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GT Activitats extraescolars. Seguiment, participació en els grups de treball.
Raquel, Rosa, Josep Moral. Coordina: Rosa
Al mes de juliol Conselleria va publicar les instruccions d’inici de curs i va dictar unes normes
per regular les activitats extraescolars en horari escolar per tot tipus de jornada escolar. Uns
dies abans ja ens havia presentat a la Gonzalo Anaya un esborrany. A través de la Gonzalo
Anaya, FAMPA-València ja vam plantejar les nostres reserves. Fruit del debat que vam tenir
amb les AMPA que vau contactar amb nosaltres vam sol·licitar una reunió amb el Director
General sobre aquest tema que finalment es va realitzar el 28 d’agost. Vam demanar una
moratòria en l’aplicació d’aquesta resolució i així ha estat. També vam sol·licitar la creació
d’una comissió de treball amb les AMPA, la resta de la comunitat educativa i Conselleria
semblantment a com es va fer en el tema de xarxa llibres per treballar el tema al llarg del curs.
El tema ha estat tractat en Mesa de Mares i Pares però la Conselleria, de moment, es mostra
reticent a treballar-ho d’aquesta manera participativa.
El nostre Consell de Govern va decidir llançar la iniciativa de crear un Grup de Treball amb les
nostres AMPA per tractar amb profunditat aquest tema. El passat 17 d’octubre va tenir lloc
una reunió a la seu de FAMPA per treballar la normativa i fer propostes que harmonitzen la
casuística ben diversa que tenim als nostres centres. Pensem que hauríem d’insistir en aquesta
proposta de comissió amb Conselleria. En procés d’elaborar un document per a presentar a la
Conselleria.

Participen a la reunió:
Tere, AMPA Sant Joan de la Ribera, Burjassot
Javier, CEIP Grau.
Natalia, AMPA Pare Català.
Betlem, AMPA Carles Salvador.
Tatiana, AMPA Giner dels Rius.
Rosa, AMPA CEIP 103
Josep, AMPA Verge del Rosari, Massamagrell.
Preguntes per iniciar el debat
1) Perquè les mares i pares demanen extraescolars a migdia?
2) Com podrien coexistir les extraescolars de pagament i les gratuïtes?
Motivación para la creación del grupo de trabajo
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La reunió es produeix pel malestar de les AMPAS amb els canvis de conselleria respecte a les
extraescolars en els centres amb jornada contínua i la posterior obligació per a la resta amb
jornada partida d'oferir activitats extraescolar també gratuïtes a l'horari de migdia coexistint
amb les de pagament amb un límit en el preu de 18€. Esta mida és posarà en marxa l'any
vinent.
Possibles propostes
Es produeixen algunes propostes per a analitzar, van dirigides als centres que tenen jornada
contínua com a aquells que realitzen les extraescolars en l'horari de menjador.
a) Beques per a les extraescolars igual que es beca per al menjador.
b) Subvenció per part de conselleria de les extraescolars, presentant projectes i objectius
d'aquestes.
Es va parlar del preu de les extraescolars proposat per conselleria, és insuficient i d'altra banda
la ingerència per part de l'administració en els preus que ofereixen les empreses sense
consultar-lo amb aquestes.
L'important d'aquestes activitats és que siguen de qualitat.
Sense més ens emplacem per a una altra reunió sense data encara.

