquesta Plataforma, malgrat sí s‟ha treballat el fet de la
inclusió dels alumnes amb discapacitat. S‟ha iniciat un grup de coordinació d‟APIMAs de centres d‟educació
especial (CEE) i de centres amb aules UEECO, coordinat per l‟APIMA del CEE Son Ferriol.
També s‟han estat preparant les properes Jornades LES FAMÍLIES PER LA INCLUSIÓ EDUCATIVA que organitzam
juntament amb el departament de Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, pels
propers 12 i 13 d‟abril de 2019.
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8. ASSEMBLEA I ENTITATS 0-3
Continuant amb la feina conjunta de la comunitat educativa per reivindicar una etapa 0-3 educativa, la
representant de COAPA Balears (FAPA Mallorca) ha treballat intensament en tots els espais i fòrums que s‟han
creat.
El mes de maig de 2018 se va constituir, per mandat del Parlament, una Comissió Tècnica mixta per
desenvolupar un Document Marc que plantegés les necessitats i línies de treball per aconseguir aquesta fita a
l‟etapa 0-3. La dinàmica de feina de la Comissió Tècnica, des de la seva constitució fins a la data d‟aprovació
del document, ha estat la següent:



Constitució d‟una Comissió Permanent formada per tots els membres, amb una reunió mensual.
Constitució de 4 subcomissions de treball, amb reunions quinzenals, de les quals en formàvem part,
excepte la (1):
1. Escoles infantils públiques i la Xarxa d‟Escoletes Públiques de les Illes.
2. Centres d‟educació infantil privats i centres no autoritzats (0-3). Mapa escolar 0-3.
3. L‟equitat al primer cicle d‟educació infantil a les Illes Balears.
4. Les famílies. Competències i necessitats (Apoderament educatiu de les famílies. L´oci sa.
Conciliació familiar i laboral. Mares de dia).

Reunions i dates importants
8 febrer 2018

Reunió amb el Conseller d‟Educació, Martí March, DG de Planificació i DG Comunitat
Educativa, membres de Assemblea 0-3, IEPI, FAPA Mallorca, Menorca i Eivissa. Els
objectius d'aquesta reunió, a proposta de l'Assemblea 0-3 i d‟acord amb FAPA eren
demanar:




Dotar amb beques de menjador a alumnat del cicle 0-3;
Atenció i diagnòstic de la diversitat amb dotació d'equips i especialistes (tal
com recull el decret 71/2008 de 27 de juny);
Posada en marxa de les comissions de treball de l‟IEPI (també segons
normativa vigent i que no darrerament no es fan).

15 febrer 2018

Reunió amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, membres de l'Assemblea 03 i de FAPA. Els assumptes tractats en aquesta reunió van ser: conèixer l'estat de la
qüestió en aquest moment sobre el Decret 0-3, sol·licitar implicació, col·laboració i
lideratge per part de la presidenta en la creació d'una comissió d'experts sobre el
tema, la creació del Llibre Blanc de l'Educació 0-3 a les Illes Balears així com una
proposta d'un Pla d'Actuació imminent, subjecte a terminis i a objectius concrets. Es
decideix que la qüestió del Decret es resoldrà en una Proposició No de Llei (PNL) en el
Parlament.

30 maig 2018

Constitució de la Comissió Tècnica 0-3

15 novembre

Cimera de les Illes Balears per l‟Equitat dels infants 0-3, a la Sala d‟Actes de la
Misericòrdia de Palma, amb la col·laboració del Consell Escolar de Mallorca i celebrada
també a Menorca i Eivissa

18 novembre

Aprovació per unanimitat al Parlament dels Pressuposts 2019 amb una dotació de 7,5
milions per a l‟Equitat a 0-3:
•
•
•
•
•

Ajudes individuals de menjador per a tots el infants 0-3 de la CAIB
Ajudes individuals per l´escolarització per a tots el infants 0-3 de la CAIB
Ampliació en un 25% del Equips d´Atenció Primerenca per a escoles de infants 0-3
Pla de reconversió de les guarderies en Escoles Infantils
Creació de 1000 places públiques de 0-3

7 febrer 2019

Presentació del Document Marc “L‟Educació dels infants 0-3 i la necessària equitat” a
la Comissió d‟Educació del Parlament de les Illes Balears.

8 febrer 2019

Consulta pública prèvia modificació decret 60/2008.

