
ASSEGURANCES 
PER A LES AMPA FEDERADES

La FaPac ofereix tres tipus d'assegurances a les AMPA federades: 

• Assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL  

• Obligatòria. 

• S’ha de contractar per fer activitats en el centre educatiu

• Inclosa en la quota de soci FaPac  

• Assegurança d´ACCIDENTS  

• Obligatòria  si  l’AMPA  organitza  un  casal  en  període  de 

vacances escolar

• Obligatòria  si  l’AMPA  organitza  una  activitat  amb 

pernoctació

• Voluntària per la resta d’activitats

• No està inclosa en la quota de soci FaPaC

• Assegurança per ACTIVITATS ESPORTIVES  

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Aquesta assegurança és obligatòria per poder fer servir el centre. Està 

inclosa dins de la quota de soci que l'AMPA abona per federar-se a FaPaC. 

Cobreix totes les activitats que organitza l'AMPA i que li siguin pròpies 

tant dins de l'escola com fora.  També queda coberta la responsabilitat 

civil de les mares i pares que participin com a voluntaris en activitats 

promogudes per les escoles, fins i tot en horari lectiu.

Responsabilitat  civil  vol  dir  que  la  cobertura  és  a  tercers:  cobreix  les 

reclamacions que es facin a l'AMPA per qualsevol desperfecte o dany que 

els  participants  de  les  activitats  puguin  fer.  No  cobreix  robatoris  ni 

desperfectes al material de l’AMPA. 

En  aquesta  assegurança  de  responsabilitat  civil,  les  reclamacions  per 

accidents dels nens i nenes ÚNICAMENT queden cobertes en el cas que hi 

hagi negligència per part dels responsables de l’activitat.  

La  Garantia  és de 1.200.000 euros per  sinistre amb una franquícia  de 

€150,25  (aquest primer import el paga l'AMPA).

Des  de  novembre  2012  cobreix  la  responsabilitat  civil  dels 
PARES i MARES socis i sòcies de l'AMPA que acompanyin com a 
voluntaris  als  mestres  a  les  SORTIDES  ESCOLARS,  també  en 
HORARI LECTIU.

No cobreix robatoris ni desperfectes al material de l'AMPA.



ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 

L'assegurança  d'accidents es  voluntària.  Només  és  obligatòria si 

s'organitzen casals en període de vacances escolars i en el cas que l’AMPA 

organitzi, en algun moment de l’any, una activitat que tingui pernoctació. 

En la resta d'activitats és voluntària.

Cobreix les cobertures d'atenció mèdica. Les despeses de trasllat estan 

cobertes quan es puguin justificar com a casos urgents. 

Està dirigida als alumnes, adults, monitors i/o pares i mares participants 

en qualsevol activitat organitzada per l’AMPA.

En  cas  d’accident  el  procediment  a  seguir  és:  a) assistir  a  un  centre 

concertat presentant el part d’accidents; b) o anar a qualsevol altre centre 

on s’haurà de pagar la factura que ens presentin. Aquesta factura després 

s’haurà d’aportar per al retorn de la despesa.

Per  gaudir  d’aquesta  assegurança  és  obligatori ser  soci  de  FaPaC  i 

realitzar la seva contractació.

ASSEGURANÇA PER ACTIVITATS ESPORTIVES

€Amb  l’aportació  d’UN  euro  (1 )  més  per  assegurat,  l’assegurança 

d’accidents permet també cobrir les COBERTURES MÍNIMES exigides per la 

normativa d’esports per poder participar en les activitats ESPORTIVES i/o 

jocs esportius escolars organitzats pels Consells Esportius i el Pladee. 

> CONTACTEU-NOS PER AMPLIAR INFORMACIÓ I CONTRACTAR 

AQUESTES ASSEGURANCES 

assegurancesgds  @fapac.cat    /  telèfon  93 366 26 00

> Per gaudir de les assegurances d’accidents i de l’assegurança per ac-
tivitats esportives CAL SER SOCI de FaPaC. 

> PER ALTRES INFORMACIONS I CONSULTES D’AMPA CONTACTEU amb les 

Delegacions FaPac:

• Barcelona Ciutat: consultesbcnciutat@fapac.cat

• Barcelona Comarques: consultescomarques@fapac.cat

• Girona: consultesgirona@fapac.cat

• Lleida: consulteslleida@fapac.cat

• Tarragona: consultestarragona@fapac.cat

L’assegurança per activitats esportives es pot contractar també pels 

MONITORS VOLUNTARIS, sempre i quan es contracti pels alumnes de 

l'activitat. NO es pot contractar només pels monitors de les activitats 

com a substitució de contractació legal.

Les  cobertures  mínimes  exigides  per  poder  participar  en 

COMPETICIONS esportives queden cobertes amb la CONTRACTACIÓ 

o l’AMPLIACIÓ de l'assegurança d’accidents, en aquest últim cas pel 

€cost d'UN euro (1 ) més per assegurat.


