
 
 
1. PREÀMBUL  

 
El Reglament de Règim intern de la junta directiva de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, és un 
dret reconegut en els nostres estatuts (article …….).  
 
El present reglament estableix de quina manera la junta directiva s'organitza en el moment 
present, té per finalitat assegurar la bona marxa de l'Associació i assolir els objectius que li 
corresponen.  
 
Aquest reglament és aplicable a les circumstàncies concretes i diàries de la junta i, en la mesura que 
és vinculant per a tots, és revisable periòdicament i sempre que la dinàmica pròpia de la junta 
directiva, l'Associació i l'escola ho aconselli. 
 
2. IDENTITAT DE L'ASSOCIACIÓ 

  
Aquesta Associació no té ànim de lucre, té personalitat jurídica plena i capacitat d'obrar, així com dret 
a federar-se lliurament. Es regeix per les lleis vigents que li siguin aplicables en cada moment. 

 
 

3. CARÀCTER DE L' A.M.P.A. 
  

L'Associació de mares i pares d'alumnes a l'igual que l'escola és oberta, laica, pluralista i democràtica.  
Fomenta el respecte vers altres cultures, religions i maneres de pensar.  



Defuig qualsevol discriminació i s'ofereix a la societat com a una comunitat on tothom és acceptat, on 
tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat i, on totes i tots els que hi participen se'n senten 
responsables.  
A l'igual que l'escola, l' AMPA és catalana i per tant, la llengua que fa servir com a vehicle de 
comunicació és la catalana, així com les tradicions i el coneixement de la seva realitat més propera, és 
a dir Catalunya. 
 

 FUNCIONAMENT DE L’AMPA: LA JUNTA DIRECTIVA 
 

- El termini òptim de permanència d’un pare o mare dins de la Junta Directiva de l’AMPA és de tres 
anys. Aquest termini pot ser superior, però no convé que sigui inferior.   

- El primer any el pare o mare nou membre de la Junta Directiva de la seva AMPA col·labora en 
tasques diverses i aprèn; el segon any desenvolupa una activitat concreta amb la seva plena 
responsabilitat, donada ja la seva experiència; el tercer any continua desenvolupant l’anterior 
tasca però ara, a més, ensenyant-la a un nou company/a. 

 
- La Junta Directiva de l’AMPA mai s’ha de renovar completa. L’objectiu ha de ser que cada tres 

anys  es renovi una tercera part, i així s’aconsegueix l’objectiu de la continuïtat en la tasca global 
de la Junta Directiva. 

 
- Quant a la gestió econòmica, cal practicar el següent: 

o Tots els ingressos de l’AMPA s’han de fer a través d’un compte corrent bancari, mai en 
metàl·lic, en mà. 

o Tots els pagaments de l’AMPA s’han de fer mitjançant xec de compte corrent bancari, 
nominatiu.  Aquests xecs han de portar la signatura de dos membres de la Junta Directiva, 
el President/a i el Tresorer/a. 



o Tots els ingressos i les despeses de l’AMPA han d’estar previstos amb suficient detall als 
pressupostos anuals aprovats prèviament per l’Assemblea General. 

o Les reunions de la junta directiva son privades i secretes i, en conseqüència, queda exclosa 
tota persona aliena a la mateixa. Tret de les persones convidades per la mateixa junta. 

o L'assistència a les reunions serà constant i puntual, tret dels casos excepcionals que per 
algun motiu no es pugui assistir, en aquest cas s'haurà de notificar a la secretaria de l' 
AMPA. 

o En cas d'absentisme reiterat d'un membre de la junta, aquest serà valorat, i si s'escau serà 
substituït. 

o En l’ordre del dia hi haurà dos punts fixes: Informació del treball de les vocalies.  
o Informació de l’equip de treball. 

 
- L’actuació de l’AMPA s’ha d’ajustar a les lleis vigents, en cada camp del que es tracti 

(ensenyament, laboral, contractual, assegurances, sanitat, etc.). 
 

- La Junta Directiva de l’AMPA s’ha de reunir, ordinàriament, una vegada cada mes. És molt 
convenient que aquestes reunions es facin un dia, i a una hora, i a un lloc, fixos tots els mesos. 
Les convoca el president, i en el seu defecte, el vicepresident. 

- S’ha de difondre entre tots els socis/es de l’AMPA quin és aquest dia, hora i lloc en que es fan les 
dites reunions, i que a elles hi poden assistir també qualsevol soci/a de l’AMPA, quan ell/a 
vulgui, amb veu però sense vot. 

