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1. AGRUPACIONS COMARCALS
L’article 60 dels ESTATUTS de FAMPA-València diu que “Les AMPA s'agrupen en comarques,

formant agrupacions comarcals que coincidiran en la seua delimitació territorial amb les
comarques de la província de València……”.
Així mateix indica que “…… cada dos anys FAMPA-València convocarà una Assemblea General

Extraordinària en cada comarca (Assemblea Comarcal), per a triar representants en els Òrgans
de Govern de la Federació. En ella estaran representades de manera igual i paritària totes les
AMPA federades”.

AGRUPACIONS
COMARCALS

Composició i
funcionament:
ASSEMBLEES COMARCALS

Art. 60

(Màxim òrgan de govern
de les comarques)

CONSELL DE GOVERN
(CG)
(Òrgan de govern de la
federació entre Assemblees)

ASSEMBLEA GENERAL
(Màxim òrgan de govern
de la Federació)
AGO: Assemblea General Ordinària
AGE: Assemblea General Extraordinària
CGO: Consell de Govern Ordinari
CGE: Consell de Govern Extraordinari
ACO: Assemblea Comarcal Ordinària
ACE: Assemblea Comarcal Extraordinària
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1.1. Procediment:
-Nombre de Consellers/es a elegir

Art. 22. Fórmula

Comença el procés amb la celebració de les ACE (Assemblees Comarcals
Extraordinàries). El Consell de Govern ha marcat els mesos d’octubre,
novembre i desembre de 2017 per a dur a terme este procés.
En finalitzar cal fer:
Consell de Govern Extraordinari de Renovació (CGER), de conselleres eixints i entrants.
La convocatòria amb 48h d’antelació suficient.
Consell de Govern Extraordinari de Documentació (CGED). Tot el que cal que passe per
ací, balanç, pressupost, memòria i projecte. S’ha de fer després de renovar les
conselleres de govern. Es pot fer el mateix dia de CGER. Es pot convocar amb 48h
antelació, però procurarem fer-ho amb més temps.
El CG ha fixat la data per al 27 de gener de 2018.
Assemblea General Extraordinària, per ratificar conselleres de govern i triar executiva.
Es pot convocar amb 48h d’antelació. Té sentit que coincidisca amb l’Asemblea General
Ordinària ja que el projecte de treball, que es tracta ací, és lògic que el defense la
nova executiva. Llavors ja es necessita 15 dies d’antelació.
El CG ha fixat la data per al 17 de febrer de 2018.

2. LES ASSEMBLEES COMARCALS

2.1. Convocatòria assamblees comarcals. Passos a seguir:
-L’oficina de FAMPA-València per mandat del Consell de Govern i a indicació de
l’executiva comunica als presidents/es i consellers/es de comarca que s’ha encetat el
procés d’assemblees comarcals. Aquests representants de comarca contactaran amb
l’executiva per determinar conjuntament lloc i dia de la seua assemblea comarcal.
-L’oficina de FAMPA-València enviarà la convocatòria, signada pel president de FAMPAValència, i credencials a cada comarca. És important emplenar bé les credencials.
Poden participar tres membres de cada AMPA federada que hauran d’aportar
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certificat del centre educatiu, que acredite que l’alumnat que motiva la seua
representació està cursant estudis en el centre (Art. 14).

2.2. Celebració assamblees comarcals. Orde del dia.
2.1. Recollida de credencials.
2.2. Constitució mesa assemblea, president/a, secretari/a actes, secretari/a paraules.
2.3. Lectura i aprovació acta anterior, si escau.
2.4. Presentació candidatures a consellers/es de govern i elecció (art. 60)
2.5. Presentació candidatures comissió de coordinació comarcal i elecció de president/a
i secretari/a (com a mínim). (art. 60).
2.6. Informació general de la Federació. Debat i conclusions sobre qüestions actuals
del model educatiu (LIVE, infraestructures, Plurilingüisme, Fibrocement, etc).
2.7. Dinamització de la comarca, propostes. Coordinadores locals i comarcals.
2.8. Precs i qüestions

