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1. INTRODUCCIÓ. EL TREBALL FET PER FAMPA. MÉS D’UN ANY CONTRIBUINT
A L’AVANÇ CAP A UN NOU SISTEMA D’ENSENYAMENT PÚBLIC
La memòria que presentem a les AMPA en aquesta Assemblea General del 17 de febrer del
2018 parla del treball que hem fet les 633 AMPA plegades a través de la nostra federació
des de la darrera Assemblea celebrada el 26 de novembre del 2016. Al llarg de gairebé 1
any i 4 mesos, el Consell de Govern que es va triar en l’assemblea del 20 de febrer del
2016 ha tracta de desenvolupar les línies aprovades en el pla de treball el mateix dia i
actualitzat el 26 de novembre. A més a més, ha recollit tot allò que s’ha estat debatent al si
del Consell de Govern i a partir de les nostres AMPA. La Comissió Executiva ha tractat de
desenvolupar totes aquestes propostes i ha atès tot el volum de treball que ha anat sorgint.
En aquesta introducció farem un repàs de l’evolució del sistema educatiu al País Valencià i
de les accions que hem desenvolupat a través del nostre moviment per donar resposta a les
necessitats de les nostres filles i fills en l’aspecte de l’ensenyament i allò que hem pogut
aportar les famílies al llarg d’aquest període de temps a través de la nostra organització.
Sabeu que la federació ens organitzem a través de les nostres 16 comarques en les
agrupacions comarcals i que, entre assemblees, la nostra representació democràtica
s’organitza en el Consell de Govern. A més, es tria una comissió executiva de catorze
persones que es dedica a dur endavant les propostes que volem desenvolupar. Es tracta de
continuar la tasca de lluita i reivindicació que ja fa més de quaranta anys que duem de
manera mancomunada en aquestes comarques.
Seguint en la línia que venim analitzant, des de FAMPA-València considerem que el nou
govern de la Generalitat no ha complert les expectatives generades. Han hagut alguns
canvis però no hem avançat tant com s’havia anunciat ni com es desprenia dels programes
de govern. La transparència i la participació no han estat el puntal d’aquesta nova
Conselleria. Volem participar des del principi en l’elaboració de tota la normativa educativa.
Encara estem esperant. Llevat d’alguns casos en concret com el programa de xarxa llibres
o alguna àrea: mejadors o alguns aspectes de la sanitat, la resta d’aspectes ens arriben al
final i a penes tenim uns dies per col·laborar. Diem contínuament de tenir temps per
participar però la legislació se’ns passa en molts poquets dies.
Aquesta administració s’ha centrat de manera prioritària en dues temàtiques que no
cobreixen ni molt menys tot el que significa la superació de l’actual sistema educatiu públic.
Parlem del programa plurilingüe i de l’ordenació de la jornada escolar.
Hem tractat de donar resposta a les necessitats de respostes que anaven sorgint i també
d’avançar-nos. Encara però hem de millorar la nostra acció. Per això el nou Consell de
Govern que eixirà d’aquest procés assembleari haurà d’impulsar i renovar amb més força el
camí fet.
L’anterior executiva vam tractar d’impulsar les línies de treball que van eixir a les dues
assemblees i que anava adaptant el Consell de Govern, les Agrupacions Comarcals i les
nostres AMPA. La participació, la transparència i la democràcia han estat els nostres
puntals. Per desenvolupar aquests temes vam elaborar un pla comarcal que hem tractat de
seguir. També ens vam dotar de Comissions de Treball per poder donar solucions a les
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nostres AMPA i per poder fer propostes pel nou model educatiu. La informació ha fluit en
tot moment i ha fet que l’organització fora transparent, tant amb un nou sistema d’enviament
de correus, com la creació d’un nou web entre altres. L’atenció a les nostres AMPA ha estat
la prioritat. Des d’ací volem agrair a les nostres tres treballadores tota la tasca que fan per la
federació. Ens vam dotar d’una Comissió d’Organització que ha tractat de fer un seguiment
de totes les actuacions diàries. El treball de l’executiva ha tractat de cobrir totes les àrees de
treball que marquen els nostres estatuts i que recullen totes les nostres tasques.
Les àrees de participació comarcal i assessorament, formació (fonamental per poder dur
endavant les nostres tasques tant a nivell de centres com més enllà), relacions púliques i
institucionals amb la comunicació com a puntal, la jurídica i d’estudi normatiu i l’econòmica,
han funcionat lligades per tal de poder millorar la nostra acció. A la memòria teniu un recull
d’allò més important fet.
D’altra banda, la nostra intervenció en relació a l’administració la realitzem a través de la
Confederació Gonzalo Anaya a través de la Mesa de Mares i Pares (MM) i del Consell
Escolar Valencià (CEV). També participem a nivell estatal a través de la CEAPA. Tenim
representació també als Consells Escolars Municipals (CEM) i per suposat als de centre.
D’altre àmbit d’actuació i de lluita junt amb la resta de la comunitat educativa el realitzem a
Plataformes unitàries com les de la Defensa de l’Ensenyament Públic o dels Drets
Lingüístics. Hem fet un sumari de les nostres intervencions en aquesta memòria i del que ha
significat aquest any llarg d’intervenció i de reivindicació. També de les reunions del Consell
de Govern i del més destacat que hem debatut en aquest òrgan entre assemblees.
Estem convençudes que les Conselleres i Conselleres de Govern hem fet tot el que
bonament hem pogut i sabut sempre en defensa de l’ensenyament públic i democràtic i per
avançar en el nou sistema que destigem. Endavant!
En nom de les nostres AMPA
Màrius Josep Fullana i Alfonso. President.
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▪ Mesa de Mares i Pares
Titulars:
- Rosa Sirera Soler
- Màrius Fullana Alfonso
- Eugenio Raúl Alós
- Xavier Tudela Ortells
Suplents
-P. Luis Alonso Gutiérrez
Gracia Vinagre Bonillo
-Luis Deltell Poveda
-Silvia Peña

Durant el 2017 s’ ha celebrat 4 meses, amb els següents assumptes:
-

27 de maig de 2017:
 Esborrany de Resolució de la Direcció general de Centres i Personal
Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017/2018

-

19 d’octubre de 2017:
 Protocol Atenció Sanitària: Resolució d'1 de setembre de 2016 de la
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport i de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions i
orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular
l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari
escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com
l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres
escolars.
 PROTOCOL ALUMNAT NOUVINGUT
 PROTOCOL SALUT MENTAL
 UNITATS EDUCATIVES TERAPÈUTIQUES

-

3 de novembre de 2017:
 Projecte de Decret del Consell, pel qual es deroga el Decret 9/2017, de 27
de gener, del Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu
valencià i es regula l'aplicació en l'ensenyament no universitari a la
Comunitat Valenciana.

-

16 de novembre de 2017:
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 Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport per
la qual es modifica l’ Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació,
Recerca, Cultura i Esports, per la qual es regulen les condicions i el procediment de
sol·licitud i d'autorització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons
públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de
la Comunitat Valenciana.

▪

Consell Escolar Valencià

Titulars:
- Màrius Fullana Alfonso
- Rosa Clement
- Silvia Centelles
- Eugenio Raúl Alós Carbonell
Suplents:
- Mónica Candela Pérez
- Cristina Álvarez Rogero
- Juan Antonio Milanés
- Merxe Alabau

De les Comissions del Consell:
- Projectes legislatius – Raúl Alos i Merxe Alabau (suplent)
- Innovació Educativa – Rosa Clement i Cristina Álvarez
(suplent)
- Correspondència i gestió - Jornades i Participació: Rosa Clement i Cristina Álvarez
(suplent)
- Dictàmens i informes
- Coeducació – Silvia Centelles i Juan Antonio Milanés (suplent)
- Plurilingüisme – Màrius Fullana i Mónica Candela (suplent)
- Consens – Màrius Fullana i Mónica Candela (suplent)
- Comissió Permanente –Màrius Fullana y Rosa Clement
Mónica Candela y Cristina Álvarez (suplentes)

Reunions de la Comissió Permanent:
27 de gener 2017 a les 10.00h
21 de febrer 2017 a les 10.00h
31 de març 2017 a les 10.00h
12 de maig 2017 a les 9.30h
25 de maig 2017 a les 10.00h
14 de juny 2017 a les 11.30h
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30 de novembre 2017 a les 10.30h
15 de desembre 2017 a les 11.00h
Reunions de la Comissió de Projectes legislatius:
17 de gener 2017 a les 10.00h
28 de febrer 2017 a les 9.30h
23 de març 2017 a les 10.00h
26 de abril 2017 a les 10.00h
11 de maig 2017 a les 11.30h
29 de maig 2017 a les 10.00h
6 de novembre 2017 a les 12.00h
5 de desembre 2017 a les 10.00h
Reunions de la Comissió de Jornades i Participació:
18 de gener 2017 a les 10.00h
Reunions de la Comissió de Coeducació:
22 de novembre 2017 a les 13.00h
Reunions de la Comissió de Plurilingüisme:
6 de novembre 2017 a les 10.00h
Reunions de la Comissió de Consens:
14 de febrer 2017 a les 10.00h
23 de maig 2017 a les 9.30h
20 de desembre 2017 a les 10.30h.
Reunions del Plenari del CECV
28 de febrer 2017 a les 12.30h
28 de juny 2017 a les 9.30h
29 de setembre 2017 a les 12.00h
Les convocatòries al respecte d’estos òrgans de participació on FAMPA-València i la
Confederació Gonzalo Anaya està representada han estat sempre de manera urgent i amb
poc marge per a estudiar els expedients i preparar l’argumentació pertinent. D’esta manera
hem presentat escrits de queixa demanant que les convocatòries es facen en temps i forma
i reclamant major participació.

▪ Consells de Govern
L’executiva de FAMPA-València ha procurat desenvolupar tots els acords pressos
al Consell de Govern, òrgan de representació i decissió comarcal de FAMPAValència, així com el projecte de gestió aprovat en assemblea per les seues AMPA.
Les actes dels Consells de Govern han estat enviades als Conseller/es i
presidents/es de comarca i estan a disposició de qualsevol AMPA que vulga
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consultar-les a la seu. Igualment es poden consultar totes les actes de totes les
reunions dels òrgans de FAMPA-València.

Al marge de reunions extraordinàries que puguen sorgir, així com les assemblees que cada
comarca puga organitzar, a proposta de l’executiva de FAMPA-València i amb la ratificació
del Consell de Govern, del 25 de Juny de 2016, s’aprova anualment un calendari de
reunions, per tal que totes les CG puguen conèixer-ho amb prou de temps, i poder afegir
algun punt a l’ordre del dia amb antelació. Així doncs, es presenta el següent calendari de
reunions per al curs 2016/2017.

DATA CONSELL DE GOVERN

ORDE DEL DIA

11 DE NOVEMBRE

Ratificació del contracte de formació.
Renovació del contracte de formació.
Possibilitat d’equilibrar els contractes de totes
les treballadores.

28 DE GENER

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Formació (temps de formació interna per
a consellers i conselleres): Alimentació
sostenible, Menjadors escolars. Pendent
de la confirmació i/o modificació per part
de la comissió de formació de CG.
Informe de la comissió executiva: Breu
anàlisi de la situació des del darrer CG.
Reunions realitzades amb diversos
col·lectius.
Confederació.
CEAPA.
Possibles mobilitzacions.
Informacions de les Comissions CG:
Formació; Menjadors Escolars; Estatuts.
Jornada de treball per a les AMPA per tal
de
desenvolupar
les
comissions
d’elaboració i propostes que es van crear
a la darrera AG.
Informació Treballadores.
FEVAEX.
Varis: - Proposta que ens arriba amb la
possibilitat d’establir una col·laboració per
fer cursets a les AMPA relacionats amb el
cinema
Precs i suggeriments.
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Formació Consellers i Conselleres: Sobre
posicionament
FAMPA
qüestions
sociopolítiques en general.
Aprovació de l’acta anterior.
Informe de l’executiva: anàlisi situació,
continuació accions i comptes. Assemblea
de CEAPA. Comissions de treball de les
AMPA.
Elecció de compromissaris/es per a
l’Assemblea de la Confederació Gonzalo
Anaya.
Formació FAMPA. Contracte Formació.
Possibilitat de la integració de la
Confederació Gonzalo Anaya en CEAPA.
Trobades d’Escoles en Valencià.
FEVAEX.
Precs i qüestions.

19 DE MAIG

Preparació Assemblea de la Confederació
Gonzalo Anaya

10 DE JUNY

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Formació: revisió de la formació i com
continuar-la
Informe executiva
Avaluació del curs 2016-2017
Inici de curs
Línies estratègiques futur
40è Aniversari de FAMPA
Informacions, precs i suggeriments

30 DE SETEMBRE (Ordinari)

Aprovació de l’acta anterior.
Formació

consellers

i

conselleres:
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Possibilitat de la participació/presentació
al CG del president de la Confederació
Gonzalo Anaya, Raül Alós.
Informe de l’executiva.
Presentació
2017/2018.

i

aprovació

calendari

Assemblees comarcals: proposta
punts per a l’ordre del dia.

de

Elecció suplent del vocal autonòmic en la
JD de la CEAPA.
Substitució membre/s executiva.
Trobada d’AMPA i 40 Aniversari de
FAMPA-València.
Altres: Proposta: Plataforma
desmilitarització de l’educació.

per

la

30 DE SETEMBRE (Extraordinari)

Elecció
de
compromissaris
i
compromissàries per a l’Assemblea
General
Extraordinària
de
la
Confederació Gonzalo Anaya.