 
- L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA es reuneix una vegada cada any. És molt convenient 

que aquesta Assemblea es reuneixi dins dels sis primers mesos  de l’any comptable. 
 



- És molt convenient que tots els pares i mares membres del Consell Escolar del Centre també 
siguin membres de la Junta Directiva de l’AMPA, perquè el coneixement del dia a dia del Centre 
afavoreix molt la presa de decisions. 
 

- És molt important que sempre, abans de cada reunió del Consell Escolar del Centre, tots els 
pares i mares membres d’aquest Consell es reuneixin amb tota la Junta Directiva de l’AMPA per 
tal d’analitzar els temes a tractar i portar-hi al CEC una postura debatuda, analitzada, 
consensuada i única. 

 
- Convé que tots els socis de l’AMPA tinguin la relació de tots els membres de la Junta Directiva de 

l’AMPA, especificant-hi els càrrecs respectius i els e-mails  de tots ells, i això des del primer dia 
de cada curs escolar. 

 
- És molt convenient que cada aula (grup-classe d’alumnes) del Centre tingui un pare o mare 

Delegat o Representat de l’AMPA. Aquest convé que tingui el seu fill/a a aquella aula, 
precisament.  

- En casos extraordinaris, aquest Delegat o Representant pot ser-ho, bé d’un cicle (dos cursos), bé 
de més d’una aula però d’una mateix curs (nivell) en centres de més d’una línea. 

 
- És molt important que cada dia, durant les hores de les activitats extraescolars dels alumnes al 

Centre, allí mateix hi hagi un pare o mare comissionat per la Junta Directiva de l’AMPA, que la 
representi, i que supervisi i coordini el bon desenvolupament de les esmentades activitats, i sigui 
també el vincle de qualsevol pare o mare amb la Junta Directiva.   

 
 
 
 



Funcions dels càrrecs: 
 
1. President/a.-   Tasques:  Representació de l’AMPA dins i fora del Centre (escola bressol, col·legi, 

institut, conservatori, etc.); impulsor i coordinació general d’activitats; presidir i regular les 
reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea; redactar, degudament ajudat, el Programa Anual 
d’Activitats i la Memòria Anual; gestionar les relacions externes de l’associació; buscar i gestionar 
l’atorgament de subvencions i ajuts a l’associació; etc. 
Obrir, tancar, dirigir i marcar les pautes en totes les reunions. 
Visar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords presos. 

 
2. Vice-president/a.-  Tasques: Substituir al President en la seva absència; coordinar als pares i mares 

Representants de curs; tenir cura dels torns dels pares i mares Delegats diaris de l’associació a les 
activitats extraescolars. 
Actuar per delegació del President, de la manera que la Junta Directiva acordi o aquell li indiqui. 
Col·laborar en les tasques que desenvolupa el President, per tal de ser coneixedor dels temes que 
està tractant i per tant, poder substituir-lo en qualsevol circumstància. 

 
3. Tresorer/a.-  Tasques:  Portar i custodiar els llibres de caixa i de inventari de l’associació; controlar 

els talonaris de xecs dels comptes corrents bancaris; portar la gestió bancària, i fer els pagaments i 
cobraments; control de les despeses; control de les subvencions a rebre i a donar; gestió i control 
de les assegurances; redactar el pressupost i el balanç anual juntament amb el President; signar 
tots els documents comptables juntament amb el President. 
Reunir-se amb el president/a per tal d'informar-lo/la de l'estat de comptes abans de la reunió 
trimestral.  
Donar bona nota de l'estat de comptes de l'Associació al finalitzar cada trimestre. 
La signatura de documents i talons que s'hagin d'acreditar. Els talons aniran sempre acompanyats 
d'una altra signatura 



 
4. Secretari/a.-  Tasques:  Portar i custodiar els llibres de actes i de socis de l’associació; gestionar la 

correspondència; ser el responsable de l’arxiu i de la seva gestió; custodiar tota la documentació, 
especialment els Estatuts i aquells altres documents de més importància; signar amb el President 
totes les actes i certificacions; ajudar al President i al Tresorer en la redacció dels documents anuals 
(Pressupost, Programa d’Activitats, Balanç i Memòria). 
Presentar els nous membres que s'incorporen a la junta directiva i lliurar-los la documentació 
necessària. Informar de les convocatòries de les reunions. 
Intervenir en l'Assemblea en les lectures que li siguin encomanades. 
La preparació, recompte i resultat dels vots que efectuï la junta. LLiurar la documentació necessària 
a tots els membres de la junta, pel bon desenvolupament de les reunions. 
 
