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PROJECTE D’ACTIVITATS 2019
CONTEXTUALITZACIÓ
El 2018 ha estat l’any de la consolidació de la tasca iniciada per la junta directiva renovada el 2017,
continuant amb les línies de feina tradicionals, avançant en el suport i proximitat a les associacions i
desenvolupant encara més el treball en xarxa, tant entre les associacions com amb altres entitats.
El projecte que proposam a aquesta assemblea és el fruit de l’anàlisi del treball fet, de la situació
actual de les associacions i de l’horitzó cap al què, segons el nostre parer, s’hauria de dirigir la
federació.
L’avaluació del treball i de les fites plantejades per al 2018 ens mostren que el camí és l’adient, amb
bons resultats en alguns temes i amb indicadors de millora en altres. La formació i el suport a les
associacions ha rebut una avaluació positiva, projectes com FERYA o el de solidaritat segueixen amb
bona acollida i altres com Llegim en Família estan en un procés de revisió degut a un cert
estancament. El treball sobre la millora la proximitat amb les associacions també està aportant a la
Federació un major coneixement de la realitat diària, un fet que ens anima a continuar.
El moviment de les famílies i les seves associacions dins el món educatiu compta amb una “mala
salut de ferro”. El valor positiu de les famílies i les associacions com a part de la comunitat
educativa no és discutit per ningú, però el concepte de participació no sempre és el mateix: en
alguns casos aquesta participació és entesa com un actiu que s’ha de potenciar, mentre que en
altres només se’ns veu com els ajudants dels docents. Continuarem ajudant a les associacions i
oferint projectes que permetin una millor integració amb els centres educatius.
Si visualitzam un horitzó en el nostre camí és el de la PARTICIPACIÓ, en majúscules, entesa com una
col·laboració activa i proactiva en el món educatiu, com una part essencial de la comunitat
educativa, assumint amb responsabilitat el nostre rol per construir una educació pública, de qualitat,
inclusiva i que permeti que els nostres fills i filles creixin com a adults amb autonomia i criteri. Per
això, cal ser una entitat plural, forta i arrelada a la realitat, i per això és necessita la fortalesa i
l’empoderament de les associacions.
Com a Federació segurament hem aconseguit ser un referent social en pel que fa a l’educació i les
famílies. La tasca d’anys anteriors ha forjat una imatge pública de FAPA Mallorca que ens atorga un
pes específic en el món educatiu, tant pel que fa a la relació amb les Administracions, les entitats
socials o els medis de comunicació. Som conscients de que això és el resultat de la feina feta durant
molts d’anys i que s’ha de treballar perquè continuï.
Tot això ens duu a plantejar continuar el 2019 amb un projecte que posa el focus en les
associacions, ajudant a millorar la vostra tasca i el seu empoderament, a posar en valor el capital
social que representau, a l’hora que continuam defensant en l’esfera política i administrativa
l’educació que els infants i joves es mereixen.
Repetim, com l’any passat, que és un repte ambiciós però hem de ser conscients del nostre
potencial i de que tot està en les nostres mans.
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OBJECTIUS










Oferir el suport necessari a les associacions pel desenvolupament de les seves tasques.
Mantenir la proximitat de la Federació amb les associacions i el seu sentiment de
pertinença.
Donar a conèixer la tasca de la Junta Directiva i facilitar la incorporació gradual de nous
membres.
Construir una oferta formativa ajustada a les necessitats de socis i famílies, adequant-la a
les seves necessitats generals i particulars.
Millorar la xarxa d’associacions, tant a nivell municipal com a tota la illa.
Mantenir la capacitat d’interlocutor actiu i vàlid vers les associacions i les entitats
socioeducatives o representants de l’administració.
Mantenir la nostra iniciativa a l’àmbit educatiu i en especial en relació al projecte de llei
educativa derivada del Document d’Illes per un Pacte
Consolidar el nostre paper a àmbits d’actuació no tradicionals amb l’impuls de projectes
consolidats i nous, com la prevenció o l’empoderament familiar.
Establir relacions amb les diferents entitats educatives i acadèmiques del nostre entorn.

METODOLOGIA
El projecte d’activitats es planteja des dels següents criteris:






La Junta Directiva com a impulsora de l’activitat de la Federació, juntament amb les
possibles comissions de treball que es constitueixin, i encarregada del seu seguiment.
La Gerència com a element d’enllaç i de suport a la Junta Directiva i coordinador de
projectes.
L’equip tècnic com a punt central de gestió de la Federació.
La racionalització del compromís i exigència de les APIMA.
La recerca de fonts de finançament que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat del projecte.