15 març 2019

Consell de Govern aprova la Mofificació del Decret que regula la xarxa d‟escoles
infantils per incloure mesures d‟equitat i ajudes a les famílies en risc d‟exclusió social.

10 gener 2019

Aprovació del Document Marc: L‟educació dels infants 0-3 i la necessària equitat.

L‟educació 0-3: reflexions inicials i problemes actuals
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Cimera de les Illes Balears per l‟Equitat dels infants 0-3, La Misericòrdia, Palma

Aprovació al Parlament dels Pressuposts 2019 amb millores per a l‟Equitat a 0-3.
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9. INSTITUT BALEAR DE LA DONA
https://www.reaccionem.com/
FAPA Mallorca es va unir al Pacte Social contra les violències masclistes #reaccionem, per poder reaccionar
contra aquesta violència dins del nostre àmbit d‟actuació, el del sistema educatiu i especialment, el de les
famílies.

Reunions
2 febrer 2018

Reunió per concretar col·laboració amb Pacte contra la violència masclista.

10. PLATAFORMA FINANÇAMENT JUST
FAPA Mallorca formam part de la Plataforma d‟entitats per un Finançament Just per fer front a les necessitats
del nostre sistema educatiu i eliminar la desigualtat d‟oportunitats dels nostres fills respecte als d‟altres
comunitats, per a rehabilitar i construir les infraestructures educatives necessàries, per eliminar barracons,
atendre els alumnes d‟incorporació tardana (la nostra Comunitat Autònoma té una població escolar que va en
augment cada curs), combatre l‟abandonament escolar prematur, dotar de beques de menjador, llibres,
material escolar, estudis i transport a totes les famílies que ho necessiten. Per aconseguir un sistema educatiu
equitatiu i de qualitat a les nostres illes.
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ACTIVITATS PUNTUALS
8 d’abril – Diumenge de l’Àngel, Castell de Bellver
Es va muntar una paradeta amb un taller de xapes i punts de llibre, i oferint informació sobre les activitats de la
federació.

21 setembre – Pàrquing Day, Palma
Vàrem muntar una paradeta amb taller de xapes i de pintura i el nostre #FapaBus i vàrem oferir informació de
les activitats de FAPA.

Setmana europea de la mobilitat 2018

6-7 d’octubre – 14 Trobada Internacional Terra, Ànima, Societat - Educació per la Vida, Pollença
La Fundació Educació per la Vida ens va convidar a participar a la 14a Trobada “Educació per la Vida” que es
va celebrar a Pollença els dies 6 i 7 d‟octubre.
Set experts en educació i comunicació proposen idees per millorar el món a curt termini
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27 d’octubre – Jornada Menjadors Escolars, Alaró
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.
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15 novembre – Cimera Educació 0-3
Hem coorganitzat la Cimera per l‟Equitat 0-3 que es va celebrar a Mallorca el 15 de novembre i a Eivissa i
Menorca els dies 19 i 28 de novembre respectivament .

42

memòria de gestió 2018
16-17 novembre, Jornades Familiars de Prevenció d’Addiccions – Marratxí
Els dies 16 i 17 de novembre l‟Ajuntament de Marratxí va organitzar
unes Jornades de prevenció d‟Addiccions i FAPA Mallorca hi va
participar amb la ponència: “Joves i alcohol, prevenció activa des de les
famílies i el municipi”, emmarcada en el programa FERYA.

30 novembre – II Jornades CANAE-CEAPA, Manacor
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes – CANAE i la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de
Alumnos varen organitzar conjuntament els dies 30/11 i 1/12 unes jornades per analitzar les causes de la segregació
escolar i plantejar possibles solucions, a les quals FAPA Mallorca assistírem.
Save the Childrens va presentar el seu informe “Mézclate Conmigo, De la segregación socioeconòmica a la educación
inclusiva” que va servir per iniciar el debat i parlar sobre admissió, gratuïtat, escolarització, inclusió...
Plantean medidas para evitar la segregación en centros escolares

12 desembre – Taula rodona “Estat de l’Educació a les Illes Balears”, Palma
El Fòrum Europeu d‟Administradors de l‟Educació de les Illes Balears va
organitzar dia 12 de desembre la Taula rodona “Estat de l‟Educació a les
Illes Balears i reptes de futur”, a la fórem convidats a participar i on
plantejàrem la necessitat d‟una Llei educativa basada en el document
del pacte, la dotació insuficient de pressupost per Educació, la manca
d‟equitat del sistema educatiu, les dificultats de les famílies per
participar de manera efectiva.
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COEDUCACIÓ
Ens vàrem adherir al manifest 25N de l’Assemblea Feminisme a l’aula i n‟hem fet difusió entre les APIMA i a
xarxes socials.

