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A l’atenció del Director General de Política Educativa de la Conselleria 
d’Educació, Jaume Fullana i Mestre 
 

València, 1 d’agost de 2018 
 
Dª Màrius J. Fullana i Alfonso amb D.N.I. nº 19998120B, en qualitat de 
President de FAMPA-VALÈNCIA amb CIF nº G46211983 situada en 
València, 
 
EXPOSA: 
 

Amb data 27 de juny de 2018 la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport va publicar la RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del Secretari 
Autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil 
de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018‐2019. 
 
En el seu apartat 2.f numera una sèrie de condicions per a dur a terme 
activitats extraescolars i complementàries en jornada escolar i no lectiva; 
condicions ja establides i que no han comptat amb les AMPA per elaborar-les 
quan es tracta d’una qüestió que ens afecta directament. 
 
FAMPA-València ja vam expressar les nostres reserves i esperàvem una 
clarificació que hem demanat contínuament i ha estat postergada fins al 
setembre. Mentrestant, moltes de les nostres AMPA, que pateixen de primera 
mà la problemàtica i ens fan arribar les seues consideracions demanant-nos 
ajuda, ens han comunicat que ja tenen organitzades les activitats extraescolars 
per al pròxim curs. La norma arriba tard i amb moltes llacunes. 

Altres membres de la comunitat educativa, com ara, l’Associació de Directors i 
Directores de Primària, amb la qual estem en contacte, també ha exposat les 
seues reserves al respecte i esperen a hores d’ara també els esclariments a les 
instruccions. 
 
Veiem avanços en el sentit de caminar cap a la universalització i gratuïtat 
d'aquestes, però les instruccions en matèria d’extraescolars no són gens 
clarificadores i creiem estan generant l’efecte contrari.  

PER TOT L’EXPOSAT SOL·LICITEM QUE: 
 
Tenint en compte que al setembre la situació pot empitjorar i pot ser caòtica, 
demanem que es paralitze l’actual procés i que les extraescolars seguisquen 
funcionant com fins ara. 
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Que es treballe al llarg del curs vinent amb tota la comunitat educativa per 
poder regular d'una altra manera la norma i que s’adeqüe a les necessitats de 
les nostres filles i fills. 

Així mateix demanem una reunió amb el Director General de Política Educativa 
per a abordar urgentment la qüestió. 

 
Esperant la seua resposta. 
 
Molt cordialment.      
 
 
 
 
 

 