20 DE GENER (Extraordiari)

Monogràfic FEVAEX

L’executiva ha elaborat informes de gestió dirigits als Consell de Govern que s’han
convocat:
- Informe de l’executiva per al Consell de Govern del 28 de gener del 2017.
- Informe de l’executiva per al Consell de Govern del 7 d’abril del 2017.
- Informe executiva per al Consell Govern del 10 de juny de 2017.
- Informe de l’executiva per al Consell de Govern del 30 de setembre del 2017.
(Veure informes a l’annexe)
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▪ Comissions de treball
Al Consell de Govern del 28 de gener es va decidir convocar una jornada de treball per a les
AMPA per tal de desenvolupar les comissions d’elaboració i propostes que es van crear a la
darrera AG. Esta jornada va tenir lloc el 18 de febrer.
En ella es van engegar Comissions de treball que tracten de recollir totes les nostres
inquietuds i les nostres propostes.
Comissions formades per gent interessada de les AMPA en cada temàtica. Per tal d’animar
a la participació voliem que el compromís de cada persona que participe siga aquell que
puga donar ni més ni menys. El treball pot ser tant presencial com telemàtic. Per tal
d’assegurar el funcionament vam pensar que un equip es responsabilitzara del seu
funcionament i una persona responsable per cada comissió que s’encarregara de cercar
l’equip per a dinamitzar-la. Aquest equip està coordinat amb el Consell de Govern, màxim
òrgan de decisió entre assemblees, a través de la comissió executiva. Les comissions
donen compte del treball desenvolupat en l’assemblea següent.
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▪ CEAPA
La Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnat (CEAPA) és una
entitat social, no confessional, progressista i independent, que treballa per una escola
pública de qualitat, aconseguir l'èxit escolar de tot l'alumnat, democratitzar l'ensenyament i
millorar les condicions de la infància.
És la major confederació de AMPA de tot l'Estat, doncs agrupa a prop de 12.000
associacions de pares i mares d'alumnes de l'ensenyament no universitari. Per açò, és
l'interlocutor principal dels pares i mares davant el Ministeri d'Educació en les seues
negociacions sobre les accions i polítiques a impulsar en el sistema educatiu.
CEAPA té com a finalitat ser òrgan de relació i coordinació entre les federacions i
confederacions que la integren, a fi de potenciar les seues respectives possibilitats
d'actuació, així com facilitar la labor de les associacions de pares i mares de l'alumnat.
Els seus objectius no difereixen dels de la federacions a les quals representa que el seu
objectiu primordial és el de la defensa d'una escola democràtica i participativa, amb la
intervenció en la seua gestió de mares, pares i alumnat mitjançant les seues associacions.
Calendari de reunions de CEAPA

14 Gener

Reunió de Junta Directiva

11 Març

Assemblea Ordinària

12 Març

Reunió de Junta Directiva

16 Juny

Reunió de Junta Directiva

17 Juny

Assemblea Ordinària

18 Juny

Reunió de Junta Directiva extraordinària

23 Setembre

Reunió de Junta Directiva

25 novembre

Assemblea Ordinària

INFORME DE LA VOCALIA DEL PAÍS VALENCIÀ DE LA JD DE CEAPA CURS 2016-17
Les tres FAMPA components de la CEAPA al País Valencià desenvolupem el manament de
les nostres Assemblees i de les nostres AMPA. Seguim l’aposta per un nou model educatiu.
En aquest sentit, hem continuat amb la nostra oposició a la LOMQE que aquesta vegada va
tindre la seua fita més important el dia 9 de març amb la vaga de tota la comunitat
educativa. Alhora hem hagut de continuar donant resposta a totes les nostres AMPA en les
qüestions que estant aplicant-se aquest curs al sistema educatiu del País Valencià. Les
dues més importants han estat els canvis de temps escolars a alguns centres i també el
començament del nou model lingüístic amb el decret de plurilingüisme.
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Tanmateix, des de les tres federacions pensem que l’aposta que fem les famílies per un nou
sistema educatiu passa per recordar que encara hi ha molts temes pendents que van més
enllà d’aquestes dues qüestions. La millora de les infraestructures, l’eliminació del
fibrociment, la baixada de les ràtio, la millora de la formació del professorat, la renovació
pedagògica, la fi de les retallades i l’increment de la inversió en el sistema públic i un llarg
etcètera són reivindicacions que hem de mamprendre.
Aquest camí per la construcció d’un nou model totalment públic (sense concertació), on les
nostres filles i fills siguen el que realment importa i que els proporcione les eines per lluitar
per un nou model social, passa per impulsar accions i activitats pròpies de cara a la resta de
la societat. Hem de fer veure a la comunitat educativa i a la resta del nostre teixit social que
cal construir aquest nou model educatiu. Tenim una gran potencialitat i podem contribuir i
ser un dels motors d’aquest canvi. Per això cal comptar amb les nostres AMPA. La
participació, la transparència i la democràcia palesada a través de les nostres assemblees
han de continuar aquest camí. FAMPA-València vam donar un pas a la darrera assemblea
encetant les comissions de treball formades per la gent de les nostres AMPA. Fóra bo que
la resta de federacions del País Valencià engegàrem iniciatives d’aquest tipus.
MOBILITZACIONS: Ja sabem que aquesta àrea és fonamental i bàsica per aconseguir els
nostres objectius. Nosaltres hem estat principals impulsores de les mobilitzacions de tota la
comunitat educativa dutes a través de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.
Així, a l’èxit de la vaga del 28O, cal afegir el de la mobilització de novembre dels caps de
setmana sense deures i la de desembre del 13D on vam seguir denunciant la LOMQE i
totes les seues conseqüències.
La mobilització més important va estar la vaga del 9 de març. Aquesta vegada la vam fer
tota la comunitat educativa. El nou model educatiu passa per enderrocar la LOMQE, per
acabar amb les retallades i per una aposta de debò pel sistema públic. La vaga del 9 de
març va ser altre cop un èxit entre l’alumnat i les famílies. El professorat, molt temps aturat
ha costat més de mobilitzar. Tanmateix cal seguir aquesta línia de lluita i aconseguir motivar
i incrementar la sensibilització i mobilització entre tota la comunitat educativa.
TEMPS ESCOLARS: Hem seguit amb la campanya d’informació a les nostres AMPA. Des
de l’àrea de formació hem fet jornades i cursets de formació pràcticament en tots els llocs
on ens han demanat. La demanada ha estat tant gran que hem estat en contínua
mobilització.
Cal comentar que hem incidit en diversos aspectes. La cerca d’informació sobre els temps
escolars. Informació de caire científic en tots els camps relacionats: pedagogia, pediatria,
nutricionistes, psicologia, pedagogia, infermeria... Hem tractat de transmetre a les nostres
AMPA tota aquella informació que hem tingut al nostre abast. Hem volgut que les nostres
famílies tingueren el màxim d’informació per poder decidir de la millor manera possible.
També hem potenciat la idea que, en cada centre, cal considerar el màxim de factors
possibles, que és convenient valorar aquests factors amb tota la comunitat educativa i que
cal comptar amb uns projectes docents que perseguisquen realment la millora de la qualitat
educativa. En aquest sentit, volem que les avaluacions al cas que hi haja un canvi siguen el
més serioses possibles i ens ajuden a entendre quan és millor un model o d’altre.
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L’avaluació d’aquests aspectes també hauria de fer-se al model amb l’anomenada jornada
partida. L’avaluació i comparativa amb tots els models enriquiria l’anàlisi i ajudaria a volar la
millora introduïda en un sentit o un altre.
PLURILINGÜISME: En aquest apartat també hem donat tot el suport escaient a les nostres
AMPA. Hem donat tota la formació escaient i hem resolt tots els dubtes que han sorgit. A
FAMPA-València i Penyagolosa hem seguit la línia que van marcar les nostres AMPA amb
la consulta que vam fer i la informació obtinguda a través dels experts sobre els models de
plurilingüisme, com el professor Vicent Pasqual i Granell, hem defensat un model amb un
nombre suficient d’assignatures en la nostra llengua com és el nivell avançat proposat per
Conselleria com passa en la resta de llocs del món on s’apliquen models d’estudis
plurilingües amb llengües minoritzades com la nostra. FAMPA-Gabriel Miró ha estat crítica
amb el model plantejat per Conselleria.
FORMACIÓ: Hem incrementat la formació en general i també degut a la informació
demanada per les nostres AMPA en els temes dels temps escolars i plurilingüisme
CONFEDERACIONS: La Confederació Gonzalo Anaya és un puntal de la nostra lluita. A
través de la presidència que hem ostentat FAMPA-València fins el 27 de maig, però també
a través de la nostra acció des de la Junta Directiva. D’una banda s’ha impulsat al màxim la
relació de la Confederació amb les tres Federacions. A més, s’ha intentat millorar la
transparència, la democratització i la participació oferint a les AMPA la possibilitat de donar
el seu posicionament en totes les tasques i postures que ha de tenir la Gonzalo
Anaya. A FAMPA-València demanem l’opinió en totes les qüestions que se’ns plantegen, a
totes les AMPA. D’una banda i només la tenim us passem tota la informació que tenim i
d’altra banda us demanem la veu que hem de dur allà on intervenim.
A través de la Confederació també, hem tingut reunions amb diverses entitats relacionades
amb l’educació. Justícia Alimentària: la Confederació tenim un conveni de formació, oferim
30 cursets a les AMPA. Educació Secundària a distància. L’agrupació per la incorporació de
les mesures sanitàries als centres escolars de la qual en formem part. Col·legi
d’Educadores Socials. Plataforma de les Educadores Especials: les estem donant suport a
les seues reivindicacions atès que fan una tasca important als nostres centres i que tenen
una situació laboral molt dolenta.
Respecte de la COVAPA no hem pogut obtenir l’informe.
CEAPA: Vam celebrar Assemblea General el 12 de novembre. En aquesta valoràrem la
marxa de les campanyes com la dels deures i la nostra Federació va defensar seguir en
aquesta línia. El dia 13 de novembre i el 14 de gener es van realitzar dues Juntes
Directives. En aquests moments, sabeu que la nostra Federació ostentem la vocalia
autonòmica de País Valencià i, per tant, en som membres de la Junta Directiva de CEAPA.
Dos dels temes principals que s’estan tractant ara mateix són el pacte educatiu i les
mobilitzacions de la Plataforma Estatal per l’Escola Pública. Respecte del pacte educatiu la
postura que estem tenint és que sols acceptarem un pacte que recolze un sistema totalment
públic, universal, igualitari, de qualitat i laic en que desaparega la concertació, gratuït i
coeducatiu i potenciador de les llengües de l’estat, com a línies generals. Aquesta postura
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coincideix amb la de la FAMPA-Penyagolosa. La Gabriel Miró no es pronuncia tant
obertament al respecte.
El passat 11 de març vam celebrar una assemblea general. En l’assemblea vam parlar
sobre el pacte d’estat i FAMPA-València vam defensar les línies fonamentals de la nostra
defensa del nou model educatiu i les línies roges que pensem que no s’han de traspassar
com ara la superació de la concertació, la laïcitat del model o la defensa de la nostra
llengua. La postura de FAMPA-Penyagolosa va en el mateix sentit, la de la Gabriel Miró té
matisos a aquests posicionaments.

[

MOBILITZACIONS, PREMSA I CAMPANYES

]

NOVEMBRE 2016
FAMPA-València aprova la seua gestió en l’assemblea general d’AMPA
L’assemblea de la federació va aprovar la seua gestió de l’executiva i del seu Consell de
Govern centrada sobre tot en la formació de les seues AMPA, la reivindicació i la
participació per la defensa de l’escola pública.
Vam celebrar a l’IES Abastos l'Assemblea General ordinària que cada any convoca i en la
qual estan representades les seues AMPA per a aprovar la memòria de gestió.
Es va donar compte de tota la memòria de gestió realitzada, incidint en totes les gestions,
negociacions i reivindicacions davant la Conselleria d'Educació, posant l'accent en la
insistència del moviment de pares i mares de tornar-li de nou la dignitat a l’escola pública i
la necessitat de participació. L’assemblea va incidir en incrementar, a nivell intern, la línia de
la millora de la democratització, la participació i la transparència.
GENER 2017
FAMPA-València demana a la Conselleria qualitat educativa en la implantació de la
jornada continua
Demanarem a la Conselleria d’Educació que no admetera projectes de jornada continua on
les activitats gratuïtes de la vesprada no continguen criteris pedagògics.
FAMPA-València va manifestar el seu malestar davant el procediment “urgent i premeditat”
davant la sol·licitud i autorització de canvi de jornada que va provocar desinformacions a les
famílies. La resolució, per la qual es regula el procés d’autorització de la jornada, va ser
publicada el 21 de desembre, pràcticament en vacances de Nadal, el que va provocar que
se covocaren consells escolars extraordinaris sense que les AMPA conegueren els
projectes que han de votar.
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FEBRER 2017
FAMPA-València mostra el seu suport a l’AMPA de l’IES Balears en defensa de
l’educació pública
La federació va demanar a la Conselleria que no tanque cap escola pública i menys que
massifique aules en altres instituts.
Suport a l’AMPA de l’IES Balears, comunicant-li que iniciaria junt a ella les mobilitzacions
necessàries per a frenar la proposta de reconvertir l’institut en una Escola d’Idiomes.
FAMPA-València va dir que un govern que ha abanderat la defensa de l’escola pública no
pot no invertir en un nou edifici que albergue l’escola d’idiomes i menys encara desplaçar a
l’alumnat a un altre institut on les classes quedaran massificades.
FAMPA-València crida a secundar la vaga estatal del 9 de març
FAMPA-València va donar suport a la vaga general convocada per la Plataforma estatal el 9
de març i mostrar així el seu rebuig a les retallades, la falta d’inversió en l’educació pública i
la LOMQE que mai ha comptat amb el consens de la comunitat educativa.
FAMPA-València exigeix per damunt de tot que es derogue la llei educativa que ha
comportat el desmantellament de l’escola pública a més d’afavorir la privatització de
l’ensenyament com ha mostrat la reforma universitària del 3 + 2. Un camí cap a la
privatització de l’ensenyament universitari i la limitació de l’accés a la universitat sols per als
que la puguen pagar.
MARÇ 2017

FAMPA-València mou a les seues AMPA a participar en la manifestació del Dia de la
Dona
La federació d’AMPA va fer una crida a pares i mares a unir-se a la reivindicació de la
igualtat real entre homes i dones el 8 de març
FAMPA-València va animar a les seues AMPA, davant la celebració del Dia Internacional de
la Dona, a participar en els actes que es convoquen en tots els municipis com a famílies
compromeses en l’educació per la igualtat dels seus fills i filles.
El col·lectiu de pares i mares n’està convençut que cal treballar a l’escola la igualtat de
gènere i fa seu el lema “si ens eduques igual, serem iguals” per a contribuir a la igualtat
efectiva i real entre homes i dones.
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JUNY 2017
FAMPA-València s’adhereix a les organitzacions de dones per l’#alerta feminista el
19J
Vam fer una crida a pares i mares a unir-se a la reivindicació feminista per la igualtat real
entre homes i dones i contra la xacra de la violència de gènere.
Vam animar a les AMPA a estar presents i participar en els actes que es van convocar en
tots els Ajuntaments, el 19 de juny, com a famílies compromeses en l’educació per la
igualtat dels seus fills i filles.
El col·lectiu de pares i mares n’està convençut que cal treballar a l’escola la igualtat i acabar
d’una vegada i per totes amb la xacra de la violència de gènere per a contribuir a la igualtat
efectiva i real entre homes i dones.
SETEMBRE 2017

Roda de premsa d’inici de curs
FAMPA-València demana la reforma integral de l’IES La Patacona
La federació majoritària d’AMPA de l’escola pública considera una prioritat la inversió
educativa en infraestructures i instal·lacions adequades.
FAMPA-València inaugura el curs escolar junt a la comunitat educativa de l’IES Patacona
per a denunciar la manca de qualitat per la falta d’espais i una creixent massificació per a
les dimensions de l’institut que fan palés la necessitat d’un nou.