MANIFEST 25N #FeminismeALEscola
“No m’ho ordenis! No em toquis! No em mereixo que m’incomodis! No tenc perquè repetir-t’ho dues
vegades! Em nego que intentis manipular-me, em nego a les teves mans, als teus comentaris... Em nego
completament!! Per què? Si no t’he fet res! Si no et conec! Per què? Per la meva falda i el meu escot? S’ha
acabat!
Al voltant de 50 dones han estat assassinades en el que duim de 2018 a Espanya, 50 víctimes amb una
vida que se‟ls ha pres de les mans i sense una altra oportunitat per canviar el seu trist destí. Avui volem
recordar totes aquestes dones víctimes de violència de gènere que han mort en mans de les seves parelles.
Demanam que es prenguin seriosament les denúncies. Hi ha molts anuncis publicitaris que resen: “CRIDA!”,
“NO CALLIS!”, però si darrere d‟aquesta cridada no es fa res això no ens du enlloc.
Recordam també que no només són víctimes les que moren. Totes i cada una de nosaltres hem patit en
diferent grau aquesta violència masclista, que comença des de ben petites i que està tan normalitzada
malauradament en el nostre dia a dia.
L‟administració hauria de prendre mesures dràstiques i radicals contra la violència masclista. Ja des
d‟infants, cal ensenyar un respecte mutu entre dones i homes. Tota la societat tenim la responsabilitat
d‟educar i de col·laborar per avançar com a éssers humans i així arribar a viure en un món sense patiment,
dolor ni violència cap a les dones i nines.
També vosaltres, homes, alçau la veu! Lluiteu amb nosaltres per a un únic objectiu que és trobar la igualtat
entre homes i dones. No penseu que la paraula feminista significa que la dona és superior, sinó que al llarg
dels anys hem estat maltractades, abusades, utilitzades com a objectes i l‟únic que cercam és que ens
tractin amb respecte igual que a l‟home i res més. Si us plau obriu la ment i uniu-vos contra la violència de
gènere com ja ho fan molts.
Ara sí, tots i totes, lluitem contra la violència de gènere!

No és No: les sentències judicials i la nostra indignació
El 8-M, Dia Internacional de les Dones, la necessitat de la reivindicació de la igualtat
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COMUNICACIÓ

971 432131 | info@fapamallorca.org | www.fapamallorca.org
Som conscients de que la comunicació és un element molt important a la nostra tasca i procuram fer-nos ressò
de l‟actualitat educativa i informació pràctica, i fer-la arribar a les associacions, de manera que aquestes poden
fer el mateix amb les famílies dels seus centres.
Durant el 2018 hem publicat a la pàgina web un centenar d‟articles, a més de la nostra activitat a les xarxes
socials, marcant el posicionament de FAPA Mallorca sobre temes d‟actualitat; alguns d‟aquests articles els hem
enllaçat als apartats d‟aquesta memòria als quals fan referència, altres els relacionam a continuació:

