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ENTITATS COL·LABORADORES. ESPECIFICITATS. 
 
A l’Associació Educativa també potenciem la participació i implicació directa 

d’entitats educatives i socials mitjançant la modalitat associativa. 

 

1.-Com associar-se. 

A la pàgina web d’AMESTI EDUCACIÓ trobem l’espai “Fer-se soci”. 

Dins d’aquest espai hi ha l’opció “d’entitats”. Una vegada ací, les entitats que 

s’associen han de: 

 1.1.-Completar la fitxa d’inscripció. 

En primer lloc, s’ha de concretar: 

a) Si l’entitat s’associa corporativament. En aquesta opció, les dades 

personals han de ser del responsable, propietari o propietària, gerència, 

o titular al càrrec de l’entitat. També s’han de completar els espais de 

denominació corporativa, domicili de la seu social, telèfons, correus 

electrònic i CIF de l’entitat. 

b) O bé si s’associa un departament, centre, secció, etc. d’aquesta entitat. 

En aquest cas, s’han d’assenyalar les dades de la persona responsable 

de la direcció, coordinació, etc. del centre específic associat. Tanmateix, 

a més de la denominació corporativa, ha d’assenyalar-se el centre, 

secció, departament... concret al que pertany la fitxa, així com l’adreça, 

contactes, etc. d’aquest mateix. 

 

(Exemple, l’entitat educativa “L’educació amaga un tresor” té distints centres 

pel País. Aquesta entitat bé pot associar-se corporativament, és dir, d’una 

forma general i centralitzada, aglutinant a tots els seus centres, o tal volta, es 

pot associar algun centre determinat i pertanyent als molts que sustenta 

aquesta entitat, com pot ser l’Escola Infantil de primer cicle que té a Aiora. 

Exemple 2: Un centre educatiu públic determinat pot estar associat, però això 

no implica que l’entitat pública a la que pertany, estiga associada –encara que 

també pot estar-). 
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 1.2.-Fer el tràmit bancari. 

El cost d’associar-se a AMESTI EDUCACIÓ és unitari. Per tant, les entitats que 

s’associen han de fer un ingrés de 30 euros al compte bancari de l’Associació 

Educativa. 

-Entitat: 1491 -Sucursal: 0001 

-DC: 21  -Nº Cte: 2105257121 

 

-IBAN: ES40 1491 0001 2121 0525 7121 

-BIC: TRIOESMMXXX 

  

 1.3.-Enviament telemàtic. 

Enviar els documents esmentats (fitxa entitat + transferència bancària) al 

correu electrònic de l’Associació de Mestres Grup de Treball per la Infància: 

amestieducacio@gmail.com 

 

2.-Concrecions associatives. 

Ser soci o sòcia AMESTI EDUCACIÓ individualment és compatible amb 

treballar a una entitat associada. És dir, puc ser soci o sòcia, i el centre o entitat 

on treballe també pot ser-ho. 

 

-Entitats associades: 

A l’Associació Educativa hi ha distintes vessants d’acció i treball: continuades 

(assemblees generals, equips de treball i investigació, edicions, formació i 

desenvolupament, Grup de Treball per la Infància, etc.) i concretes (jornades, 

congressos, viatges, monogràfics, trobades de formació, cursos...). 

  

Les entitats associades, tant a nivell corporatiu general com a centres 

determinats, han de saber que: 
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-Activitats continuades i sistemàtiques: 

 - Les entitats associades corporativament participen amb 1 ó 2 

representants (triats per cada entitat). 

 - Els Centres, departaments, seccions, etc. associats i pertanyents a una 

entitat participen amb 1 representant (triat per cada entitat). 

 - Tant a les assemblees generals com a les decisions que comporten 

votacions democràtiques, les entitats tenen 1 vot per entitat associada. 

 - Si alguna d’aquestes activitats genera certificacions professionals i/o 

acadèmiques, s’acrediten al nom de l’entitat (o al representat legal, titular, etc.)   

 

-Activitats puntuals o específiques: 

-Els membres o personal no associat adscrit a una entitat associada,  

tenen determinats avantatges corresponents a les entitats associades: 

 

- Inscripcions: gaudir d’un termini previ i privilegiat a l’hora de 

realitzar qualsevol matrícula en aquestes activitats. 

En qualsevol activitat del món AMESTI EDUCACIÓ hi ha determinats tràmits 

d’inscripcions. En aquest sentit, és important comentar que els socis i les 

sòcies de l’Associació Educativa tenen un termini previ d’inscripcions abans 

d’obrir les matrícules per al públic en general. 

Així dons, les i els professionals pertanyents a una entitat associada tenen 

també aquesta prioritat als processos de matriculacions. 

