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Participant estam exercint un dret democràtic i 

constitucional, donem exemple als nostres fills i 
complim amb un deure cívic i ètic amb la societat. 

 
 
 
 
 
 

Índex 
 
 

• Què és una APIMA?  
• Quin objectiu tenen? Finalitats de les APIMAS  
• Drets de les APIMAS  
• Què fan les APIMAS? Competències i funcions de les APIMAS  
• els documents de l’APIMA:   

o llibre d’actes (format llibre/format digital).  
o llibre de comptabilitat 
o llibre de socis 

• La junta directiva/elecció de càrrecs/ renovació de càrrecs  
• No tenim APIMA, com en podem crear una?  

o passes a seguir 
o documents bàsics: estatuts 

• Òrgans de govern de les escoles: el Consell Escolar  
• La participació dels pares i mares en el Consell Escolar  

 



 
 

La participació col·lectiva i la col·laboració activa de pares i mares en la gestió del centre escolar i 
l’educació es canalitza de forma més efectiva a través de les APIMAS. 
 

Què és una APIMA? 
 
És una organització estable, de voluntària associació, sense ànim de lucre , independent 
d’institucions, Administracions, partits polítics, sindicats, empreses  o altres entitats, formada per 
pares  i mares o tutors d’alumnes  escolaritzats a centres no universitaris on podran tenir la 
seva seu.  

 
Quin objectiu tenen? Finalitats de les  APIMAS 

• Intervenir en el control i gestió del centre educatiu 
• Participar en la planificació general de l’ensenyam ent  exigint, a qui correspongui, el 

major nivell de qualitat i la garantia del seu manteniment per aconseguir la millor  

planificació general de l’ensenyament?: a  què fa referència? si es tracta del projecte 
educatiu del centre, és un projecte a llarg termini i les APIMAS hauran (o no) fet 
propostes; en cas de tractar-se d’un centre nou podran participar fent propostes. Si es 
tracta de la PGA  l’elabora el equip directiu amb col·laboració del claustre i aportacions de 
la comunitat educativa, per tant aquest punt s’ha de canviar 

• Informar i assessorar als pares i mares sobre les a ctivitats pròpies de l’APIMA , tant de 
forma individual com a col·lectiva i tot allò que estigui relacionat amb l’educació dels seus 
fills; així com promoure el exercici dels drets i deures  que tenen en aquesta tasca. 

• Col·laborar en les activitats educatives del centre. 
• Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i 

professorat del centre           
• Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de conferències, 

publicacions, grups de treball, etc., així com promoure la cultura i la llengua catalanes, 
pròpies d’aquesta comunitat autònoma 

• Participar en la gestió del centre a través del consell escolar 

I tot allò que estigui establert als Estatuts, o puntualment sigui necessari 

 
Drets de les APIMAS  

 
Els referits a les seves competències estan recollits als ROF d’educació primària i 

secundària i dels seus propis estatuts que es deriven de les lleis i normes vigents sobre 
associacions (Llei d’associacions de març de 2002,  LODE, LOE, Decret 188/2003) 

 
Tenim dret a: 

Tenir un local 
 
La direcció del centre facilitarà a l’APIMA, l’ús d’un local per al desenvolupament de les activitats 
que li siguin pròpies. Si les instal·lacions ho permeten, aquest local serà d’ús exclusiu per l’APIMA 

Utilitzar el centre 

 
Sempre que no es produeixin interferències en el normal desenvolupament de les activitats 
previstes a la PGA, essent responsables del bo ús dels mateixos. L’APIMA té la potestat d’utilitzar 
les infraestructures del centre, fora de l’horari lectiu obligatori, i ser responsable del seu ús. 

Tenir lliure accés al centre 
 
La direcció té l’obligació de facilitar al APA el lliure accés, sense condicionar la presència dels seus 
membres a la del professorat ni a la del personal no docent 

Utilització dels locals per 
activitats extraordinàries 

 
L’APIMA podrà utilitzar les instal·lacions del centre, per a la realització d’activitat puntuals i 
extraordinàries que li siguin pròpies, assemblees per exemple, prèvia informació per escrit de 
l’APIMA a la Direcció del Centre i amb una antelació de 48 hores. 