Valoració curs 2017/2018, reptes curs 2018/2019
FAPA Mallorca fa la valoració del curs 2017/18 (I): necessita millorar, encara que progressa
adequadament en certs aspectes.
FAPA Mallorca fa la valoració del curs 2017/18 (II): necessita millorar, encara que progressa
adequadament en certs aspectes
Comença un nou curs escolar: els principals reptes educatius del curs 2018/19
Els reptes del curs 2018/19 (II): l‟impuls real a la comunitat educativa
Els reptes del curs 2018/2019 (III): les infraestructures educatives
Benvinguts al nou curs 2018-19
Igualment ens hem posicionat sobre altres temes que d‟una manera o una altra estan relacionats amb
l‟educació i les famílies:
Un bon propòsit per començar l‟any nou: una participació més efectiva i sense obstacles de les
APIMA a la comunitat educativa
La protecció de dades personals i les assegurances, obligacions desconegudes?
Dia d‟Internet Segura – 6 de febrer
La lluita contra la segregació escolar continua: la necessitats dels pactes
Coordinadora d‟APIMA Sa Pobla
Conciliació de vida familiar i laboral, vacances i dies lliures: una problemàtica sense solucionar
L‟inici del procés d‟escolarització, un moment de gran importància per a les famílies
Les famílies i el món digital: com evitar els problemes? L‟empoderament familiar és imprescindible
La celebració del primer de Maig: reivindicacions laborals, educació i conciliació familiar i laboral
Els alumnes amb discapacitat a l‟escola pública sense dret a menjador ni dutxes dignes
Les proves de diagnòstic de 4t. d‟ESO: un exemple de com no s‟ha d‟aplicar l‟avaluació
Les quotes que paguen les famílies: s‟ha de complir la normativa i sancionar als centres que no la
segueixen
FAPA Mallorca recorda les tasques més urgents que té la nova titular del Ministeri d‟Educació
La necessitat del consens en política educativa i els problemes que sorgeixen quan no es cerca
realment: el nou model lingüístic i el CEIB, una crònica negativa
La LOMCE és un problema en si mateixa, les reformes parcials no la solucionen: necessitem
valentia política. Resposta a l‟entrevista a la ministra d‟Educació
FAPA Mallorca s‟ha assabentat de que s‟ha deixat sense efecte l‟aprovació de l‟Informe del Model
Lingüístic de les Illes Balears: tenim una nova oportunitat per cercar el consens.
El Pla de Mobilitat del Govern Balear i l‟Educació: algunes bones idees i altres no tant, però sense
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participació de la comunitat educativa.
L‟Ajuntament d‟Inca permet la promoció del consum abusiu d‟alcohol davant menors d‟edat
Les dades del darrer informe del Ministeri en relació a l‟esperança de vida escolar són preocupants:
una valoració de FAPA Mallorca.
La formació dels docents i el sistema d‟oposicions: reflexions de present i futur
El Debat sobre l‟orientació política general del Govern: una valoració amb visió educativa
El transport escolar i l‟ensenyament postobligatori: una necessitat urgent
El transport escolar (II): altres possibles millores que encara s‟han de realitzar
FAPA Mallorca dona suport al comunicat publicat pel Col·lectiu 0-3
L‟ús dels mòbils a l‟àmbit escolar: la millor solució és l‟educació no la prohibició
El 29-S de fa 5 anys les famílies hi érem i avui encara hi som. La importància de les famílies a la
mobilització educativa
Fracàs escolar i desigualtat social: per què són elements íntimament relacionats i com podem
lluitar contra ells
L‟abandonament escolar i el mercat laboral a la nostra comunitat. Necessitem un canvi de model.
Renovació Consells Escolars 2018-2019
Les denúncies del suposat adoctrinament: no s‟ha de fer mala política amb l‟educació i ens hem de
centrar en els vertaders problemes existents
Els pressupostos educatius: les grans xifres de l‟any 2019. Una valoració crítica
La comunitat educativa i el paper dels sindicats: reptes de present i de futur
La revista bimensual PADRES y MADRES de ALUMNOS, que publica CEAPA i a la qual sovint hi col·laboram,
també és una font d‟informació interessant, si voleu rebre la revista per correu electrònic vos hi podeu
subscriure a www.padresymadres.org.
Per mantenir un contacte àgil i constant, és important que les APIMA actualitzeu les vostres dades anualment,
tant les dades de contacte com els canvis a les Juntes Directives, d‟una altra manera, podem perdre el
contacte i no poder mantenir-vos informats d‟informació important.
Són nombroses les ocasions en què els mitjans de comunicació ens contacten per saber la nostra posició
sobre temes relacionats amb l‟educació, les famílies o els infants i joves. La majoria dels articles publicats a la
nostra pàgina web tenen ressò als mitjans de comunicació escrits, ràdios i televisions.
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FAPA reclama una nova llei educativa
90 centres de Mallorca s‟adhereixen a la iniciativa „Feminisme en l‟escola
FAPA Mallorca pide una solución inmediata para los alumnos con necesidades especiales
La presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes habla sobre la situación
actual de la educación en Balears en esta entrevista exclusiva de Alexander Cortès.
FAPA Mallorca denuncia la "falta de combustible" para calefacción en los escuelas y la
"desprotección" de los menores
FAPA Mallorca defiende que se "proteja" y no que se "culpabilice" a los menores ante el consumo
de alcohol
L'increment de la població augmenta i satura els espais dels col·legis i instituts de les Balears
Cati Cebrian: "El que volem és garantir els drets de tots els infants"
FAPA tilda de "espeluznante" la lista de espera para una guardería en Palma
La FAPA Mallorca reclama una solució immediata per als alumnes amb necessitats especials
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