
 

Què és la FaPaC 

La FaPaC som la federació d'AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a 
secundària. Som més de 2.100 AMPA repartides en més de 750 municipis i 
representem més de 400.000 famílies.  

La nostra missió és reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, 
laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. 

La FaPaC aplega el 76% d'AMPA de Catalunya que representen el 66% de famílies. 
Concretament, el 95% de les AMPA de primària de centres públics; el 66,1% 
d'instituts públics; el 18% d'escola concertada (el 25,9% no està associada a cap 
federació). A més, aplega associacions d'escoles bressol, llars d'infants i centres 
d'educació especial. 

Des de l'any 1975 la FaPaC dóna força al moviment associatiu de mares i pares 
d'alumnes, i és l'espai de relació, coordinació i treball comú entre les AMPA de 
Catalunya. Els principals valors de la federació se centren en la participació, 
representativitat, transparència i independència. 

  

Objectius 

Des dels seus inicis, la FaPaC treballa per garantir un sistema d'educació públic 
inclusiu, gratuït i de qualitat. Per assolir aquest objectiu: 

• Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el 
desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA. 

• Actuem com a agent d'influència social i política en favor de l'educació. 

• Oferim a les AMPA serveis de suport. 

  

 

 

 



 

Què fem 

Oferim serveis de suport a les AMPA per facilitar la seva activitat, actuem com 
agent d'influència social i política perquè s'escolti la veu de les famílies, i 
fomentem la participació associativa 

  

OFERIM SERVEIS DE SUPORT A LES AMPA 

• FORMACIÓ.  Recursos formatius dirigits als pares i mares com a membres de la 
comunitat escolar i com a responsables de l'educació dels seus fills i filles. Oferta 
formativa a mida d'equips directius, docents, responsables d'educació i 
administracions. Formació associativa i formació en habilitats educatives. 

• ASSESSORIA.  Servei d'assessoria jurídica, fiscal i comptable per resoldre els 
dubtes de les AMPA. 

• INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT.  Suport informatiu a les AMPA per facilitar la 
seva activitat i la consecució dels seus objectius. 

• ASSEGURANCES 

• Responsabilitat civil: Totes les AMPA federades disposen d'aquesta 
assegurança que cobreix totes les seves activitats i la d'aquelles persones 
delegades que la realitzen, siguin assalariades o no. Més informació. 

• Accidents: Assegurança a la mida de les AMPA i de contractació voluntària, 
però recomanable si es realitzen activitats. Cobreix tots els accidents 
ocasionats durant la realització d'activitats extraescolars al llarg de 
l'any. Més informació 

• IMPULS A PROJECTES i actuacions d'interès per a les AMPA. 

• DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS ÚTILS per a les AMPA a través de 
publicacions, web i altres canals de comunicació. 

 

 



 

ACTUEM COM AGENT D'INFLUÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA 

• RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ.  Exercim com a interlocutor del moviment 
associatiu amb les diferents administracions públiques i agents educatius en el 
conjunt del territori per tal de fer el seguiment de les polítiques educatives i 
incidir-hi. 

• RELACIONS INSTITUCIONALS.  Mantenim contactes amb entitats i institucions 
per enfortir l'acció de les AMPA i crear sinèrgies en les seves actuacions. 

• PRESÈNCIA EN ORGANISMES.  Col·laborem en diversos organismes i consells 
assessors que depenen de l'administració. A més, formem part del MUCE (Marc 
Unitari de la Comunitat Educativa) i de la Lliga per la Laïcitat. 

• CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.  Actuem en col·laboració amb altres entitats del 
món educatiu com la Federació Catalana de Tenis, Fundació Catalana de l'Esplai, 
Escoltes Catalans, Moviment Laic i Progressista. 

• ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ. Som membres de diversos òrgans de participació i 
consulta: Consell Escolar de Catalunya, Consell Escolar Municipal, Consell escolar 
Municipal de Districte, Consell de Salut i Comissió de Garantia d’admissió 
d’alumnes  de Bressol, Primària i Secundària. 

  

FOMENTEM LA PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA 

• Creació d'espais de coordinació i treball comú entre les AMPA. 

• Anàlisi i reflexió sobre el moviment associatiu d'AMPA. 

• Desenvolupament de projectes sorgits de les necessitats detectades: relació 
família-centre educatiu, èxit escolar, acollida nouvinguts, parentalitat positiva, etc. 

 