 
 



 

Què fan les APIMAS? 
Competències i funcions de les APIMAS 

 

 

 
Normativa d’Escoles públiques 
d’educació infantil, col·legis 
públics d’educació primària i 
col·legis públics d’educació 
infantil i primària  

Normativa d’instituts 
d’educació secundària  

Constitució i funcions de les associacions de pares i mares d’alumnes 

Reglament Orgànic ROF 
TÍTOL VI Associacions de pares i 
mares d’alumnes 
Art.70 Constitució i funcions de les 
associacions de pares i mares 
d’alumnes 

Reglament Orgànic ROF 
TÍTOL VIII Associacions de 
pares i mares d’alumnes 
Article 83. Constitució i funcions 
de les associacions de pares i 
mares d’alumnes 
 

 
Constitució de les APIMAS 
 

article 5 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació 

 
La Conselleria d’Educació i Cultura fomentarà el principi de participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa en la vida escolar dels centres 

l’article 2 de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre sobre 
participació, avaluació i govern dels centres docents 
 

La participació dels pares i les mares, o tutors legals d’alumnes es durà a terme a través de la representació 
que els correspon al consell escolar, per mitjà de les associacions de pares i mares d’alumnes, i d’altres 
formes que s’estipulin en el projecte educatiu de centre 

Art. 9 Reglament orgànic ROF de 
Centres d’infantil i primària 

Art. 9 Reglament orgànic ROF 
de Centres d’educació 
secundària 

 
Es reconeix a les APIMAS les FUNCIONS següents: 
 
a) Fer propostes al Consell Escolar per a l’elaboració  i la modificació del:  

• Projecte de gestió  
• Reglament o normes de funcionament  
• Projecte educatiu , que inclou: 

- el reglament d’organització i funcionament, 
- el projecte lingüístic, i 
- altres projectes de la programació general anual (PGA), respectant els aspectes pedagògico-docents 
que són competència del claustre  

 
b) Fer propostes per a la realització d’activitats ext raescolars , que, una vegada acceptades, hauran de 

figurar en la programació general anual. 
•  Les activitats complementàries de l’escola (sortides a biblioteques, excursions, visites a granges, 

exposicions...) són competència exclusiva del professorat, i han d’estar recollides a les 
Programacions Didàctiques. 

  
c) Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú. 
 

Ordre 119/2002 de 27 de setembre 
de 2002 
– encara vigent - 
Llei Orgànica d’Educació 2/2006 
  
 

Ordre 120/2002 de 27 de 
setembre de 2002 
– encara vigent – 
Llei Orgànica d’Educació 2/2006 
 



 
 

 
 
d) Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest. 
 
e) Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de  pares i mares del consell 

escolar, i quan es tracti de les associacions de pares i mares d’alumnes més representatives, designar 
representants per formar part del consell escolar, en les condicions previstes en aquest reglament. 

 
 
 
f) Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent. 
 
g) Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de la programació general 

anual i de la memòria de final de curs, d’una còpia del Projecte lingüístic, del Reglament de funcionament, 
del Projecte de gestió i de les Normes de convivència 

 
h) Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de l’esmentat consell 

abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes. 
 
i) Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre. 
 
j) Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els 

processos d’avaluació externa i interna del centre. 
 
k) Informar la comunitat educativa de la seva activitat. 
 
l) Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre, i 

associacions d’alumnes (en el cas d’educació secundària) amb la finalitat de millorar-ne el funcionament. 
 
m) Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes. 
 
n) En els casos que l’associació gestioni les activitats extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió 

del consell escolar del centre i del coordinador d’activitats extraescolars. 
 
o) Exercir totes quantes facultats i funcions siguin establertes en la normativa vigent. 
 
 



 
 

 
 

Però, què fan o què poden fer les APIMAS? 
 

