Presentació
La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
(CCAPAC) és una entitat constituïda per les AMPAs de les escoles cristianes de Catalunya i
de les federacions:




FAMPAEC (Lleida)
FAPAMAC (Escoles Maristes)
Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya

Finalitats de la CCAPAC:
o

La representació dels pares i mares i de les associacions adherides davant els
organismes públics i privats, per a la millora de l’educació i per a un més eficaç exercici
de la responsabilitat educadora dels pares i mares.

o

L’afirmació del drets dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs
fills, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre els
Drets de l’Infant de Nacions Unides i els Pactes Internacionals respectius, així com amb
la Convenció Europea dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del Consell
d’Europa.

o

L’afirmació dels principis de l’Escola Cristiana i el suport a la seva presència a Catalunya.

o

La mútua cooperació entre les entitats membres.

Tràmits per federar-se
Per avançar plegats en la millora general de l’educació i en la defensa dels nostres drets com
a pares i mares d’alumnes d’escoles cristianes, necessitem que les AMPAs estigueu
associades a aquesta Confederació (CCAPAC).
Les AMPAs del bisbat de Lleida, de les escoles Maristes i de les escoles Pies de Catalunya
s’associen a la CCAPAC a través de les federacions respectives: FAMPAEC, FAPAMAC i
Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya. Les AMPAs de les altres diòcesis s’associen
directament a la Confederació.
Per tal de formalitzar l’adhesió com a membre de la Federació corresponent o directament a
la Confederació cal
presentar un escrit adreçat al president de la Confederació manifestant l’interès
de federar-se.
adjuntar a l’escrit la següent documentació:





certificat de l’Acta de l’Assemblea de l’entitat on ha de constar l’acord de
demanar l’ingrés.
còpia dels Estatuts
nombre d’associats
relació dels components de la Junta amb l’adreça (carrer, codi postal, població),
telèfon i adreça de correu electrònic del President.

CONSTITUÏDA PER LES AMPAS DE LES ESCOLES CRISTIANES DE CATALUNYA I DE LES FEDERACIONS FAMPAEC (LLEIDA),
FAPAMAC (ESCOLES MARISTES) I FEDERACIÓ D’AMPAS DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
c. dels Àngels, 18, 6è | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04
ccapac@escolacristiana.org | www.escolacristiana.org/ccapac/

Facilitar-nos les vostres dades a través d’un qüestionari telemàtic que trobareu a
la plana principal de la nostra web: www.escolacristiana.org/ccapac o clicant
directament a http://www.escolacristiana.org/ampas/. (Contactar amb serveis
generals de secretaria per conèixer el codi d’ensenyament del centre).
Registrar-se els membres de la junta com a usuaris de la web de la CCAPAC,
des de la plana principal, clicant a >zona pública >alta d’usuari, que els permetrà
accedir a les zones restringides de la web i rebre per correu electrònic les
informacions de la CCAPAC. També és necessari conèixer el codi d’ensenyament del
centre
La CCAPAC ofereix uns serveis per al sosteniment dels quals es cobra una quota. Per a
l’any 2009 (que correspon al curs escolar 2008-2009) la quota és de 104 € + 6,24 € per
cada unitat escolar que tingui l’escola (per exemple, una AMPA d’una escola d’infantil i
primària d’una línia, són 9 unitats, per tant la quota quedaria establerta: 104 + [6,24 x 9] =
160,16 euros a l’any.

Contacte

Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC)
Secretaria institucional
c. dels Àngels, 18, 6è| 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04
ccapac@escolacristiana.org | www.escolacristiana.org/ccapac/

FAMPAEC (Diòcesi de Lleida)
Av. Blondel 11, 2n. | 25002 Lleida | Tel. i Fax 973 269 307
fampaec@hotmail.com | http://fampaeclleida.org/
FAPAMAC (Escoles Maristes)
Vallespir, 162(entrada pel carrer d'Evarist Arnús, 44) | 08014 Barcelona
http://www.maristes.cat/fapamac/
Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya
Ronda Sant Pau, 80, 2n pis | 08001 Barcelona | Tel. 934 410 004 | Fax 93 329 69 70
http://escoles.escolapia.cat | escolapia@escolapia.cat
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