OCTUBRE 2017
FAMPA-València demana que augmenten progressivament els beneficiaris de les
beques de menjador
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La federació va celebrar l’augment de beneficiaris i la rebaixada en un punt de la nota de
tall, però considera que no és suficient.
FAMPA-València va demanar a la Conselleria que progressivament augmente les beques
de menjador ja que, tot i la rebaixada d’un punt en la nota de tall per accedir a les ajudes,
moltes famílies es queden a hores d’ara fora de l’ajuda i inclús les que es beneficien, ho fan
d’una quantitat mínima.
NOVEMBRE 2017
FAMPA-València considera que la nova norma que regula la jornada continua
provocarà desigualtat
Pares i mares de l’escola pública demanarem a la Conselleria d’Educació qualitat educativa
quan s’implante la jornada contínua i que es pense d’una vegada i per totes en l’alumnat.
FAMPA-València va manifestar el seu malestar davant l’esborrany que demà anirà a mesa
de pares i mares per al seu debat sobre autorització de canvi de jornada escolar. Un dels
requisits de poder optar al canvi fins el moment era el de garantir que les extraescolars
foren totalment gratuïtes. Vam proposar a tota la comunitat educativa que valore l’adequació
de les activitats extraescolars com a una part més del sistema educatiu i que l’administració
es plantege incloure-les en el sistema públic dotant de recursos econòmics per tal que
siguen totes gratuïtes.
Les AMPA de la ciutat de València critiquen la manca de participació de la Conselleria
i l’Ajuntament en les polítiques educatives
L’agrupació comarcal de FAMPA de València ciutat, celebraren el passat divendres 17 de
novembre de 2017, la seua assemblea extraordinària on es va destacar una important
crítica al sistema de participació que està portant la Conselleria d’Educació.
L’assemblea va considerar que no s’està apostant per una vertadera participació de les
famílies. Convocant-les quan, en la majoria de les ocasions, ja s’han pres les decisions, per
tal de cobrir l’expedient d’una “suposada participació”.
Aquest acte, enmarcat dins del procés de celebració d’Assamblees Comarcals que
preparen per a l’ Assemblea General del proper més de febrer, va triar les i els seus 14
representats al Consell de Govern de FAMPA de la província de València per als pròxims 2
anys.
FAMPA-València crida a la participació dels pares i mares en les eleccions a Consells
Escolars
La federació d’AMPA va demanar a la Conselleria un impuls per a fomentar la participació
ja que la representació dels pares i mares als Consells Escolars és fonamental per a un bon
funcionament dels centres.
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DESEMBRE 2017
El CEIP Jaime Balmes reclama un educador/a per a l’aula CyL
El CEIP Jaime Balmes té un aula CyL adreçada a xiquets/es amb necessitats educatives
especials, del personal adscrit no docent al centre li correspon un/a educador/a per a
aquesta aula i altra per a l’aula ordinària. Des del 23 d’octubre no presta cap tipus de servei
l’educadora del aula CyL i des del 30 d’octubre la del aula ordinària, fent-se càrrec de totes
les tasques l’equip docent del centre.

L'AMPA de l'IES Font de Sant Lluís reclama tres places de conserges que estan per
cobrir
El centre té assignats un total de tres places de personal no docent en consergeria ja que el
centre té 680 alumnes matriculats i en aquests moments no hi ha cap al centre.
L'AMPA va denunciar que una de les places està per cobrir des de principis del mes
d'octubre i les altres dues des del mes de novembre.

▪ 40 ANYS DE FAMPA-València
El passat 21 d’octubre vam celebrar el 40
aniversari de la federació. En una jornada on
primerament hi va tenir lloc la II Trobada
d’AMPA de València Ciutat al CEIP López
Rosat per a més tard desplaçar-nos al parc
de l’Oest i celebrar l’aniversari amb un dinar
de germanor. Comptarem amb la presència
del grup de ball Rascanya.
També vam tindre l’oportunitat de presentar
el libre d’història de FAMPA-València.
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▪ Arranjament escolar 2017
Vam mostrar el nostre desacord amb la proposta d’Arranjament Escolar per al curs
2017/2018.
FAMPA-València va considerar que la reducció prevista del nombre d’unitats en els centres
educatius com a proposta d’arranjament escolar per al curs 2017-2018, comportava un
augment del nombre d’alumnat en la resta d’aules del centre o en altres centres educatius
de les diferents localitat afectades.
Que esta planificació educativa de nou responia a criteris econòmics i, en cap moment, es
proposa com una actuació de millora de la qualitat per al conjunt del sistema educatiu.
Que de nou calia tornar a mobilitzar-nos contra els tancaments d’unitats del sistema de
titularitat pública. Tenim constància d’eliminacions a 65 en infantil i 93 en primària al sistema
de titularitat pública en tot el País Valencià.
També des de FAMPA-València i en nom de les nostres AMPA federades, algunes d’elles
afectades per la proposta d’arranjament escolar per al curs 2017-2018, vam enviar les
al·legacions que ens feren arribar bé en nom de l’AMPA, bé en nom del centre públic al qual
pertanyen perquè siguen tingudes en compte a l’hora de publicar l’arranjament escolar
definitiu.
Les al·legacions són dels centres:
-CEIP Isidro Girant (Ayora)
-CEIP Victorio Mortes (Venta del Moro)
-CEIP Padre Manjón (València)
-CEIP Sant Joan de Ribera (Burjassot)
-CEIP Rei en Jaume (Xirivella)
-CEIP Cavite (València)
-CEIP Ramón Martí Soriano (Vallada)
-CEIP Baladre (Picanya)
-CEIP Cervantes (Buñol)
-CEIP Santo Ángel de la Guarda (València)
-CEIP Sector Aéreo (València)
-CEIP Federico García Lorca (València)
-CEIP Max Aub (València)
-CEIP Malva-rosa (València)
-CEIP Jaime I (València)
-CEIP Jaime Balmes (València)
I vam sol·licitar.
La paralització de la supressió de totes les unitats esmentades i de totes les que apareixen
en la proposta d’arranjament de la Conselleria d’Educació ja que minven la qualitat
educativa de l’ensenyament públic.
Tanmateix moltes AMPA es van mobilitzar i van eixir al carrer per a dir no a l’eliminació
d’unitats.
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▪ Eleccions a Consells Escolars
El passat 23 de novembre, es van convocar Eleccions a
Consells Escolars de centre. FAMPA-VALÈNCIA va
insistir en la importància de la participació de les famílies
en el Consell Escolar, l'òrgan col·legiat de govern de
participació de tots els sectors de la Comunitat Educativa.
FAMPA-València va fer una crida a la participació de tots i
totes, com a electors i com a candidats. En aquest sentit,
FAMPA-València ha realitzat una campanya de cursos de
formació i xarrades informatives, assessorament telefònic
i material per a la campanya per a fomentar la participació
dels pares i mares en el procés.

Resultats:

Any rere any observem a les eleccions una problemàtica que es repetix. Els documents de
resultats de les eleccions (acta) que s’omplin des del centre escolar i s’envien a la
Conselleria, comporten un problema per als representants de les nostres AMPA, en el sentit
què no s’emplenen com toca o s’emplenen malament. Tal volta perquè no s’entenen, tal
21

Memòria

2017

volta perquè no ho fa l’AMPA i ho fa directament la direcció dels centres,... el cas és que el
fet que no s’indique que el/la representant elegit/da és i pertany a FAMPA-València,
repercuteix en la nostra representativitat perquè disminueix. Som moltes més de les que
som, però és un treball a millorar, en l’acompanyament a les AMPA a l’hora de revisar les
actes, que com hem dit són normalment els centres qui les emplenen.

▪ Eleccions comarcals. Nou Consell de Govern
El Consell de Govern de FAMPA-València va marcar els mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2017 per a dur a terme este procés que culmina en l’Assemblea General
Extraordinària d’elecció de la nova executiva de la federació.
Este procés respon a 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”.
Voluntàriament members de l’executiva de FAMPA-València han recorregut les 16
comarques, les AMPA de les quals han sigut convocades a assisitir. De cada comarca s’han
obtingut els següent representants:

AGRUPACIONS
COMARCALS

ASSEMBLEES COMARCALS
(Màxim òrgan de govern de les
comarques)
ASSEMBLEA GENERAL
(Màxim òrgan de govern de la
Federació)

CONSELL DE GOVERN
(CG)
(Òrgan de govern de la federació entre
Assemblees)
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3
4
5
6
7
8

REPRESENTATIVITAT CONSELL DE GOVERN (Art. 22)
COMARQUES
AMPA
PRESIDENTS/ES
CONSELLERS/ES
FEDERADES
RACÓ D’ADEMÚS
2
1
+
1
PLANA D’UTIEL22
1
+
2
REQUENA
FOIA DE BUNYOL
19
1
+
2
ELS SERRANS
15
1
+
1
HORTA NORD
68
1
+
7
HORTA SUD
93
1
+
9
CAMP DE TÚRIA
35
1
+
3
CAMP DE MORVEDRE
28
1
+
3