Més enllà de les tasques de suport i les de representació als òrgans dels quals formam part, les
activitats es temporitzaran d’acord amb les necessitats de les APIMA i l’adequació dels recursos dels
quals disposam, seguint una escala de PROGRAMES ANUALS, ACCIONS PUNTUALS i
COL·LABORACIONS amb altres entitats.

CONTINGUTS
PROGRAMES ANUALS
Els podeu trobar desenvolupats a la memòria i a la web, de manera resumida són:
PLA DE FORMACIÓ – Disseny i execució d’un pla de formació per a juntes directives i famílies
adaptat a les seves necessitats reals, i que ajudi a desenvolupar millor la seva tasca.
PLA DE COMUNICACIÓ – Pla de comunicació a nivell intra-organització, amb a les associacions, i
a nivell extern, cap a la resta del món educatiu i de la societat en general. Pel que fa a les
associacions, serà molt important garantir que la comunicació sigui en els dos sentits i poder
recollir la realitat diària dels centres.
XARXA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - Servei de suport a les APIMA que ho requereixin per a
l’organització d’activitats extraescolars i complementàries.
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PROGRAMA FERYA – El programa d’empoderament d’associacions i famílies és un dels
elements principals de la nostra aposta per unes associacions fortes i capacitades, amb la
presa de consciència del nostre potencial com a col·lectiu i de la nostra capacitat d’actuar sobre
la realitat social on els nostres fills i filles creixen i s’eduquen.
SOLIDARITAT – Foment de la vessant solidària de les associacions, actualment col·laboram amb
les campanyes de l’ONG “Fundació Monti-sió Solidària”: Motxilles solidàries, Cap infant sense
jugueta, Armari Solidari i Tallers de voluntariat.
LLEGIM EN FAMÍLIA – Programa amb l’objectiu principal treballar el plaer de la lectura com a
referent decisiu de l’èxit escolar. Es pretén activar el paper actiu de les famílies en l’educació
dels seus fills i filles, adquirint o millorant l’hàbit lector des de l’àmbit familiar.
COORDINACIÓ D’APIMAs – Programa per impulsar i potenciar la xarxa entre les APIMA, amb un
objectiu definit a tres nivells: fomentar i millorar la comunicació i coordinació a cada zona; crear
un canal de comunicació entre les APIMA de tota Mallorca i millorar la comunicació i proximitat
entre les APIMA i FAPA Mallorca.

ACCIONS PUNTUALS
Durant el curs es duen a terme activitats puntuals, ja sigui per suggeriment de les APIMA o d’altres
entitats, com jornades, presentacions, xerrades, etc. La Jornada sobre Menjadors Escolars,
organitzada amb l’APIMA del CEIP Pere Rosselló, n’és un exemple. Des de la junta directiva sempre
s’ha considerat necessari, atesa la importància que pot tenir per a les famílies, la implicació en les
activitats educatives i culturals que es duen a terme i que permeten establir relacions i projectes
amb altre entitats i sectors educatius (docents, sindicats, inspectors, administració…)

COL·LABORACIONS
Amb la intenció de potenciar i ampliar el treball en xarxa de la Federació amb altres entitats, s’ha
incorporat la signatura de convenis de col·laboració com una manera de donar solidesa i continuïtat
a aquest treball. Els convenis signats amb la UIB o amb la Direcció Insular d’Esports són exemples
d’aquesta línia de feina que volem continuar.
Igualment se seguiran realitzant col·laboracions amb altres entitats per a iniciatives o campanyes
concretes, com la campanya Entorns Escolars 20 amb Vianants en Lluita, per promoure una millor
mobilitat i reduir la velocitat a 20 km/h, o la campanya de formació de Justícia Alimentària, que
encaixa amb la nostra línia de treball sobre menjadors escolars, o la proposta encara per
desenvolupar, Balears sense Plàstic, de Save the Med, per treballar la reducció de residus plàstics a
les nostres associacions.

AVALUACIÓ
Consideram l’avaluació un element imprescindible de qualsevol projecte o iniciativa, per poder
valorar correctament i millorar la nostra tasca. Eines com les enquestes que realitzem a totes les
formacions o les opinions que es produeixen a partir de les nostres actuacions públiques són
indicadors que ens permeten modular les nostres accions amb objectius de millora. De la mateixa
manera, les reunions mensuals de la junta directiva serveixen per posar en comú, revisar i avaluar
totes les accions realitzades durant el mes. Aquestes reunions són un exemple clar de la feina
d’equip de la junta, on el lideratge compartit és molt important per continuar endavant. Per aquest
motiu, quantes més APIMA formen part de la junta directiva de la Federació més completa i plural
serà aquesta feina compartida.
LA JUNTA DIRECTIVA
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