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GT Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres.  
Seguiment i trasllat. Lali, Santiago, Isa i Eric. Coordina/supervisa: Lali 

 

Punt de partida: Diverses AMPA es posen en contacte amb FAMPA-València per tal de 
preguntar respecte als diners que es cobra per matrícula i material, als comptes bancaris de 
les AMPA. Pràctica que porta arrelada a molts centres, amb la connivència d’aquests. També 
hi figuren altres tipus de despeses. Segons Jaume Fullana els centres tenen diners per a 
aquestes despeses, únicament faltaria concretar el tema dels viatges, però la resta ho 
assumeix Conselleria. 

Des del CG s’acorda: que es treballe aquest tema des de les comarques, que les comarques 
esbrinen els centres en què es dóna aquesta situació i consciencien a les AMPA de que és una 
pràctica irregular i que amb les dades puguem desfer l'argument que són casos aïllats i així 
demanar una altra reunió amb Jaume Fullana i insistir perquè envie la circular i que miren la 
lentitud amb què se solucionen des de Conselleria les demandes dels centres. 

 

Objectiu:  

Aquest grup de treball ha nascut amb l'objectiu de plantejar un mapa de la situació real i 
poder reivindicar davant la Conselleria la necessitat d'augmentar el finançament dels 
centres perquè no hagen de recórrer a les famílies i garantir la gratuïtat de l'ensenyament 
públic, sense restar qualitat a les activitats realitzades en els centres.  

Aquestes qüestions que plantegem s’emmarquen en la línia de la nostra reivindicació d’un 
nou sistema educatiu públic que volem ajudar a construir. Cal tenir en compte totes les 
qüestions relacionades per petites que siguen i aquesta n’és una; el canvi requereix 
considerar la globalitat del sistema d’ensenyament. La suma de la contribució de cadascuna 
i cadascú de nosaltres ho farà possible.  

Partim des del principi de la gratuïtat de l'ensenyament públic, que implica que tot l'alumnat 
puga accedir en igualtat de condicions a l'educació independentment de la situació 
econòmica de la seua família. Així, totes les necessitats econòmiques relacionades amb el 
procés educatiu, haurien de ser cobertes per l'Administració pública.  

 

Anàlisis 

Tenim constància per consultes realitzades per algunes AMPA que en alguns centres hi ha 
pràctiques de manera habitual que qüestionen aquest principi bàsic, tot i que sabem que es  
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duen a terme de bona fe per part de les famílies, i que fins i tot arriben a cobrir la 
responsabilitat que hauria d'assumir l'Administració.  

Concretament, ens referim a pràctiques com les següents:  

- Centres on es cobra un import en el moment de la matrícula.  
- Centres on es cobra un import per classe o per assignatures.  
- Centres on es fa servir un compte bancari a nom de l’AMPA per a despeses del 

centre.  
- Aportacions econòmiques o materials per part de l’AMPA al centre.  
- Altres casuístiques.  

Fins ara, des de la Direcció General de Política Educativa, se'ns ha transmès que cap 
d'aquestes pràctiques es dóna de manera habitual, la qual cosa contradiu la informació que 
ens ha arribat a través de les consultes d'algunes AMPA.  

Ja vam recaptar informació de les AMPA que contactaren amb nosaltres i ens plantejaren 
actuar. Fruit d’aquesta reivindicació tinguérem una reunió a finals del curs passat amb el 
Director General de Política Educativa plantejant la qüestió. Tot seguit vam enviar una carta 
a totes les AMPA i un altra als presidents de comarca demanant informació d’aquestes 
pràctiques i poder així fer un diagnòstic general de la situació, de cara a poder traslladar-lo a 
la Conselleria d’Educació en les pròximes reunions. 

 

Preguntes per al debat 

Es tracta ara de traslladar aquesta informació i poder debatre-ho juntament amb les AMPA 
en l'Assemblea General.  

Com a preguntes per llançar pel debat us proposem: 

- l’AMPA està prestant ajuda econòmica al centre? Quin tipus? 
- Pares i mares estan prestant a nivell particular ajuda econòmica al centre? Quin 

tipus? 
- Tens coneixement de que als centres li falten recurs econòmics per fer activitats de 

qualitat en els centres? 
- Quines propostes portaries a Conselleria per regularitzar aquesta situació? 