9
10
11
12
13
14
15
16

RIBERA ALTA
RIBERA BAIXA
CANAL DE NAVARRÉS
VALL DE COFRENTS
LA COSTERA
LA SAFOR
LA VALL D’ALBAIDA
VALÈNCIA CIUTAT

70
24
9
8
25
46
41
128

1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL AMPA
FEDERADES

633

TOTAL: 16

1
2

+
+
+
+
+
+
+
+

7
2
1
1
2
5
4
13

CONSELLERS/ES A
ELEGIR: 10% DE 633=
63
TOTAL PRESIDENTS/ES + CONSELLERS /ES: 79

En cada comarca s’ha convocat el procés complint amb els estatuts, s’han enviat les
acreditacions i documents informatius pertinents I s’ha fet publicitat de les convocatòries via
xarxes socials. Exemples:
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▪ Jornada Continua. Valoracions de la seua implantació
Respecte del decret dels temps escolars que ha estat l’altre gran tema que hem hagut
d’enfrontar volem palesar unes quantes qüestions. Des del primer moment vam ser crítiques
de si aquest era el moment de presentar el debat tal com està el sistema d’ensenyament
públic. Entenem que s’ha de millorar la situació laboral del nostre professorat però no tenim
clar si la revisió de la jornada escolar és el mecanisme. Pensem que la millora ha de venir
potser a través de l’increment de recursos i plantilles. Per exemple amb professorat que
treballe amb horaris diversos dintre dels centres: potser amb professorat diferent als matins
i a les vesprades. A partir d’ací hem assistit amb tristor a l’enfrontament en molts centres
entre part del professorat i les famílies en plantejar la revisió de la jornada escolar i també a
l’enfrontament entre les famílies. No ha estat una bona estratègia per la millora de la
convivència ni de la participació el plantejament que s’ha fet. Convé recordar que el decret
permet la flexibilitat d’horari i diversos plantejaments. A més a més, nosaltres vam proposar
des del principi que es fera una avaluació comparativa entre les diverses jornades,
recordem que el decret només parla d’avaluar la dels centres que implanten un altre tipus
de jornada i no de fer comparatives. També vam demanar que es plantejara un estudi
científic i rigorós i hores d’ara tenim molts dubtes. Hem demanat de manera reiterada
accedir als estudis i avaluacions i no en tenim constància escrita la federació. En fi, per
acabar aquesta petita anàlisi. Seguim tenint molts dubtes de quina és la millor jornada per
les nostres filles i fills i també som molt crítiques amb si aquest plantejament ha servit
realment per millorar el sistema d’ensenyament públic al nostre país
FAMPA-València va fer paleses les qüestions següents en resposta a l’ordre 25/2016 de 13
de juny de 2016 i la Resolució instruccions per al curs 2017-18 del 14 de desembre del
2016.
1) Aquest tema genera un debat continuat entre diversos sectors. Respecte de les famílies
nosaltres volem esclarir que el nostre posicionament és sempre el de contribuir al diàleg
entre les diferents postures.
2) A les AMPA que conformen les nostres Federacions i la nostra Confederació ens uneix
la lluita per un sistema educatiu públic de qualitat, sense concertacions, totalment
gratuït, universal, integrador de la riquesa de la nostra societat, coeducatiu, laic, amb
especial cura pel valencià.
3) Nosaltres considerem que l’eix central del sistema educatiu que volem han de ser les
nostres filles i fills.
4) Apostem també per un sistema educatiu en que la comunitat educativa siga l’eix
vertebrador.
5) Volem un sistema educatiu obert, on l’ensenyament siga considerat tot allò que aprèn
l’alumnat, al llarg de tot el dia. Un sistema integrat en tot el teixit associatiu, un sistema
on el barri i el poble siguen la seua
base.
6) Volem un sistema educatiu que
contribuïsca a fer desaparèixer les
diferencies que genera el sistema
social en que vivim.
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7) Volem un sistema educatiu per al poble treballador. Un sistema que prepare a les
nostres xiquetes i xiquets, entre altres qüestions, per a contribuir a capgirar aquest
sistema social i donar pas a una societat diferent on les persones i no les coses, les
mercaderies i els diners siguen les que la regeixen.
A partir d’ací, el que diem és que l’actual llei que el determina, la LOMQE, va totalment en
contra dels interessos que defensem les nostres AMPA i de la nostra aposta educativa.
Hem d’acabar amb les retallades. Hem d’augmentar considerablement els diners per
educació.
Respecte dels temps escolars volem palesar que la seua reorganització ha de ser seriosa.
Ha de contribuir a millorar la qualitat de l’ensenyament. Ha de tenir en consideració tot el
que diga la comunitat educativa del centre. En
aquest sentit, recolzarem el que defensen les
nostres AMPA en cada cas. En qualsevol cas,
recomanem als i les nostres associades que
procuren dotar-se de la màxima informació i
contribuisquen al diàleg. En aquest sentit les
nostres recomanacions inclouen:
1)
Considerar que aquest canvi de
jornada escolar ha de correspondre’s amb un
canvi de metodologia i ha d’estar relacionat
amb tot el que implica la millora del pla docent
del centre, incloent-hi tots els factors que hem
comentat que han d’intervindre al sistema
educatiu.
2)
Tractar
de
vetllar
perquè
s’acomplisquen totes les garanties que
proporciona l’esmentada ordre per tal
d’aconseguir la qualitat i la millora del nostre
sistema educatiu.
3)
Impulsar la participació de les famílies
en tot el procés.
4)
Volem que les famílies tinguen en tot
moment la màxima informació, ficant al seu abast i per la banda de l’administració tots
els estudis que es tinguen al respecte dels temps escolars i l’efecte que produeixen
sobre l’ensenyament de tot l’alumnat.
5) Considerem fonamental l’avaluació i el seguiment de l’evolució del procés allà on hi haja
un canvi de jornada i també on no es produeix. Volem constatar com es millora la
qualitat de l’ensenyament en tot moment per tal de conèixer tots els paràmetres que
determinen aquesta evolució i la seua futura continuïtat.
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6) En aquest sentit les inspeccions han de
garantir,
com
diu
l’ordre,
unes
extraescolars iguals per a tot l’alumnat,
gratuïtes i de qualitat, imbricades amb la
resta del pla educatiu del centre.
7) Volem que es potencie el paper dels
menjadors escolars com a elements
d’aprenentatge i totalment gratuïts.

8) Volem que es tinguen en consideració
les experiències que hi ha a la resta de
l’estat i dels estats del nostre entorn,
tenint en compte les peculiaritats
educatives.
9) Volem que siga quina siga la jornada al
centre, les AMPA continuen funcionant al
mateix nivell de participació al centre
com ara.

▪ Altres
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▪ TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2017
FAMPA-VALÈNCIA ha participat durant 2017 en
les Trobades d'Escoles en Valencià organitzades
per Escola Valenciana. Aquestes trobades que
es realitzen al llarg de les diferents comarques
valencianes són, en paraules de la pròpia
organització, festes per la llengua lúdiques i
reivindicatives que visualitzen l'autoestima
lingüística
i reclamen als responsables
institucionals que facen del valencià la llengua
pròpia i oficial d'ús normal per a tots i per a tot.
FAMPA-VALÈNCIA participa amb la realització
de tallers lúdics i reivindicatius. Aquest any ha
girat al voltant d’incentivar la matrícula en
valencià, amb la pintura d’enganxines I la
possibilitat de fer-se fotografies a un fotocol.
Paral·lelament, a les trobades es realitza una
important tasca d’informació i visualització de les
actuacions i reivindicacions de FAMPAVALÈNCIA a les famílies. L’objectiu d’aquesta jornada informativa és la conscienciació de la
importància del paper de les AMPA i de la seua federació per tal d’aconseguir una major
participació i assolir objectius comuns.
Les trobades d’escoles en valencià celebrades a les comarques de València en les quals
hem participat aquest any són les següents:
2 d’abril ALBALAT DELS SORELLS (l’Horta Nord)
8 d’abril FONTANARS DELS ALFORINS (la Vall d’Albaida)
9 d’abril PLAÇA DE L’AJUNTAMENT (València)
30 d'abril GUADASSUAR (la Ribera)
6 de maig VALLADA (la Costera)
13 de maig LLÍRIA (el Camp de Túria)
20 de maig MANISES (l'Horta Sud)
27 de maig EL REAL DE GANDIA (la Safor-Valldigna)
3 de juny QUART DE LES VALLS (el Camp de Morvedre)
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▪ Plurilingüisme
La Conselleria va aprovar un nou programa d'educació plurilingüe per a aplicar en el
curs, 2017-2018, en el segon cicle d'educació infantil. L'aplicació es faria de manera
progressiva, ens referim en condicional perquè este Decret ha sigut derogat a finals del
mes de desembre i no serà vàlid per al curs 2018-2019. Tanmateix a hores d’ara,
mitjançant un Decret Llei de Plurilingüisme, aprovat el passat més de setembre, el model
lingüístic, recordem, triat per cada comunitat educativa, esta funcionant en segon cicle
d’educació infantil.
FAMPA-València va fer cursos de formació i xarrades per tal d’informar a les famílies.
La implantació del programa plurilingüe ha estat un error i no ha comptat amb la participació
efectiva del teixit social. El Decret, el Decret-Llei i ara la Llei a les Corts han dilatat massa
en el temps la seua implantació. Hores d’ara encara estem sense una assumpció real
d’aquest nou programa per part de la majoria de la comunitat eductiva. FAMPA-València
vam estudiar què significava un pla d’estudis plurilingüe a través de la consulta a
sociolingüistes i del coneixement d’allò que s’havia fet en altres llocs del món. Està
demostrat en la pràctica que l’única manera que un programa plurilingüe siga exitós i que
aconseguisca un coneixement suficient de la llengua minoritzada, al nostre cas el valencià,
de la llengua predominant i d’una tercera llengua, és aquell que té almenys un 50% de les
matèries impartides en la llengua minoritzada. Així ho vam fer arribar a les nostres AMPA a
través de jornades i informes que vam remetre. Vam fer una enquesta telefònica i telemàtica
entre les nostres AMPA en aquest i altres temes (mobilització per la desaparició dels
deures, vaga de la comunitat educativa contra la LOMQE i les retallades, participació en la
mobilització pel finançament just...). Respecte al plurilingüisme les AMPA us vau manifestar
majoritàriament per defensar aquest plantejament. Des de l’executiva també vam parlar
amb totes les AMPA que ens vau plantejar dubtes per explicar el que havíem après i l’opinió
majoritària de FAMPA-València que és la que estem defensant.
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▪ Llei de plurilingüisme
FAMPA-València ha presentat esmenes a la nova llei de plurilingüisme, són les
següents:
1) Tota llei de plurilingüisme ha de contenir almenys un mínim del 50% d'assignatures
impartides en valencià i tendir a incrementar la quantitat.
2) Hem de tenir un sistema únic a l'ensenyament públic. La qual cosa significa cap
diferència entre cap de les zones anomenades valencianoparlants o
castellanoparlants, ni entre titularitat pública o concertada. És comprensible que al
moment actual hi haja una “progressivitat” fins arribar a l’estat que volem però
sempre partint de que d’entrada es defineix un únic sistema educatiu públic.
3)

Tal i com es contempla a l’article 16 al punt 6 volem una continuïtat real de
l'aprenentatge plurilingüe des de l'educació primària a la secundària perquè els
projectes lingüístics de centre dels d'educació secundària coincidisquen amb els
quals estan aplicant-se en els centres de primària que tenen adscrits. D'aquesta
manera el/l'alumne/a té una continuïtat en l'aprenentatge lingüístic. Trobem aquest
punt molt important per a que els alumnes siguen competents a nivell lingüístics
abans de iniciar els estudis universitaris.

4) Cal que hi haja un procés seriós de formació del professorat per tal de dur endavant
el projecte. Cal adaptar el material educatiu, llibres (parlant amb les editorials),
material en xarxa, etc., al sistema plurilingüe. Aquests materials han de ser finançats
per Conselleria.
5) Cal encetar de seguida un procés de divulgació i informació entre tota la comunitat
educativa. Especialment entre mares i pares i famílies. Amb arguments serà senzill
fer-nos veure les avantatges de l’ensenyament plurilingüe, del coneixement
d’almenys tres llengües, les oficials i una tercera i que millora l’ensenyament en tots
els aspectes fins i tot de la resta d’assignatures.
6) No és pot dur endavant un projecte com aquests sense recursos. No val dir que no
hi haurà despeses suplementàries. Cal ficar tots els recursos materials, tècnics i
econòmics per dur endavant projecte.
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Des del departament de premsa de FAMPA-València s'ha treballat per a aconseguir que
la federació tinga una presència social en els mitjans de comunicació. S’ha
aconseguit posar en marxa la nova pàgina web de FAMPA-València.
El departament de premsa manté contacte diari amb les AMPA a través del correu
electrònic per on s'atén qualsevol necessitat de l'AMPA que sorgisca, així com la redacció
de notes de premsa que sol·liciten perquè tenen una problemàtica concreta o perquè en un
moment determinat volen convocar a la premsa per a alguna concentració o reivindicació.
La vinculació i incidència de FAMPA-València en premsa es pot comprovar en l'apartat de
les campanyes i mobilitzacions de FAMPA-València on apareixen els titulars de les
notes de premsa més destacades.
Des de l'adreça de premsa s'envien a més actes, concentracions, cartelleria que convoquen
a les nostres AMPA a la mobilització.
També és tasca de premsa l'actualització constant de la pàgina web amb tota la
informació possible. La web és un gran recurs comunicatiu però recordem que és un portal
institucional el que comporta que trobem informacions permanents i del funcionament intern
de la federació.
L'actualitat a través de les notícies la trobem en la web de FAMPA-València però sens
dubte la immediatesa la marquen les xarxes socials, per açò hem fet una aposta forta per
tenir una presència constant en facebook, on el seguiment és constant.
El departament de premsa a més fa un treball de disseny i elaboració de publicacions.
En aquest sentit maqueta documents del departament de formació i administració (fullets
formatius, cartells, etc). S'encarrega també d'elaborar els calendaris de premsa de tot l'any i
la documentació corresponent perquè l'assemblea siga coneixedora de la incidència de la
federació en la premsa.
Cal destacar el paper de premsa en la Plataforma per l’Ensenyament Públic a través de
tot el treball administratiu i periodístic de l'entitat, elaboració de notes de premsa,
organització de concentracions, manifestacions, etc.
El gabinet de premsa fa a més el treball de vincle amb l'executiva per a mantenir-la
informada i formada. Així des d'ell s'elaboren informes de política educativa, argumentaris,
etc.
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▪ Portal web

▪ Portal facebook

32

Memòria

2017

▪ Portal twitter

▪ Notícies
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Objectius: Desenvolupar el pla de treball presentat per l’executiva a la darrera assemblea
de FAMPA-València. Entre aquests cal refermar els de fer funcionar a nivell comarcal a les
AMPA federades. Establir relacions a nivell local i comarcal. Impulsar les relacions amb els
altres sectors de la comunitat educativa per fer més efectiva la nostra lluita. Convé tenir
sempre present que tot i que ha hagut un canvi de govern està tot per fer i fins i tot quan es
recuperen alguns aspectes sempre ens quedaran més i sempre plana la possibilitat de la
involució. És per això que cal no deixar mai de banda la lluita. Altre objectiu és el d’ampliar
el nombre d’AMPAs federades per enfortir la nostra lluita.
Camps d’actuació:
1) Nivell local. Cal incentivar la formació de Coordinadores o inter-AMPA a nivell local. Es
pot explicar el funcionament de les ja existents. Les coordinadores locals serveixen per
intercanviar informació entre els centres, per reivindicar conjuntament a nivell local, per
actuar de manera coordinada al CEM. També per coordinar-nos amb altres sectors de la
comunitat educativa i del teixit associatiu per les reivindicacions a nivell educatiu i a
altres nivells, com els de la lluita per la defensa dels serveis públics. En aquest darrer
sentit cal impulsar plataformes de defensa de l’ensenyament públic i dels serveis
públics. Tot això sempre tenint en compte les circumstàncies de cada població.
D’altra tasca a fer que reforçarà l’anterior és la d’establir un mapa de les necessitats
locals a través d’enquestes que podem passar des de FAMPA però que seria
interessant que gestionaren els pobles i nosaltres podríem analitzar i retornar els
resultats. En qualsevol cas cal que existisca una coordinació local-comarcal-executiva.
També hem d’incentivar entre les AMPA a nivell local la presentació de candidatures als
CE i als CEM. Cal establir també contacte amb l’àrea de formació per tal de promourela. Que cada AMPA informe del o la representant al CEM a FAMPA. Establir una reunió
semestral on participen representants de l’àrea de comarques de FAMPA.
2) Nivell comarcal. Cal fer la mateixa feina que hem comentat a nivell local però a nivell
comarcal. Coordinadora Comarcal i Plataformes Comarcals. Les Conselleres i
Conselleres de Govern i la Junta Comarcal haurien d’encarregar-se coordinats amb la
Comissió de Comarques de l’executiva de tota aquesta coordinació comarcal.
Cal plantejar a les AMPA totes les reivindicacions que estem portant endavant i que ens
plantegen aquestes el seu posicionament i també quines noves podem dur endavant. El
trasbals ordenat d’informació és fonamental de baix cap a dalt i a l’inrevés.
Per això cal ordenar el treball i una via seria:
Local <-> Comarcal <->Consell de Govern<->Comissió de Comarques. En els 2 sentits.
Cada comarca ha d’establir el seu llistat de pobles i fer aquesta xarxa informativareivindicativa-formativa a través dels òrgans que tenim establerts que han d’incentivar la
relació AMPA-Coordinadores-Plataformes (locals) – Ídem (Comarcal) -FAMPA.
Aquest pla l’hem de desenvolupar junt amb els i les Conselleres de Govern i a poc a poc
establir la xarxa en cada comarca. D’aquesta manera farem més efectiva la nostra lluita.
Les comarques també es recolzaran unes amb les altres mentre es van enfortint.
Establir una reunió semestral on participen representants de l’àrea de comarques de
FAMPA.
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3) Temes que s’ha de transmetre i ens han de transmetre les AMPA:
a) Participació en FAMPA
b) Participació en CE, CEM.
c) Participació en plataformes reivindicatives. Local, comarcal i de País Valencià.
d) Reivindicacions: infraestructures, fibrociment, arranjament, superació del sistema de
concert, banc de llibres, menjadors, nou model educatiu...
e) Participació en mesa de mares i pares, CEPV.
f) Participació en la Confederació i en CEAPA.
g) Formació.
h) Jornades.
i) Participació en les Comissions de FAMPA-València.