Formació 

 
Una de les activitats més importants de les APIMAS és la d’impulsar un pla de formació per pares i mares del centre. Els continguts d’aquesta formació ha de digirir-se 
tant en la gestió del centre i en el coneixement del sistema educatiu i dels conceptes d’educació en general com sobre els temes que afecten de forma directa als 
infants, ja sigui dins el centre, en relació a la família, amb els seus iguals i amb l’entorn. Algunes suggerències:  

- Xerrades informatives a l’inici de curs, per orientar a pares i mares, donar a conèixer l’estructura organitzativa i règim de funcionament del centre i de l’APIMA 
- Posada en funcionament una escola de pares i mares amb temes d’interès. 
- Organització de xerrades, tallers, taules rodones 

 
Els recursos formatius es poden cercar tant dins l’àmbit de l’APIMA com a la FAPA com a través d’institucions públiques o privades 
  

Dinamització 

 
Crear una revista o un butlletí informatiu amb la participació de tota la comunitat educativa (professorat i direcció, pares i mares, alumnes, barri...). 
Organitzar una setmana cultural (en col·laboració amb el centre) i/o festes, trobades, sortides... per afavorir i desenvolupar activitats que fomentin la convivència. 
Promoure la participació de pares i mares en les eleccions a consells escolars i la seva implicació en les assemblees i activitats organitzades per l’APIMA 

Col·laboració  

 
Integrar-se en grups de treball que propiciïn l’enriquiment personal i possibilitin una actuació eficaç de l’APIMA 
Coordinar-se amb altres APIMAS d’altres centres per dur a terme activitats culturals i esportives 
Coordinar-se amb Administracions públiques i ONGS per prestar serveis que afavoreixin una millora en la qualitat educativa 

Organització  
 
Organitzar activitats  extraescolars de caràcter formatiu i que desenvolupin un concepte d’educació integral 
Implicació en la gestió del centre 

 
Seguiment 

 
Seguiment i control de la gestió de les activitats extraescolars que es duguin a terme al centre, ja sigui la gestió de l’APIMA, del centre mateix o de l’Admistració pública 
pertinent 
Seguiment i control de la situació de les instal·lacions i material educatiu del centre 

Reivindicació  

 
Reclamar a l’Administració millores en el sistema educatiu, tant pel que fa a les instal·lacions i material com a programes i activitats del sistema educatiu 
 
 

 
 



 
 

 
i què NO és l’objectiu ni l’obligació de les APIMAS ? 

Les APIMAS NO són empreses,  
No tenen obligació de gestionar cap dels serveis (activitats extraescolars, menjadors, escola matinera, transport escolar...) de l’escola.  

 
És l’Administració educativa la que ha d’oferir ser veis complementaris a l’escolarització (LOE 2/2006 Art.80 i 82) 

 

 
 

DE QUÈ i QUI en té les competències ? 
serveis complementaris competències de gestió 

Servei d’escola matinera Centre, a través del Consell Escolar i/o direcció del centre amb ajudes econòmiques individuals (per nin) 
servei de menjador Centre, a través del Consell Escolar i/o direcció del centre. La Conselleria possibilita la prestació de serveis amb ajudes 

econòmiques individuals (per nin) 
Servei de transport escolar Centre, a través del Consell Escolar i/o direcció del centre. La Conselleria possibilita la prestació de serveis amb ajudes 

econòmiques individuals (únicament quan l’alumne viu a + de 3 km del centre i no existeix ruta) 
Servei d’activitats extraescolars Centre. El centre té l’obligació d’oferir activitats extraescolars quan l’horari escolar sigui jornada intensiva. 

L’APIMA pot agafar-ne la gestió, però la decisió ha de ser aprovada en Consell Escolar i el programa d’activitats ha de figurar a 
la PGA.  

Servei d’escola d’estiu Ajuntaments o la pròpia APIMA 
 
Si l’escola no ofereix aquests serveis, és funció de l’APIMA reclamar  que l’escola i l’administració competent ofereixin aquests serveis, tot i què, previ acord 
amb les direccions dels centres, pot col·laborar  en la seva organització i gestió. 



 

 
 
 
 

 
Documents bàsics d’una l’APIMA 

 
Document Què és? 