 
PROCES D’ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

1. La delegació de vot,  
 

2. Quants vots pot aportar un sol soci? 
 

3. Les Candidatures. 
 

4. Com es farà la elecció. 
 

 
5. Vocalíes i/o Comissions de Treball.-  Tasques: (Es procurarà que totes estiguin formades, al 

menys com mínim per dues o tres persones, una vocal de la junta directiva,). 
A títol de orientació es poden formar totes o part de les següents:  



Activitats extraescolars – Comunicació - Llibres de text -  
Etc..... 
.. 
 

 
 FUNCIONAMENT  INTERN DE LES COMISSIONS: ORGANITZACIÓ, NORMES, PROTOCOL 

D’ACTUACIÓ. 
 

- SUGGERIMENTS DE COM ACTUAR QUAN ES REP ALGUNA QUEIXA O PROPOSTA. 
 

- PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT D'UN ACCIDENT. 
 

 
 
 
Calendari de reunions orientatiu: 
 

 Primera setmana de setembre: 
Reunió de la Junta Directiva de l’AMPA per organitzar en detall el Programa d’activitats de l’AMPA, que 
ja va ser aprovat genèricament a l’Assemblea Anual Ordinària de socis feta el mes de juny anterior, i 
redactar i preparar els següents documents que caldrà repartir a tots els alumnes del centre, el primer 
dia de classe del curs: 
 -la carta de benvinguda al centre i de començament de curs  
 -el llistat amb l’oferta d’activitats fora d’horari lectiu per als alumnes. 
 

 Dia 25 o 26 de setembre: 



Reunió de la Junta Directiva de l’AMPA, o almenys de les comissions d’activitats esportives i culturals, 
per recollir les inscripcions dels alumnes, fer els llistats corresponents i enllestir tots els detalls 
organitzatius per  poder començar les activitats a ple rendiment el dia 1 d’octubre. 
 

 Un dia fix cada mes: 
Reunió ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA (convé fixar el dia en la primera reunió de la Junta, de 
cada curs, havent-se mirat el calendari per trobar el dia més adient, i havent considerat  tots els mesos 
del curs escolar i les respectives festes estatals, autonòmiques i locals). 
 
 

 Reunions de les comissions de l’AMPA 
Es reuniran normalment sense periodicitat fixa, d’acord amb les seves  necessitats. Aquestes haurien 
de fer un acta de totes les reunions i passar-les a l’AMPA.   
Demanar a l’AMPA el pressupost per desenvolupar  l’activitat encomanada a  la comissió. 
L'organització interna de l'equip de treball es farà en funció dels criteris del conjunt dels seus 
membres. 
Donarà comptes de totes les seves actuacions a la junta directiva. 
Projectar i gestionar  el treball que l’encomani  la junta de l'AMPA. 
 

 Reunions prèvies a cada reunió del Consell Escolar de Centre 
Convé que la Junta Directiva de l’AMPA es reuneixi dins de la setmana anterior a  cada reunió del 
Consell Escolar de Centre, un cop rebuda la convocatòria i l’ordre del dia, per tal d’analitzar els 
assumptes a tractar-hi, acordar una posició única de tots els pares en el Consell Escolar i designar-hi 
un portaveu. 
 

 Assemblea Anual Ordinària de l’AMPA 



Normalment serà durant els sis primers mesos de l’any comptable. Els comptes de l’AMPA s’hauran 
d’haver tancat el dia 30 de agost.  Abans  s’hauria de preparar  els documents pertinents, els quals es 
coordinaran en una reunió de la Junta Directiva de l’AMPA prèvia a l’Assemblea.  
 
 
Els acords 
 
 Els acords presos per la Junta Directiva s’han de fer constar en el Llibre d’actes i han de ser signats 

pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la 
sessió anterior perquè s’aprovi i es rectifiqui, si és procedent. 

 Els acords es prenen  per consens o bé per majoria simple (la meitat més un dels assistents), tret 
que en els estatuts de l’Associació no s’hi especifiqui un altre sistema. 

 Un membre de la Junta no pot exercir el dret de vot en la presa d’acords sobre assumptes en què es 
trobi en una situació de conflicte d’interessos amb l’Associació. 

 
 