[

Participació.

Som la federació majoritària

NOM ORGANITZACIÓ

]

NOMBRE AMPA

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA
FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ
FAMPA-VALÈNCIA

1034
215
234
585
Dades de 2017

[ ESTEM PRESENTS]
▪ PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Calendari d’actuacions
DESEMBRE
2016

FEBRER

Notes de premsa 1 i 2 de desembre
Manifestació 13D

Reunió plenari de la Plataforma 17 de febrer
Reunió grup de treball 27 de febrer
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SETEMBRE

OCTUBRE
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Nota de premsa 22 de febrer
Nota de premsa 6 de març
Convocatòria de premsa 3 de març
9 de març Vaga Educativa
Reunió 16 de maig
Nota de premsa 19 de maig
Valoració arranjament i propostes
Reunió Plenari 12 de juliol
Nota de premsa 26 de juliol
INICI DE CURS. Reunió Plenari 5 de setembre
Nota de premsa 7 de setembre
Convocatòria de premsa 14 de setembre delegació de
govern
Convocatòria de premsa 7 de setembre Conselleria
Educació
Propostes legislació política educativa
Reunió Plenari 4 d’octubre
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Al departament d’adminisitració hi ha tres persones en estos moment treballant. A més del
treball ordinari d'oficina s'atenen gran quantitat de trucades telefòniques diàries i d'e-mails.
En total de novembre de 2016 a desembre de 2017 s’han contabilitzat 1924
telefonades.
Totes les consultes, dubtes, preguntes que les AMPA es plantegen procurem que es
resolguen en l'acte o, si no és possible perquè hem de consultar, siguen resoltes en breu.
Els escrits/correus rebuts en la Federació són registrats i arxivats per a portar un control de
treball i temes tractats.
Caldria destacar que de les moltes preguntes que ens fan les AMPA, podem trobar les
respostes en el curs que s'ofereix des del departament de formació de la federació de
“Funcionament d'AMPA”, la qual cosa vol dir que cal insistir en la importància de tenir una
bona formació.
Així mateix, des de l’executiva a través de la Comissió d’Organització (òrgan que es va
establir en el Consell de Govern d’octubre del 2016) en coordinació amb l’oficina s’ha
establert un seguiment i atenció especial a aquelles AMPA que requerien d’un tractament
específic pel caire reivindicatiu dels seus plantejament. A l’oficina i a les actes que realitza la
Comissió d’Organització de l’executiva (que estan a l’abast de qualsevol membre de la
federació) es pot fer un seguiment detallat de totes les actuacions que hem fet i de la seua
resolució.
Els temes d'administració i assessorament són:
Consells Escolars
Entre els temes més tractats es troben:
- Composició de les taules electorals.
- Vot no presencial.
- Competències de la Junta Electoral (establiment d'horaris, llista de candidats, terminis…).
- Nomenament del representant de l’Ampa en el Consell Escolar.
- Competències del Consell Escolar, presa d'acords.
- Terminis de convocatòria del Consell, documentació.
Subvencions
Us informem puntualment mitjançant e-mail de les convocatòries de cadascuna d'aquestes
subvencions, així com de la resolució i del termini de justificació en el cas que els siguen
concedides.
Cens i Registre
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Des d'Administració es treballa de manera exhaustiva en el control de la situació de les
AMPA respecte a dos organismes importants com són el Cens d'AMPA de la Conselleria
d’Educació, Formació i Ocupació, i el Registre d'Associacions de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques.
En aquest sentit s'informa a les AMPA sobre:
Cens
Avantatges d'estar censat
Documentació necessària
Tramitació
Assessorament Reglamentació del Servei de Relacions Institucionals i Participació Social
de la Conselleria d'Educació
Registre d'Associacions
Assessorament: Documentació per a registrar-se
Canvi de Juntes Directives
Estatuts nous i adaptació d'Estatuts
Xarxa Llibres: dubtes sobretot el procediment d'aquesta subvenció de llibres que la GVA va
engegar a l'octubre de 2015.
Reclamacions baixes de professorat
La política de la Conselleria respecte a les substitucions del professorat en els centres de
Primària i Secundària ha portat a les AMPA a efectuar nombroses consultes sobre aquest
tema. Davant la falta de solucions per part de la Conselleria, s'ha elaborat l'escrit de
reclamació dirigit al Síndic de Greuges.
D'altra banda, es realitza el seguiment de la convocatòria d'adjudicacions tant del Cos de
Mestres com el de Professors de Secundària, en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, per a mantenir informades a les nostres AMPA de la seua situació en concret.
Consells Escolars Municipals
Comunicació de representants de pares als diferents consells Escolars Municipals.
Recepció i transmissió de documentació als representants del CEM de València.
Comunicació de la proposta d'arranjament escolar a totes les AMPA de València Ciutat.
Protecció de dades
En compliment de la legislació vigent, hem sotmès les dades que figuren en els nostres
fitxers a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter
personal.
Gestió de la base de dades
Estem procedint a l'actualització de tota la informació que s'arreplega en la nostra base de
dades. Aquesta labor consta d'una part de recollida de dades, a través del telèfon ens
posem en contacte amb les AMPA perquè actualitzen les dades referents a la Junta
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Directiva. D'altra banda, s'introdueixen diàriament els canvis que se'ns notifiquen, per a
mantenir actualitzada la base de dades i facilitar, d'aquesta manera, la comunicació amb
totes les AMPA.
Comptabilitat
Les tasques de comptabilitat que es desenvolupen en el departament són les següents:
• Gestió pagaments i cobraments.
• Registre i arxiu de factures.
• Cobrament de la quota anual a les AMPA.
Hem estat depurant les AMPA deutores, associacions que es trobaven sense abonar la
quota diversos cursos escolars. Si després de molts intents telefònics i per carta per a poder
solucionar el deute, avui dia no està solucionada, es proposa a l'Assemblea, prèvia decisió
del Consell de Govern, la baixa de la Federació. La baixa és a causa que amb les retallades
que estem patint no podem mantenir les despeses d'AMPA que, probablement, ni tan sols
estan en funcionament.
Sol·licitud entrevistes amb els Organismes Oficials
Quan un AMPA requereix del nostre assessorament en un tema en concret i considerem
necessària una reunió amb algun Organisme Oficial, des de la federació sol·licitem aquesta
entrevista i els acompanyem quan se'ls concedeix.
La naturalesa de les consultes telefòniques i per mail de les AMPA és molt variada, i, en
ocasions, requereix un procés de recerca per part del personal. Entre uns altres hem tractat
els següents temes:
- Reclamació notes: S'informa a pares i mares del seu dret a reclamació de qualificacions i
el procediment per a fer-ho.
- Problemes amb professorat: intentem intervenir quan es produeix un conflicte entre un
pare o grup de pares i un professor.
- Reclamació de serveis en centre: professorat de suport, fisioterapeuta en centre escolar,
logopeda…
- Mediació en conflictes interns de la Junta Directiva de l'AMPA: processos de renovació de
junta, interpretació d'estatuts, pressupostos i gestió de recursos econòmics, etc.
- Assetjament escolar: lloc que es tracta d'un tema molt delicat, es dedica especial atenció a
escoltar i orientar a les AMPA indicant-los els passos a seguir.
- Transport escolar: normativa, utilització del transport per alumnat d'educació
postobligatoria.
- Reclamació d'expedients disciplinaris. Informem a les famílies sobre l'aplicació del decret
de drets i deures.
- Jornada contínua.
- Arranjament escolar: supressió d'unitats.
- Reclamació de deficiències en els centres escolars.
- Custòdia dels alumnes en horari escolar.
- Menjadors escolars: ràtios, barem…
- Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
- Requisits mínims de centres.
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[ASSESORÍA JURÍDICA]
EL TREBALL AMB LES AMPA
Assessorament a les AMPAS: Un dia per setmana estem acudint a la seu i s'atenen
a les AMPAS citades a fi d'assessorar en la problemàtica que es planteja i prestar-los la
solució. Des del servici jurídic de FAMPA es fa tot el seguiment extrajudicial de la
problemàtica incloent l'elaboració d'informes o escrits o contactes necessaris que puguen
portar l'assumpte a un fi satisfactori per a l'AMPA. S'atén una mitjana de 3-4 AMPAS
mensuals en la pròpia seu els dies assenyalats, a més de l'atenció telefònica y/o via e-mail
qualsevol dia de la setmana tractant de donar una resposta a la major brevetat.
En aquest any 2017 les consultes a resoldre han sigut molt variades en funció de les
preocupacions de les AMPA i les circumstàncies que rodegen al curs escolar, sent aquest
curs molt recurrent les consultes referents a les votacions sobre la jornada escolar que es
va celebrar el 4 d'abril tant mecanismes previs com en referència als seus resultas.
D'altra banda, i cada vegada més, les AMPA es presenten i mostren les seues
activitats fent ús de les noves tecnologíes, la qual cosa ha augmentat la demanda de
consultes en relació a l'ús i divulgació d'imatges en les xarxes socials i blogs de les AMPA.
Sent una gren preocupació per a les AMPA estar degudament donats d'alta en l'Agència
Estatal de Protecció de Dades; l qual cosa va portar a Fampa-Valencia a realitzar una
formació en aquest sentit.
Són molts i variatss els contactes de les AMPA que s'atenen en aquest departament
podent citar des de problemàtiques amb l'assegurança d'accidents, temes relacionats amb
les activitats extraescolar, xarxa de llibres, interpretació d'estatuts i assessorament per a la
seua modificació fins a assessorament en conflictes amb la direcció y/o amb pares o mares
descontents. S'annexa un resum d'algúnes de les assistències que s'han fet al llarg de l'any
2017:
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FECHA

2017

CONSULTA

AMPA 9 D'AOCTUBRE VALENCIA

25/01/2017 revisió i assessorament per a elaboració de nous Estatus

AMPA SAN ONOFRE DE QUART DE POBLET
AMPA CEIP ALMACERA

problemes assegurança escolar, es realitzen les gestions per a la
10/02/2017 reclamació al segur
07/03/2017 jornada escolar

AMPA CIUDAD DE BOLONIA
AMPA SOTO MICO
AMPA REI EN JAUME DE FOIOS
AMPA GINER DE LOS RIOS
AMPA CEIP COLEGIO ALMACERA
AMPA SANT MARC BENIARJÓ
AMPA GINER DE LOS RIOS
AMPA JOAN XXIII
AMPA EL CASTELL
AMPA JOAQUIN MOÑOZ DE TURIS
AMPA EMILIO LLUCH

07/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
24/03/2017
06/04/2017
06/04/2017
18/04/2017
18/04/2017

AMPA CEIP RIVALTA

04/05/2017

AMPA IES SOROLLA
AMPA AYORA
AMPA LA FILADE ALFAFAR
AMPA SARA FERNANDEZ
AMPA ALBALAT
AMPA RAFAEL COMENGE ALBERIC
AMPA L'HORTA DE PAIPORTA
AMPA CAMPOAMOR ALAQUAS
AMPA BERNAT GUINOVART
AMPA LA FONT DE LA CANYADA

28/05/2017
22/06/2017
28/06/2017
29/09/2017
29/09/2017
03/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
15/11/2017
30/11/2017

AMPA LOPEZ ROSAT
AMPA POBLA DE FARNALS

19/12/2017
29/12/2017

interpretació estatus
consulta envers les xarrades impartides sobre Jornada Escolar
revisió i assessorament per a l'elaboració de nous Estatus
Consulta envers Consell Escolar i possibilitat de impugnar acords
Consulta envers jornada escolar
Assessorament envers acte de conciliació
Impugnació Consell Escolar
Consulta envers procés d'elecció director del centre
consulta envers Consell Escolar i possibilitat de impugnar acords
revisió i assessorament per a elaboració de nous Estatus
consulta sobre procés de modificació de Estatuts i assessorament
envers els mateixos
Consulta infraestructures centre escolar. Escrit sindic de greuges més
reclamació consellería
consulta sobre protecció de dades
consulta sobre distribució de llibres
Consulta envers assegurança d'accidents en les extraescolars
Consulta sobre oferta de extraescolares
problemàtica amb “l'escoleta matinera”
elaboració de model de contracte con empresa extraescolares
problemàtica amb Agencia Estatal de Protección de Datos
Consulta envers activitats extraescolars
Consulta sobre posibilidad de crowfunding per a reunir diners
problemàtica amb Agencia Estatal de Protecció de dades. Seguiment
procediment sancionador.
consulta sobre assegurança escolar

Després de la primera atenció es fa el seguiment adequat i, si l'assumpte ho requerix, es
realitzen els tràmits pertinents.
EL TREBALL AMB LA FEDERACIÓ
- Assessorament a Fampa València en totes les qüestions legals que es van
presentant, així com en relació a la interpretació dels Estatuts adequant-se al compliment de
la legislació vigent. Estudi i anàlisi de la documentació legal que competix a FAMPA
València. Elaboració de distints escrits legals per a ús de FAMPA-València.
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Cursos i jornades que s’han fet en el curs escolar 2016-2017 en les ampa federades en
FAMPA València.