Per què serveix? 
on el trobaré? 

Com el puc aconseguir? 

ESTATUTS, originals amb segell d’entrada del 
Registre amb el seu núm. de registre 

Document bàsic d’organització que recull l’estructura i composició de 
l’associació així com el reglament de funcionament 

Es troba a la pag web de la FAPA  
 
S’ha d’enregistrar al Registre d’associacions del 
Govern Balear (Conselleria de presidència) 

 
CERTIFICACIÓ del Registre d’Associacions 
amb el núm. i secció d’inscripció de l’APIMA 
 

Important per a constar com a associació i rebre informació sobre 
activitats i accedir a la participació en molts d’àmbits de participació 
civil. 

Conselleria de presidència 

 
CERTIFICACIÓ de la Conselleria d’Educació 
amb  el núm. d’inscripció de l’APIMA en el Cens 
d’APIMAS 
 

Necessari per a  poder accedir a les subvencions de la Conselleria Es sol·licita a la Conselleria d’Educació 

CIF de l’APIMA 
 

Imprescindible, és com el DNI d’una persona. Identifica físicament a 
l’associació 

es sol·licita a la Delegació d’Hisenda i s’ha de dur còpia 
dels estatuts, NIF del president i imprès corresponent 
d’Hisenda 

EXEMPCIÓ d’IVA  
 

Les activitats educatives estan exemptes d’IVA.  
per a reconèixer la condició de caràcter social de l’associació. (Convé 
demanar-lo però no és obligatori. No ens estalvia el pagament de l’IVA i 
no repercuteix en la facturació ja que l’APIMA NO factura res, en tot 
cas pot fer un rebut) 

es sol·licita a la Delegació d’Hisenda 

COMPTE BANCARI  
 

Necessari per a gestionar el pressupost de l’APIMA així com rebre les 
ajudes de l’administració 

s’obre a nom de l’APIMA, amb el CIF de la mateixa i els 
DNI de les persones autoritzades. SEMPRE han de ser 
el president i el tresorer (segons estatuts). 
El domicili social SEMPRE serà el del centre educatiu 



 
 

 
Els llibres de l’APIMA  

són molt importants perquè reflecteixen la nostra g estió. 
Han d’estar a disposició dels pares i mares a l’Ass emblea. 

En finalitzar el mandat de la junta directiva, s’ha n de donar a la nova junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
LLIBRES D’ACTES,  
 

 Les actes són responsabilitat del secretari, que firma amb el vist i plau del president. 
Es llegeixen i aproven en la reunió següent i després es firmen. S’aixeca acta de totes les Assemblees i 

de totes les reunions de junta directiva i/o comissions  
S’ha d’indicar: 
 
1. Data, hora i lloc de celebració. Nombre d’assistents (assemblea) o nom dels assistents (junta directiva), 

ordre del dia, temes tractats, acords presos en cada punt i hora d’acabament 
2. S’ha de resumir el tractat, no és necessari posar exactament el que manifesta cadascú, excepte que algú 

vulgui que consti la seva intervenció, i ho demana 
3. Han de constar  amb claredat els acords presos i el responsable de la seva execució. 
4. Les correccions o modificacions de l’acta s’incorporen a l’acta aprovada. 

 
Si l’acta de la junta directiva es realitza per mitjans informàtics es treu una còpia i, desprès de firmar-la el 

secretari amb el vist-i-plau del president, s’han de firmar tots els fulls al marge esquerre com a mínim pels 
assistents a la reunió anterior. S’arxiva 
 

pot ser en format electrònic? Sí. Com? imprimir amb el logotip o 
nom de l’APIMA un màxim de 50 fulls  que s’han de numerar en 
el anvers superior a la dreta, s’han de dur a Conselleria de 
Presidència per fer-los segellar. Es fa l’acta per ordinador i 
imprimir en aquestes pàgines. Presidència cobra per llibre. 
 