 

- Preus: si les activitats no són gratuïtes, hi ha també una 

bonificació econòmica per als participants no associats membres d’una 

entitat associada. 

 

-Certificats: Òbviament, en aquestes activitats les matrícules són 

individuals, per tant les certificacions acreditatives són nominals de cada 

participant. 
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-Compromís professional i responsabilitat associativa: 

Les persones representants de les entitats associades tenen el 

compromís tant de transmetre fidelment totes les informacions que 

corresponen als seus representats, com de compartir amb la resta de 

l’associació educativa els suggeriments, idees, decisions, iniciatives, etc. 

que genere i aporte el col·lectiu al que representen. 

 

 

3.-Inscripcions i participacions en activitats puntuals i sistemàtiques. 

 

ACTIVITATS 

AMESTI 

EDUCACIÓ 

Participació Decisions 

i 

votacions 

Implicació 

activa 

Formació i 

desenvolupament 

Preus 

Sòcies i 

socis 

Amesti 

Directa: 

100% 

individual 

 

1 X 

Persona 

Individual / 

Total 

Individual / 

Continuada 

Bonificació 

total 

Entitats 

Associades 

(EA) 

Indirecta: 

1 ó 2 

representants 

 

1 X 

Entitat 

Per 

representants 

Per 

representants / 

Continuada 

Reducció 

parcial 

No socis 

adscrits a 

una EA 

Indirecta: 

1 ó 2 

representants 

 

1 X 

Entitat 

Per 

representants 

Per 

representants / 

Puntual – 

específica 

Reducció 

parcial 

Professionals 

externs o 

públic 

general 

Sense 

representació. 

Participació 

en activitats 

obertes 

 

--- 

Ho determina 

cada acció o 

activitat 

puntual 

Individual o 

Col·lectiu / 

Puntual – 

específica 

Preu total 

Bonificació total: significa la gratuïtat total o la màxima reducció possible al preu 

en les activitats realitzades (segons el cost i la magnitud de les mateixes). 
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4.-Quotes i taules econòmiques. 

 
 Participació Implicació Activitats 

generals 

Activitats 

concretes 

Activitats 

de -100€ 

Activitats 

de 

+100€ 

Sòcies i socis 

AMESTI 

100% 

individual 

Personal / 

Total 

Bonificació 

total 

Bonificació 

total 

Reducció 

de 10 a 

20€ 

Reducció 

de 10 a 

30€ 

Entitats 

Associades 

(EA) 

Per 

representants 

Representants 

/ Total 

Bonificació 

parcial 

Bonificació 

parcial 

Reducció 

de 5 a 

10€ 

Reducció 

de 5 a 

15€ 

No socis 

adscrits a 

una EA 

Per 

representants 

Representants 

/ Puntual 

Bonificació 

parcial 

Bonificació 

parcial 

Reducció 

de 5 a 

10€ 

Reducció 

de 5 a 

15€ 

Professionals 

externs o 

públic en 

general 

En activitats 

puntuals 

-- / 

Puntual 

Preu 

total 

Preu  

total 

Preu 

total 

Preu 

total 

Bonificació total: significa la gratuïtat total o la màxima reducció possible al preu 

en les activitats realitzades (segons el cost i la magnitud de les mateixes). 

  

 

5.- Síntesi i conclusió. 

En definitiva, des d’AMESTI EDUCACIÓ el que desitgem és que participes, 

siga individual o corporativament. 

És clar, que segons el teu grau de compromís, iniciativa, implicació, situació 

professional, etc. vas a decidir una modalitat associativa o un altra. 

També hem vist que les modalitats associatives són compatibles (i també 

recomanables), però cadascuna té un grau de participació i possibilitats de 

desenvolupament distintes. Així, per exemple, els membres no socis d’entitats 

associades, efectivament tenen certs avantatges en moltes vessants de 

l’Associació Educativa, però també és cert, que la seua participació va ser 

puntual i concreta, i van estar informats, documentats i representats o 

representades pels professionals designats per la seua entitat. 
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Per la seua part, les sòcies i socis nominals o individuals tenen veu i vot propis, 

són els protagonistes del procés, son part integrant dels projectes de treball i 

accions formatives i d’aprenentatge, etc. d’una forma individual, personal i 

sistemàtica. 

 

Totes i tots sabem que la sinergia entre individual i col·lectiu és perfecta i 

fonamental. Així doncs, animem a totes i tots els professionals i entitats socials 

i educatives a associar-se, tant corporativa com individualment, per junts 

descobrir i aprendre a passejar pels infinits camins que el món ens depara, i 

poder ajudar i donar les ferramentes necessàries als infants per repensar, 

dissenyar, construir i viure’ls  íntegrament, amb dignitat, amor, justícia, qualitat, 

competències i èxit.    

 

 

  