BLOC A:
A.1.2 Cursos de Formació i dinamització d’AMPA
A.2.1 Cursos de Consells escolars com a espai de participación



BLOC B:
B.1.1 Importància de l’educació infantil.
B.1.2 Canvis de primària a secundària. Adolescència.
B.1.3 L’alumnat que finalitza l’ESO, que pot fer?
B.1.4 Motivació i tècniques d’estudi. Estratègies per a ajudar a les nostres filles i fills
en la seua organització i planificació.
B.1.5 Millora de l’atenció i concentració: Recursos i eines.
B.1.6 Educació Inclusiva. Integració de les persones amb necessitats educatives
especials.
B.1.7 Promoció d’hàbits de vida saludable: alimentació, somni, oci….
B.2.1 Animació Lectora. Com fer atractiva la lectura
B.3.1 Educació Emocional. Importància de les emocions en el desenvolupament
personal.
B.3.2 Habilitats socials i de comunicació. Entrenament en resolució positiva de
conflictes.
B.3.3 Com fomentar l’autocontrol i la tolerància a la frustració en les / els nostres
filles/fills.
B.3.4 Som diferents, som iguals. Respecte i reconeixement de la igualtat de gènere,
prevenció de la discriminació de gènere.
B.3.5 Identificar i abordar situacions de violencia de gènere que puguen estar
afectant als nostres fills/filles.
B.3.6 Prevenir, detectar i abordar situacions d’assetjament escolar
B.3.7 Utlilització de noves tecnologies. Potencialitats i riscos de les TIC’s i les
xarxes socials.
B.3.8 Promoció d’una educación afectivo-sexual en l’ambit familiar. Identitat sexual,
primeres experiències. Prevenció de l’assetjament per homofòbia en l’escola.
B.3.9 Consumo 0 d’alcohol en menors.
B.4.1 Prevenció de consums abusius (alcohol, drogues, tabac...).
B.4.2 Prevenció de l’assetjament per homofòbia a l’escola.
B.4.3 Prevenció i atenció dels trastorns d’alimentació en la pubertat/adolescencia.
B.4.4 Nous models de renovació pedagògica.

Al llarg d’aquest període s’han realitzat al voltant de 455 cursos a les mares i pares de les
nostres AMPA.
Hem estat en totes les comarques de la nostra província, en Racó d’Ademús, la Vall
d’Albaida, La Ribera, Els Serrans, Requena –Utiel, Camp de Morvedre, Camp del Túria, La
Costera, etc.
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Intentant com sempre que cada any es faça més formació i poder arribar a l’ampa més
llunyana i xicoteta, que no per açò, s’han de quedar sense informació i formació tan
necessària per a totes les mares i pares.
S’han impartit tots els cursos que té FAMPA en la seua oferta formativa, essent alguns
cursos els més sol·licitats pels pares i mares per les seues necessitats o carències.
Els cursos mes demandats han sigut:
Com fomentar l’autocontrol i la tolerància a la frustració en els nostres fills/filles amb 70
cursos realitzats
Després aniríen empatats els cursos de Formació i dinamització d’ampa i els de Motivació i
tècniques d’estudi, estratègies per a ajudar a les/als nostres filles/fills en la seua
organització i planificació, amb 62 cursos realitzats.
Seguits del curs de Prevenir, detectar i abordar situacions d’assetjament escolar amb 50
cursos realitzats i del de Millora de l’atenció i concentració: Recursos i eines amb 38 cursos
realitzats.
A més s’han realitzat 46 actuacions formatives ( xarrades i jornades) en 4 mesos dins del
tema de la jornada Escolar: jornada continua.
Jornades:
 El 12 de novembre 2016 es va realizar la jornada de “Resolució positiva de
conflictes en l’entorn familiar”. Amb el psicòleg familiar Antonio Ortuño.
Es va fer a l’ Espai Rambleta de València.
__________________________________________
Jornades de “ Jornada Escolar: Quina escola volem?
 2 de desembre 2016 a la seu de FAMPA, amb la ponent Sandra Obiol.
 18 de gener a la Coordinadora de la Malva-rosa amb Daniel Gabaldón.
 13 de febrer a la Coordinadora Patraix- Jesús amb Daniel Gabaldón.
 17 de febrero a Xiva amb Daniel Gabaldón.
 25 de febrero. Coordinadora Camp de Morvedre, amb Daniel Gabaldón.
 2 de març al CEIP Mestalla de València amb la ponent Sandra Obiol.
 13 de març a la Casa de la Cultura de Loriguilla València amb el ponent Daniel
Gabaldón.
 22 de març al CEIP Vicente Gaos de València amb la ponent Sandra Obiol.
 24 de març a la Universitat de València, Departament de Sociologia i Antropología
Social, Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació amb Jaume
Fullana, Rafael Feito, Mariano Fernández Enguita, etc.
_____________________________________________________________________
Col·laboració amb el CECV el 3 de juny Jornada Foment de la Lectura “KDD Llegim en
família llibres i més” a L’Espai d’Innovació Las Naves de València.
_____________________________________________________________________
Cursos Viatgers de Ceapa
 20 de maig. Educació Afectiu-sexual , amb Felipe Hurtado i Joan Sanfélix
a l’àtic del Centre Octubre de València.
 30 de setembre. Mediació i Famílies. Amb Inmaculada Sanchidrián Fontelles a l’àtic
del Centre Octubre de València.
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Cursos de Formació de Formadors realitzats a Madrid (CEAPA)



22-23 d’Abril. Curso “Consum 0 d’alcohol en menors” on van admetre a tres
formadores de FAMPA Valéncia.
18-19 novembre. Curso ”Riscos de la medicació de menors i situacions en les quals
aquesta situació està realment justificada”. Va anar una formadora de FAMPA
València.

_______________________________________________________________________
Altres Jornades:






16 setembre 2017 “ Com dur la Igualtat a les Aules” a l’ IES Isabel de Villena.
Amb la participació de : Mercedes Sánchez Vico, Marina Subirats, Paqui Mendez,
Ana López i Alicia Villar.
21 octubre 2017 “ II Trobada d’Ampes” al CEIP Doctor López Rosat de València.
On es va fer la realització dels tallers:
Creativitat i imatginació per a la generació de noves idees. Juani Ortega i Jordi
Pérez.
Mediació i convivencia. Professorat, alumnat i famílies. Rosa Clement.
Què necesita un ampa per a omplir els seus objetius. Marcos Pastor.
Què pot fer l’ampa al teu barri o a la teua ciutat? Mostres i propostes. José Manuel
Felisi.
Com treballar en equip i resoldre conflictes en el grup de l’ampa. Victor Escoin.
Com augmentem la participación de l’ampa? Julio Huerta.
28 octubre 2017 Curs “ La llei de Protecció de Dades a les AMPA” amb Antonio
Martín Román. IES Jordi Sant Jordi de València.
15 desembre 2017 Curs “ Obligacions Fiscals de les AMPA “ per la Gestoria Creacy
de València.
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▪ Informes executiva
INFORME DE L’EXECUTIVA PER AL CONSELL DE GOVERN
DEL 28 DE GENER DEL 2017