Tots els llibres poden ser en format electrònic 

 
 
LLIBRE DE 
COMPTES  
 

En ell figuren els ingressos i despeses de l’APIMA així com el saldo anual que es presenta a l’assemblea. 
El tresorer és el responsable del llibre i firma cada exercici amb el vist i plau del president. Quan canvia la junta 
directiva es fa una anotació amb la data de lliurament del llibre per part del nou tresorer i nou president. 
Sempre que es realitzi una despesa (per petita que sigui) s’ha de demanar factura en la qual ha de constar:  

• nom, adreça i CIF de l’APIMA 
• el import, l’IVA i el total   
• el nom o raó social, adreça i CIF de quin ens dóna la factura 

 

 
LLIBRE DE SOCIS  
 

És un llistat d’associats a l’APIMA en el que s’apunten de forma numerada, el nom del pare, el nom de la mare; les 
quotes pagades (normalment una quota per família ). Poden figurar l’adreça i el telèfon i el DNI 
Es pot emplenar cada any o utilitzar la mateixa llista especificant les altes i les baixes devora cada nom. El 
responsable és el secretari. 

Signat per Presidència (Conselleria de Presidència) 

 
 
Associació a la 
Federació 

Estar associats a una federació comporta importants beneficis. Entre d’altres, podem rebre 
- informació puntual sobre les ajudes de la Conselleria  
- Assessorament i formació sobre el funcionament de les associacions i sobre la participació de les famílies a 

l’escola 
- suport jurídic i comptable 
- informació sobre actuacions lúdiques, participatives i reivindicatives relacionades amb l’educació dels infants. 
- Accés a normativa i iniciatives legislatives sobre el sistema educatiu en general 
   

S’ha d’enviar a la federació una  
• certificació de la junta directiva amb l’acord de federar-

se,  
• una còpia dels Estatuts,  
• una còpia del CIF,  una còpia DNI president/a 
• una còpia del núm. de registre,  
• un llistat dels membres de la junta amb telèfons i 

correu electrònic   
el núm. de compte bancari per cobrar la quota anual de la FAPA 

 
ELS DOCUMENTS S’HAN DE GUARDAR DURANT 6 ANYS 

 
 
 



 
 

La junta directiva d’una APIMA  
 
No tenim junta directiva, com feim per triar-ne una  ?  
 

 
 
 
Mai ha hagut 
APIMA al centre 
 

En aquest cas hem de constituir-la, és necessari un grup de 
persones (mínim 3, millor si són 6) 
S’emplena: 
- un acta fundacional (3 exemplars originals),   
- uns estatuts (3 exemplars originals signats),  
- una sol·licitud d’inscripció (2 exemplars) 
 i es presenta tot al registre d’Associacions de la Conselleria de 
Presidència (s’ha d’abonar una taxa de 50€ aprox.) 
Desprès es tramita el CIF. 
Una vegada tinguem el CIF podrem obrir un compte bancari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1er 
pas 
 

 
 
 
 
Hi ha hagut 
APIMA però fa 
temps que no 
funciona 
 

Primer: s’ha de saber en que situació va quedar l’APIMA en 
qüestió: 

� Cridar a la FAPA, la majoria de vegades ens podrà 
ajudar perquè conec la història de les APIMAS, o ens 
podrà orientar. 

� Posar-se en contacte amb la direcció del centre (moltes 
vegades les APIMAS deixen al centre la seva 
documentació) 

Segon: convocar una reunió de pares per informar de la 
intenció de posar novament en marxa l’APIMA (també podeu 
cridar ala FAPA per què ens ajudi en aquesta qüestió) 
Tercer: entre els presents a la reunió trobar entre 3 i 6 persones 
que vulguin formar la junta gestora i aprovar una quota 
d’associat 
Quart: Presentar a la junta gestora a la direcció del centre. 
Enviar informació a tots els pare i mares d’alumnes comunicant 
el funcionament de la nova APIMA, dies i horaris en que vos 
poden trobar i obrir un període raonable de temps per a que els 
pares s’associïn.  
Cinquè: En tenir associats es convoca una Assemblea General 
Extraordinària per elecció d’una junta directiva. Tots els que 
vulguin formar part de la junta presentaran la seva candidatura 
per escrit en el moment d’iniciar-se l’assemblea.  
Sisè: L’assemblea decideix quin és el nombre màxim de 
components de la junta (el mínim per llei i estatuts són 6)Les 
persones que s’han presentat són acceptades o es procedeix a 
votar. 
 

