ASSEGURANCES PER A LES AEE I LES SEE d’AMPA ASSOCIADES A L’AGRUPACIÓ
L’Agrupació ofereix dos tipus d'assegurances a les entitats associades:


Assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL
o Obligatòria segons el Decret 58/2010 de 4 de maig
o S’ha de contractar per fer activitats dins o fora del centre educatiu
o Inclosa en la quota d’afiliació de L’Agrupació (110 Euros)*
* - Les AMPA’s afiliades a la FAPAC ja disposeu dins de la mateixa quota d’afiliació a la
FAPAC les cobertures d’una assegurança de Responsabilitat Civil.

o Per a disposar de les cobertures de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, cal
estar al corrent de pagament de la quota d’Afiliació anual de l’Agrupació (110
euros). Per això heu de, o be afiliar-vos a l’Agrupació en aquest enllaç
SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ, o be, si ja esteu afiliats, emplenar el següent
formulari ALTA QÜOTA D’AFILIACIÓ 2013


Assegurança d´ACCIDENTS
o Obligatòria segons el Decret 58/2010 de 4 de maig **
** - En activitats aprovades pel Consell escolar del centre, els alumnes amb Assegurança
Escolar Obligatòria (de 3r d’ESO fins a 2n de BATX i Cicles Formatius) poden utilitzar
aquesta assegurança per a cobrir els possibles accidents dels participants.

o No està inclosa en la quota anual d’afiliació a L’Agrupació. Té un cost de 4,25€
per assegurat.
o Per a tramitar les assegurances d’accidents, cal realitzar els tràmits indicats a
la web de l’Agrupació www.lagrupacio.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Podeu contactar amb L’Agrupació al telèfon 93.163.05.57 o enviant un correu electrònic a
assegurances@lagrupacio.cat.
Així mateix, trobareu més informació al següent enllaç: http://goo.gl/DQw7R
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Aquesta assegurança és obligatòria per a realitzar qualsevol activitat, ja sigui dins o fora del centre
educatiu. Està inclosa dins de la quota anual d’afiliació de l’Agrupació. Cobreix totes les activitats que
organitza l'AEE i les SEE d’AMPA i que li siguin pròpies tant dins de l'escola com fora. També queda
coberta la responsabilitat civil dels dinamitzadors, de les mares i pares que participin com a
voluntaris, en activitats promogudes per les AEE i les SEE d’AMPA, fins i tot en horari lectiu. Per tal de
que quedi coberta la responsabilitat dels voluntaris de les activitats és important que disposeu d’un
compromís de Voluntariat signat entre el voluntari i l’entitat (disposeu d’un model a la web de
l’Agrupació).
Responsabilitat civil vol dir que la cobertura és a tercers: cobreix les reclamacions que es facin a les
associacions per qualsevol desperfecte o dany que els participants de les activitats puguin fer. No
cobreix robatoris ni desperfectes al material de les AEE o de les SEE d’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€.
No cobreix robatoris ni desperfectes al material de les AEE, SEE o AMPA.

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
L'assegurança d'accidents és obligatòria per a participar en qualsevol activitat esportiva. Tot i així, per
als alumnes que disposen d’Assegurança Escolar Obligatòria (tots els alumnes de 3r d’ESO a 2n de
BATX. i els alumnes de Cicles Formatius) podrien cobrir els accidents de les activitats aprovades pel
Consell Escolar del centre amb aquesta assegurança d’accidents, tot i que és recomanable que en
disposin d’una específica per a accidents esportius (ja que disposen de més cobertures).
Els assegurats tenen cobertes l’atenció mèdica, així com les despeses de trasllat estan cobertes quan
es puguin justificar com a casos urgents.
Està dirigida als alumnes, dinamitzadors, adults, monitors i/o pares i mares participants en qualsevol
activitat organitzada per l’AEE o la SEE d’AMPA.
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