Des del darrer Consell de Govern, hem fet molt de treball. La Federació segueix avançant i
anem fent camí. En aquest informe farem un breu repàs dels esdeveniments més
importants que hem anat vivint.
MOBILITZACIONS: aquest és un tret distintiu del moviment social de les famílies en
l’educació. Per tal de generar un nou model educatiu cal estar sempre alerta i aquest
vessant el nostre moviment sempre ha tingut clar que és necessari. Així, a l’èxit de la vaga
del 28O, cal afegir el de la mobilització de novembre dels caps de setmana sense deures i
la de desembre del 13D on vam seguir denunciant la LOMQE i totes les seues
conseqüències. Ara mateix es planteja una vaga de tota la comunitat educativa a nivell
estatal pel 9 de març que haurem de treballar. Ja hem convocat a la Plataforma en Defensa
de l’Ensenyament Públic del País Valencià per tal d’encetar noves accions com la del 9M.
Així mateix, hem recolzat totes les reivindicacions dels nostres centres. Com ara, la de la
millora de les infraestructures, com exemple la del 103 de València o l’IES La Patacona a
Alboraia.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de 26 de NOVEMBRE DEL 2016: Aquest és el
moment en que les nostres AMPA decideixen la línia a seguir. Aquesta és la darrera que
vam celebrar. A la proposta d’acta i a les memòries podeu completar la informació. Destacar
l’èxit de la mateixa atès que va ser una assemblea tranquil·la i molt productiva. Una de les
principals conclusions va ser impulsar la participació i el treball de les nostres AMPA. Estem
endegant comissions de treball perquè participen les AMPA i continuem desenvolupant tant
el nostre ideari i posicionament sobre els diversos temes relacionats amb el sistema
educatiu i la seua superació; com el camí per aconseguir-lo, com ara les accions i
mobilitzacions a realitzar. Farem una Jornada de Treball sobre aquestes comissions que
proposem que siga el 17 de febrer. Està coordinant la jornada la nostra Vicepresidenta,
Amparo Jesús. En aquesta jornada cal establir el funcionament de les comissions, la seua
relació amb la resta d’òrgans de la Federació i com transmetre les seues conclusions a la
Federació i a les nostres AMPA. Cal també establir l’encaix en la nostra línia de treball i el
nostre funcionament estatutari.
TEMPS ESCOLARS: Aquest és un tema bàsic en aquests moments. Està generant molts
maldecaps al nostre moviment, a les nostres AMPA. El canvi de jornada a molts centres
està servint fins i tot per enfrontar a la nostra gent, o a la nostra gent amb altra
gent. Bé. Davant d’aquesta crisi, nosaltres el que estem fent és informar, informar i informar.
Hem recollit tota la informació que hem pogut i l’hem ficada a l’abast de la nostra gent. A
través del web, del face, de cursets i jornades que estem realitzant.
Unes poquetes reflexions davant del que està passant. Les companyes de CEAPA, a la
majoria de la resta de l’estat ja ens han contat el que els ha passat. A molts llocs
desmobilització, desaparició fins i tot d’AMPA, tancament de centres fins i tot a les 14h.
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Extraescolars que començaren debades ara són pagant. Tancament de menjadors. Això
són dades objectives. Cal exposar-les. Les dades també diuen que conviuen jornades de
tipus diferents a d’altres indrets de l’estat, àdhuc en un mateix lloc. Les dades també diuen
que les concertades solen tenir molt majoritàriament, l’anomenada
jornada partida i que això ha incrementat les desigualtats. Les dades objectives també diuen
que, en general, a la resta d’Europa els centres romanen oberts moltes hores i que no és
cert que sempre hi haja jornada intensiva. És el que nosaltres estem contant.
És més. Des de l’executiva plantegem que hem d’aprofitar aquesta situació per capgirar el
plantejament, per cercar el costat positiu, si escau, d’aquesta situació. Si no hi ha estudis
contundents, perquè entre altres coses no es potencia el fer-los o sembla que no es donen
totes les dades... Per què no aprofitar la situació i, ja que a més al decret apareix, fer un
estudi complet d’una vegada ja, del que signifiquen tot tipus de jornada escolar, per tal de
poder comparar també la millora de la qualitat de l’ensenyament en les nostres filles i fills?
És més, hem d’incentivar el diàleg entre nosaltres i entre tota la comunitat educativa. Hem
d’aprofitar la situació per comparar el que passa en els diferents horaris. Ara bé. El que hem
de seguir fent és potenciar el paper que té el nostre moviment. Hem de tractar de potenciar
encara més el nostre paper i fer créixer el nostre moviment. La lluita pel sistema públic
universal i sense concertació, passa per seguir-hi, per continuar lluitant per un sistema com
el que volem, per enderrocar la LOMQE, per construir un nou model educatiu per la gent del
poble, per la gent treballadora i, sobretot, per les nostres filles i fills.
Evidentment que volem el millor pel nostre professorat, perquè això revertirà en el bé per les
nostres xiquetes i xiquets. Ara bé, la millora de les seues condicions laborals passa en
aquests moments necessàriament per ací? És una pregunta oberta. Perquè cal recordar
que nosaltres sempre hem lluitat per una major formació, un augment de la motivació entre
el professorat. Un plantejament global i integral en que tots els temes relacionats amb
l’educació estiguen connectats i la millora d’un aspecte la vegem com la millora de la resta
d’aspectes. És a dir, el sistema educatiu millorarà, canviarà, si millorem tots els seus
aspectes i no un o d’altre sense connectar-lo amb la resta. Però també tenim clar que per tal
de millorar el sistema educatiu el que cal és dedicar molts més recursos econòmics.
Augmentar en molt la despesa en educació. Així la millora de les condicions laborals del
professorat passa per l’augment de plantilles com a un factor més dintre de l’augment de la
inversió en educació. Escoles obertes tot el dia, escoles inserides en la vida del barri, en la
vida del poble, amb recursos i on l’educació siga tot, tot allò que aprenen les nostres filles i
fills.
Seguirem llavors cercant informació, tractant que siga el més objectiva possible i donant-la
a totes les famílies del nostre voltant perquè puguen decidir de la millor manera possible.
PLURILINGÜISME: Aquest és un tema que es presenta cabdal. Representarà un canvi de
metodologia en tot el nostre sistema educatiu. Hi ha prevista una jornada de formació per al
proper 3 de febrer en el nostre local impartida per un expert en la matèria en Vicent Pasqual
i Granell. Us recomanem l’assistència. A l’apartat de la Confederació en parlarem més
perquè aquest tema l’hem tractat en el Consell Escolar de País Valencià a través de la
Confederació. La coordinació d’aquest treball la du endavant la nostra companya
encarregada de normalització Marga Vizdòmine.
FORMACIÓ: Continuem amb el pla de formació que ha inclòs el tema dels temps escolars i
també inclourà el tema del plurilingüisme, afegits a tots els cursets i jornades com la de
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coeducació que podeu seguir al nostre web i face. La companya de l’executiva, Cristina
Álvarez s’encarrega de la coordinació.
L’executiva estem treballar en diverses vies per tal de millorar l’oferta formativa. D’una
banda, estem tractant de millorar les condicions laborals de les nostres formadores i
formadors. A través de les subvencions i a través de la relació amb la nostra fundació, amb
FEVAEX.
D’altra banda, estem tractant de millorar la qualitat de la formació impartida. Estem tractant
revisar el que fem als cursets perquè, entre altres qüestions, volem que les nostres
formadores i formadors en totes les sessions formatives traspuen la línia ideològica de
FAMPA tal com dúiem al programa que presentàrem a la nostra assemblea i que va
defensar aquesta executiva en el seu projecte.
CONFEDERACIÓ: La Confederació és un puntal de la nostra lluita. A través de la
presidència que ostentem en aquests moments. Però també a través de la nostra acció des
de la Junta Directiva. D’una banda, estem tractant d’impulsar al màxim la relació de la
Confederació amb les tres Federacions. A més, tractem de millorar la transparència, la
democratització i la participació oferint a les AMPA la possibilitat de donar el seu
posicionament en totes les tasques i postures que ha de tenir la Gonzalo Anaya. A FAMPAValència demanem l’opinió en totes les qüestions que se’ns plantegen, a totes les AMPA.
D’una banda i només la tenim us passem tota la informació que tenim i d’altra banda us
demanem la veu que hem de dur allà on intervenim.
En aquests moments, l’equip de treballadores de la Confederació està totalment connectat
amb el equips de les tres federacions i treballen de manera coordinada en la mateixa
direcció recolzant-se les unes amb les altres. Aquesta qüestió que sembla òbvia
havíem detectat que no es complia massa i, des de l’executiva ho estem potenciant. Millora
tant el treball de la Confederació com el de les Federacions.
Quant a la participació. Nosaltres hem hagut de posicionar-nos en aquest curs sobre el
decret de plurilingüisme. Us vam passar la informació. Vam arreplegar la vostra opinió per
correu i telefonant-vos, arribant-nos més d’un centenar d’opinions. A través d’aquestes vam
determinar el nostre posicionament que, majoritàriament, va ser demanar que el decret
comencés a aplicar-se des del principi amb almenys la meitat de llengua vehicular en
valencià per tal de garantir el coneixement suficient de la nostra llengua per part del nostre
alumnat.
A través de la Confederació també, hem tingut reunions amb diverses entitats relacionades
amb l’educació. Justícia Alimentària: la Confederació tenim un conveni de formació, oferim
30 cursets a les AMPA. Educació Secundària a distància. L’agrupació per la incorporació de
les mesures sanitàries als centres escolars de la qual en formem part. Col·legi
d’Educadores Socials. Plataforma de les Educadores Especials: les estem donant suport a
les seues reivindicacions atès que fan una tasca important als nostres centres i que tenen
una situació laboral molt dolenta. Per exemple, acudírem a la concentració de dimarts 3 de
gener a donar-los suport.
Volem comentar també la relació amb FAPA-Enric Valor d’Alacant. D’una banda, ja hem
comentat en un anterior Consell de Govern que hem donat suport a la seua incorporació a
CEAPA. Malgrat que, de moment, està resultant molt complicada. La segona qüestió que
volem comentar és que han sorgit discrepàncies amb el tema del canvi de jornada però ja
estan en via de solució.
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Respecte a FAMPA-Penyagolosa Castelló comentar-vos que seguim reforçant els lligams
igual que amb Alacant i que des de la Confederació estem donant-les suport tal com fem
amb la resta de Federacions.
CEAPA: Vam celebrar Assemblea General el 12 de novembre. En aquesta valoràrem la
marxa de les campanyes com la dels deures i la nostra Federació va defensar seguir en
aquesta línia. El dia 13 de novembre i el 14 de gener es van realitzar dues Juntes
Directives. En aquests moments, sabeu que la nostra Federació ostentem la vocalia
autonòmica de País Valencià i, per tant, en som membres de la Junta Directiva de CEAPA.
Dos dels temes principals que s’estan tractant ara mateix són el pacte educatiu i les
mobilitzacions de la Plataforma Estatal per l’Escola Pública que té com a següent fita la
possible vaga de tota la comunitat educativa del 9 de març. Respecte del pacte educatiu la
postura que estem tenint és que sols acceptarem un pacte que recolze un sistema totalment
públic, universal, igualitari, de qualitat i laic en que desparega la concertació, gratuït i
coeducatiu i potenciador de les llengües de l’estat, com a línies generals. Volem també
escoltar la vostra opinió, conselleres i consellers, i us demanem que us pronuncieu.
Respecte de la vaga, l’executiva estem per fer-la, també volem que us pronuncieu.
Ja sabeu que a través del correu rebeu puntualment totes aquestes informacions i totes les
que ens arriben de CEAPA. Una qüestió que us volem plantejar és la racionalització de
l’enviament dels correus que ens arriben de CEAPA. Hi ha un acord d’un Consell de Govern
anterior en que es va decidir enviar tota la informació que ens arribava de CEAPA a totes
les AMPA. Tanmateix, des de l’executiva veiem que l’enviament és excessiu i considerem
que informacions com ara notes de premsa de problemes específics de les altres
comunitats autònomes podrien quedar a l’oficina per a la consulta de qualsevol AMPA i
evitar enviar-los per no saturar el correu. Us demanem també la vostra opinió sobre aquest
tema.
COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN: Des de l’executiva estem impulsant el seu
funcionament. Això es concreta avui en la part formativa que hem coordinat a través de
l’executiva, en concret el nostre company Javier Montero amb el recolzament de la comissió
d’organització, amb les comissions de formació i de menjadors escolars. També informem
de la situació de la Comissió d’Estatuts. Hi ha una qüestió que us hem de plantejar: duem
una proposta del mecanisme de substitució de conselleres i consellers suplents a les
reunions del Consell de Govern que han entrat amb el canvi d’estatuts (no estant regulat el
seu funcionament als estatuts) i hem d’analitzar i decidir si hi estem d’acord o veiem alguna
millora. Aquesta proposta l’hem treballada amb la nostra advocada.
OFICINA: Ja hem formalitzat els nous contractes a les treballadores que vam decidir a
l’Assemblea General. Han començar a funcionar l’1 de gener. Hem aconseguir tenir servei
tres vesprades a la setmana: dimarts, dimecres i dijous. Hem finalitzat la proposta de
redistribució de tasques amb les tres treballadores i només queda fer la darrera sessió de
mediació que no s’ha pogut realitzar per no poder adequar els horaris per quedar de les cinc
persones que hi participen. Ja tenim preparat el procés de selecció que duran els nostres
companys Rosa Rubio i Eric Gielen, amb el recolzament de la Secretària General, Esther
Concepción, i de la Presidència, atès que vam decidir que fos una tasca de la comissió
d’organització. Avui us presentarem com proposem de fer aquest procés. Comentar-vos que
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el treball de l’oficina està millorant encara més si cap i que comptem amb el recolzament
recíproc de les dues treballadores de la Confederació.
ECONOMIA: S’han cobrat les quotes a les AMPA. Tenim una economia sanejada i seguim
amb la línia de transparència publicat els comptes al web. Qualsevol esclariment el podeu
consultar amb la nostra Secretària de Finances, Agnès Úbeda.
COMUNICACIÓ: Diverses qüestions en aquesta àrea. D’una banda, seguim transmetent els
nostres posicionaments als mitjans recolzades per les nostres periodistes tant de FAMPAValència com de la Confederació.
D’altra banda, sabeu que hem fet un canvi de servidor al web i estem millorant el seu
disseny.
Hi hagut un problema en els enviaments massius dels correus que està en vies de solució i
que es treballa conjuntament amb les nostre treballadores, amb el recolzament de la
Confederació i de l’executiva. També volem millorar l’enviament de la informació per correu
per tractar de racionalitzar-lo i d’evitar la saturació.
Estem desenvolupant la proposta d’una APP que oferirem a les AMPA i que ve a través de
la Confederació, vam comentar a l’Assemblea General de novembre del 2016, i que aviat us
oferirem.
També passarem una enquesta a les AMPA per demanar informació a través del web que
ha treballat la nostra Vicesecretària, Lali Villanueva.
COMARQUES: Com sempre tractem d’impulsar el treball des de les comarques. Vam
aprovar un pla de treball a l’Assemblea General de novembre del 2016. Animem a les
Conselleres i Consellers Comarcals d’aquest Consell de Govern a que impulseu el
moviment comarcal i que ho feu recolzant-vos en el pla de treball aprovat a l’esmentada
Assemblea.
Qualsevol dubte que tingueu ens el feu arribar a l’executiva en tot moment. Us demanem
una miqueta més d’implicació i coordinació per tal de millorar el treball de FAMPA-València.
Endavant amb la nostra lluita!
Per un sistema educatiu millor, nou i totalment públic i gratuït!
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INFORME DE L’EXECUTIVA PER AL CONSELL DE GOVERN
DEL 7 D’ABRIL DEL 2017
Benvolgudes conselleres i consellers. Han passat un poc més de dos mesos des del darrer
Consell de Govern. Des de l’executiva seguim desenvolupant el manament de l’Assemblea,
del Consell de Govern i de les nostres AMPA. Seguim l’aposta per un model educatiu. En
aquest sentit, hem continuat amb la nostra oposició a la LOMQE que aquesta vegada ha
tingut la seua fita més important el dia 9 de març amb la vaga de tota la comunitat
educativa. Alhora hem hagut de continuar donant resposta a totes les nostres AMPA en les
qüestions que estant aplicant-se aquest curs al sistema educatiu del País Valencià. Les
dues més importants han estat els canvis de temps escolars a alguns centres i també el
començament del nou model lingüístic amb el decret de plurilingüisme.
Tanmateix, des de l’executiva pensem que l’aposta que fem les famílies per un nou sistema
educatiu passa per recordar que encara hi ha molts temes pendents que van més enllà
d’aquestes dues qüestions. La millora de les infraestructures, l’eliminació del fibrociment, la
baixada de les ràtio, la millora de la formació del professorat, la renovació pedagògica, la fi
de les retallades i l’increment de la inversió en el sistema públic i un llarg etcètera són
reivindicacions que hem de mamprendre. Ara toca la renovació de la concertació i nosaltres
hem de denunciar aquesta situació. Nosaltres volem un sistema totalment públic i hem
d’aprofitar aquest moment per continuar aquesta lluita.
A nivell intern hem de seguir impulsant el treball amb les nostres AMPA. Cal donar una
empenta a l’activitat de les comarques. D’altra banda, cal que FAMPA-València donem un
pas més i comencem a tenir la iniciativa. Aquest camí per la construcció d’un nou model
totalment públic, on les nostres filles i fill siguen el que realment importa i que els
proporcione les eines per lluitar per un nou model social, passa per impulsar accions i
activitats pròpies de cara a la resta de la societat. Nosaltres que duem la línia de la defensa
dels interessos de les xiquetes i xiquets del poble obrer i treballador, hem de fer veure a la
comunitat educativa i a la resta del nostre teixit social que cal construir aquest nou model
educatiu. Tenim una gran potencialitat i podem contribuir i ser un dels motors d’aquest
canvi. Per això cal comptar amb les nostres AMPA. La participació, la transparència i la
democràcia palesada a través de les nostres assemblees han de continuar aquest camí.
Vam donar un pas a la darrera assemblea encetant les comissions de treball formades
per la gent de les nostres AMPA. Les companyes encarregades n’informaran dels
progressos en aquesta àrea que es van concretar en la jornada de treball del dia 18 de
febrer. Cal impulsar aquest treball. També cal treballar noves iniciatives com va ser la
campanya contra els deures escolars. Farem ara un breu resum del treball fet i de les
perspectives de futur.
MOBILITZACIONS: Ja sabem que aquesta àrea és fonamental i bàsica per aconseguir els
nostres objectius. Nosaltres hem estat principals impulsores de les mobilitzacions de tota la
comunitat educativa dutes a través de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.
La mobilització més important ha estat la vaga del 9 de març. Aquesta vegada la vam fer
tota la comunitat educativa. El nou model educatiu passa per enderrocar la LOMQE, per
acabar amb les retallades i per una aposta de debò pel sistema públic. La vaga del 9 de
març va ser altre cop un èxit entre l’alumnat i les famílies. El professorat, molt temps aturat
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ha costat més de mobilitzar. Tanmateix cal seguir aquesta línia de lluita i aconseguir motivar
i incrementar la sensibilització i mobilització entre tota la comunitat educativa. Hem assistit
també a la mobilització en contra del tancament de l’IES Balears amb el recolzament de tots
els centres del barri i també de FAMPA-València. L’aposta per un sistema totalment públic
passa per no permetre el tancament de cap centre públic, per la construcció de nous i la
finalització de la concertació.
TEMPS ESCOLARS: Hem seguit amb la campanya d’informació a les nostres AMPA. Des
de l’àrea de formació tant de FAMPA-València com de la Confederació hem fet jornades i
cursets de formació pràcticament en tots els llocs on ens han demanat. La demanada ha
estat tant gran que hem estat en contínua mobilització. En algun moment puntualment no
hem pogut arribar per coincidir molts actes en un dia. Caldrà tenir-ho en compte pel nou
curs si es torna a repetir la situació.
Cal comentar que hem incidit en diversos aspectes. La cerca d’informació sobre els temps
escolars. Informació de caire científic en tots els camps relacionats: pedagogia, pediatria,
nutricionistes, psicologia, pedagogia, infermeria... Hem tractat de transmetre a les nostres
AMPA tota aquella informació que hem tingut al nostre abast. Hem volgut que les nostres
famílies tingueren el màxim d’informació per poder decidir de la millor manera possible.
També hem potenciat la idea que, en cada centre, cal considerar el màxim de factors
possibles, que es convenient valorar aquests factors amb tota la comunitat educativa i que
cal comptar amb uns projectes docents que perseguisquen realment la millora de la qualitat
educativa. En aquest sentit, volem que les avaluacions al cas que hi haja un canvi siguen el
més serioses possibles i ens ajuden a entendre quan és millor un model o d’altre.
L’avaluació d’aquests aspectes també hauria de fer-se al model amb l’anomenada jornada
partida. L’avaluació i comparativa amb tots els models enriquiria l’anàlisi i ajudaria a volar la
millora introduïda en un sentit o un altre.
PLURILINGÜISME: En aquest apartat també hem donat tot el suport escaient a les nostres
AMPA. Hem donat tota la formació escaient i hem resolt tots els dubtes que han sorgit.
Seguint la línia que van marcar les nostres AMPA amb la consulta que vam fer i la
informació obtinguda a través dels experts sobre els models de plurilingüisme, com el
professor Vicent Pasqual i Granell, hem defensat un model amb un nombre suficient
d’assignatures en la nostra llengua com és el nivell avançat proposat per Conselleria.
FORMACIÓ: Hem incrementat la formació en general i també degut a la informació
demanada per les nostres AMPA en els temes dels temps escolars i plurilingüisme. Al punt
corresponent es detallarà aquest apartat. També es presentarà el pla de futur.
CONFEDERACIÓ: El 27 de maig tenim la propera assemblea. Hem de triar a 12
compromissaris/es. En aquesta assemblea es renova la Junta Directiva. Deixarem la
presidència. A FAMPA-València per manament estatutari ens correspon la secretaria
d’organització, la vicepresidència segona i una vocalia. En aquest Consell de Govern
haurem de decidir la gent que ens representarà. Es presentarà un pla de treball per als dos
anys i farem un informe d’actuació d’aquests dos anys.
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CEAPA: El passat 11 de març vam celebrar una assemblea general. Vam passar tota la
informació adient. En aquesta assemblea cal destacar entre altres aspectes que es va
parlar del pacte educatiu. En l’assemblea vam parlar sobre el pacte d’estat i FAMPAValència vam defensar les línies fonamentals de la nostra defensa del nou model educatiu i
les línies roges que pensem que no s’han de traspassar com ara la superació de la
concertació, la laïcitat del model o la defensa de la nostra llengua. El president de CEAPA
va tenir una intervenció al Congrés de Diputades el 15 de març i va defensar les línies
aprovades a l’assemblea.
D’altra banda, també es va aprovar una disposició transitòria per tal de permetre la
integració de més d’una federació o confederació en un territori. Aquesta disposició va estar
motivada entre altres qüestions per la demanda de la FAMPA-Enric Valor (Alacant)
d’integrar-se en la CEAPA. El problema de la seua integració el té en que ja existeix una
altra Federació en la província i els actuals estatuts de la CEAPA no permeten més d’una
federació per territori. Aquesta Federació és la Gabriel Miró, membre de la COVAPA.
També s’està estudiant la integració de Federacions en Catalunya, Euskadi i altres territoris
amb una federació o confederació ja a la CEAPA.
En aquest apartat, cal destacar que es presentà la possibilitat de la integració de la
Confederació Gonzalo Anaya a nivell de País Valencià a la CEAPA. D’aquesta manera,
l’Enric Valor passaria a formar part de la CEAPA. Aquesta integració no implicaria la
desaparició de la presència de FAMPA-València al si de la CEAPA.
Cal tenir en consideració diversos factors en aquest tema. D’una banda, la nova integració
depèn de l’aprovació per part de les assemblees de totes les federacions o confederacions
del territori corresponent. Un cop aprovades per totes les assemblees caldrà la ratificació
per part de la corresponent assemblea de la CEAPA.
Quant a la possible integració de la nostra Confederació, caldria aprovar-la en la seua
assemblea i per això aquest Consell de Govern hauria de pronunciar-se per dur un
posicionament. Aquesta integració seria temporal ja que la JD de CEAPA procurara treballar
per la unificació de les diverses federacions o Confederacions pertanyents al nostre País.
En aquest tema cal fer les següents precisions. La Gabriel Miró i amb aquesta la COVAPA
podrien demanar també, al seu cas, la integració de la seua Confederació (o de les seues
federacions) també en la CEAPA. Aquesta qüestió és molt important atès que la línia de la
COVAPA i de la Gabriel Miró i les corresponents dels altres dos territoris és contrària a la
nostra. Aquestes tenen a gent cobrant per fer les tasques de representació i sempre han
tingut una postura de connivència amb les polítiques de la dreta. Des d’aquest punt de vista
l’única possibilitat d’acceptació seria seure a parlar i que canviaren als nostres
plantejaments. Com que hi ha més federacions al llarg de l’estat amb les seues membres
cobrant també cal mirar com encaixar això amb el nostre ideari.
ECONOMIA: L’àrea de finances presentarà la comptabilitat des de l’anterior CG i el pla de
futur. Ja sabeu que tenim una línia de transparència i al nostre web apareixen aquests
comptes
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Qualsevol dubte que tingueu ens el feu arribar a l’executiva en tot moment. Us demanem
una miqueta més d’implicació i coordinació per tal de millorar el treball de FAMPA-València.
Endavant amb la nostra lluita!
Per un sistema educatiu millor, nou i totalment públic i gratuït!
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INFORME EXECUTIVA PER AL CONSELL GOVERN
DEL 10 DE JUNY DE 2017
Des del darrer CG hem assistit al desenvolupament de diversos esdeveniments.
D'una banda la finalització del procés de les propostes de canvi en els temps escolars amb
un resultat diferent al del curs anterior. Hi ha bastant propostes que no han eixit endavant i
potser haja influït el fet que les famílies han estat més informades i FAMPA-València hem
ajudat amb això.
D'altra banda, la finalització del desenvolupament del procés d’endegament del decret de
plurilingüisme. Els centres han determinat el seu nivell lingüístic amb el resultat següent: ...
Nosaltres, amb l'estudi q vam realitzar sobre els models plurilingües aplicats en altres llocs
del món concretat sobre tot amb les jornades q vam fer sobre el tema (Vicent Pasqual i
Jaume Fullana) i amb la consulta a les nostres AMPA apostàvem pel nivell avançat.
L'aplicació de projectes plurilingües arreu del món en estats o països amb llengües
minoritzades ha mostrat de fa molts anys q l'alumnat sols s'arriba a un coneixement
suficient de la llengua minoritzada si existeix un nombre bastant elevat d'assignatures que
es fan en aquesta com a llengua vehicular (al nostre cas el valencià), almenys al 50%.
També ha d'haver un nombre suficient d'assignatures en llengua estrangera per tal d'acabar
també amb els coneixements suficients. Finalment, el decret ha estat configurat de manera
progressiva i, com gairebé sempre fan els governs anomenats progressistes, deixats a
l'àmbit de la tensió de forces socials i polítiques, en aquest cas de la comunitat educativa.
Un decret insuficient per garantir l'aprenentatge igualitari de l'alumnat del nostre país. Tant
és així, q finalment acabem d'assistir a l'amenaça de la suspensió cautelar impulsada per
les forces conservadores, incloses la CONCAPA i la COVAPA. Cal esperar q no s'ature i
nosaltres seguirem apostant per un percentatge suficient d'assignatures impartides en la
nostra llengua en tots els centres, com ho representa el nivell avançat.
1. Reunió Conseller
El passat 31 de maig vam ser convocades a una reunió amb el Conseller i el Secretari
Autonòmic. Després de comunicar l’existència de la reunió a l’executiva atès que se’ns
demanava discreció, a aquesta reunió va assistir la presidència i secretaria general. El
Conseller ens va presentar el procés que estan seguint per traure una llei educativa
valenciana que està supeditada a la LOMQE. Vam estar debatent sobre els temes que
consideràvem interessant que s’inclogueren, com ara la reducció de la religió a les escoles
(l’eliminació implicaria incomplir la LOMQE) i l’eliminació de la concertació. Conselleria ens
va explicar que s’estaven basant en l’informe de l’anterior legislatura sobre fracàs escolar,
els deu eixos del treball del CEPV i en una enquesta que volien passar a tota la comunitat
educativa. Com que volen traure al mes de setembre el procediment de debat “oficial”, van
comentar que volien passar l’enquesta aquest estiu. Nosaltres vam criticar el fet de donar
poc temps pel debat entre les famílies. Vam comentar que podríem passar l’enquesta
nosaltres a les nostres AMPA perquè la passen a les nostres associades.
Posteriorment li vam exposar tot un seguit de punts que vam debatre entre les i els diferents
membres de l’executiva i que s’annexen.
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2. Comissions
Les Comissions de treball creades a la nostra AG de 26 de novembre del 2016 segueixen la
seua marxa i aviat han de presentar les conclusions del treball fet fins ara. Si bé és cert que
està costant de dinamitzar hi ha algunes que sí que han avançat en la feina, com ara: la
comissió de plurilingüisme, la de menjadors, participació,... Cal seguir avançant, impulsarles i motivar a les AMPA
3. Marxa oficina
La Comissió d'Organització de la nostra Executiva, coordinada amb aquesta darrera,
segueix desenvolupant els acords de la nostra AG i d'aquest CG junt amb les treballadores.
Tenim reunió setmanal, generalment dimarts al matí. A les actes d'aquestes permanències
és pot veure aquest treball.
4. Formació
Hem realitzat els cursos q s'adjunten a l'acta.
5. Finances
La Comissió de Finances ha elaborat un informe q s'adjunta.
6. Inici de curs
Estem preparant tot el procés. Al punt corresponent de l’ordre del dia d’aquesta assemblea
s’exposen les propostes.
7. Línies estratègiques
En aquest Consell de Govern la C. Executiva us planteja el debat d'unes línies
estratègiques de cara al proper curs. Un dels objectius és prendre la iniciativa i poder
impulsar el canvi del sistema educatiu.
8. AG Confederació