2n 
pas 

Es convoca una assemblea general extraordinària i es fixa un termini de presentació 
de les candidatures, una data d’eleccions i una data de una nova assemblea 
general extraordinària per a l’aprovació i constitució dels càrrecs 

3er 
pas 

Es convoca una Assemblea General Extraordinària en la que es constitueixen 
formalment la Junta Directiva 

 
La junta directiva de l’APIMA s’elegeix, cada dos anys (en Assemblea Gral. Extraordinària), 
encara que els seus membres poder tornar a presentar-se i ser reelegits. 
En tot allò que faci referència al funcionament de la junta, elecció, període de mandat, 
substitucions, etc., s’ha de procedir segons els Estatuts. 
 
La junta directiva de l’APIMA té el deure de: 

1. Saber que les decisions que poden prendre i que afectin a la comunitat educativa, 
s’han de prendre amb l’acord de l’assemblea de socis de l’APIMA 

2. Participar com a membre nat en el consell escolar del centre, 



 
 

3. Tenir tota la informació de la gestió del centre i del consell escolar.  
4. Informar als seus associats de tot el  que ocorri, de rellevància. 
5. coordinar als membres del consell escolar que representen a les famílies. 
6. Debatre i acordar, en assemblea extraordinària de l’APIMA, aquells temes importants 

que s’han de tractar en consell escolar o altres òrgans, i que afectin directament a la 
vida del centre 

7. Informar a pares i mares, de forma permanent, dels plans i activitats a desenvolupar i 
els dies  que els pares poden trobar als membres de la junta directiva (a través de 
reunions informatives o comunicats). 

8. Comunicar als seus associats, a la direcció del centre, i en seu cas, a la FAPA, dels 
canvis que es produeixin en la junta directiva de l’APIMA 

9. Assistir a les reunions orgàniques i activitats de formació o d’altre tipus que la FAPA 
convoqui. Comunicar als associats aquestes activitats perquè puguin assistir si ho 
desitgen. 

10. Formar-se i informar-se permanentment per a la participació eficaç. 
 

 
Procediment d’adopció d’acords:   
Tots els processos de funcionament intern de les APIMAS i de les juntes directives han d’estar 
subjectes, als seus Estatuts. 
En cas de dubtes i per tot allò que no figuri en ells es consultarà  la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27 de novembre de 
1992, núm. 285, p. 40300 http://www.consumcat.net/legislacio/L_30_1992.pdf)  .  
Aquesta llei estableix des de l’article 22 al 27 tot el que es refereix a procediments. Aquests 
articles són d’aplicació tant per les assemblees generals, com per les juntes directives i també 
per les reunions dels  consells escolars.  
 

Funcions de la junta directiva de l’APIMA 
 
 
PRESIDENT 
 

 
Representa a l’APIMA. Dinamitza i coordina el grup. Convoca i presideix 
reunions, executa acords, ordena pagaments, signa sol·licituds de 
subvenció. 
 

 
VICEPRESIDENT 
 

 
Dóna suport a la feina del president i ho substitueix en cas d’absència 
 

 
SECRETARI 
 

 
És el responsable de la documentació de l’APIMA, ha de fer feina en 
col·laboració amb el president. 
 

 
 
TRESORER 
 

 
És responsable dels comptes de l’APIMA i del pressupost. Ajuda a 
planificar els recursos, dóna idees de possibles ingressos, ajuda al 
president en el control de les despeses. Signa els talonaris amb el 
president 
 

 
 
VOCALS 
 

 
Decideixen conjuntament amb els càrrecs de la junta directiva les gestions 
i actuacions que ha de dur a terme l’APIMA. Les responsabilitats han de 
distribuir-se entre tots creant àrees o comissions de treball per a que tots 
puguin aportar la seva feina 
 

 
 