El dia 27 de maig vam celebrar l'assemblea general Ordinària Anual de la Confederació
Gonzalo Anaya i dues Assemblees Generals Extraordinàries. L'AG va transcórrer en un
ambient agradable i de treball intens. En aquesta assemblea General Ordinària vam rendir
comptes de la gestió feta des de l'anterior assemblea general celebrada el 8 d'abril del
2016. Vam tenir CGE el 19 de maig per debatre el contingut d'aquestes assemblees. A la
memòria presentada en trobareu el contingut. Vam fer unes consideracions que apareixen a
l'acta del CGE del dia 19. En AGE també es va renovar la JD de la Confederació. La
Presidència va canviar de mans de FAMPA València a FAMPA Enric Valor per manament
estatutari (recordem que la presidència va rotant cada dos anys entre les tres federacions
pertanyents a la Confederació). Respecte les tres components de la JD que ens
corresponen van ser triades en CG de 2 de maig sent les membres de tres de les nostres
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AMPA: Inés Garcia del Pozo, Imma Plantada Queva i Màrius J. Fullana i Alfonso. FAMPA
València ocupa ara la Secretaria d'organització, la Vicepresidència Segona i una de les tres
Vocalies. Quant al Projecte, Balanç Econòmic i Presupost no van arribar a temps per poder
debatre's el dia 19 i es va habilitar un temps per recollir esmenes fins el 25 de maig.
Després d'un debat intens entre les membres de la JD de la Confederació finalment s'arribà
a un consens en la proposta de treball per al nou curs (s'adjunta projecte a l'acta). El nostre
CG va alçar una queixa a la Confederació pel retard en q van arribar aquests documents. El
retard va ser fruit de l'intens debat en l'elaboració d'aquests documents.
9. CEAPA. Enric Valor. Biarritz.
Tenim AG de CEAPA el proper 17 i 18 de juny. S’ha enviat la documentació a tots i totes
les Conselleres de Govern.
Respecte a l’AG de la Confederació. Us hem fet cinc cèntims de com va funcionar en un
apartat anterior.
Comentar-vos que com a vocal autonòmic i membre de la JD de la CEAPA hem assistit al
LXXI Congrés de la Confederació Estatal Francesa a Biarritz. Una experiència molt
enriquidora. Quan tinguem l’informe que presentarem a la CEPA us el comentem.
La Federació “germana” d’Alacant, l’Enric Valor, ha demanat l’ingrés a la CEAPA. Com que
els estatuts no permetien a més d’una federació per província, a la darrera AG s’aprovà una
transitòria per tal de poder coexistir en el mateix territori amb la idea que treballen per la
unificació. Se’ns planteja la possibilitat des de la CEAPA de que ingresse la Gonzalo Anaya
en aquesta. Però això s’ha d’aprovar en AG en les comptant amb les AMPA . Peguem-li
voltes. La proposta implica també l’acceptació de l’ingrés de la CONCAPA. Des de la
Executiva plantegem que, després d’escoltar a les mares i els pares, tinguem un debat i ens
pronunciem. L’executiva no està d’acord amb l’ingrés de la CONCAPA i faria la
contraproposta que primer es parle entre les FAMPA d’Alacant i vegen d’ingressar l’Enric
Valor i més endavant i segons com evolucione anar mirant quines possibilitats se’ns
plantegen quant a l’ingrés de la Confederació a la CEAPA.
10. FEVAEX
Reunió de treball mantinguda per la presidència i la Secretaria general dilluns 22 de maig.
En aquesta reunió es parlà de qüestions tècniques i del monogràfic sobre el futur de
FEVAEX.
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INFORME DE L’EXECUTIVA PER AL CONSELL DE GOVERN
DEL 30 DE SETEMBRE DEL 2017
Benvolguts i benvolgudes companyes del CG,
Comencem nou curs i nous reptes per continuar amb il·lusió renovada la lluita per la millora
i el canvi al nostre sistema educatiu començant pel País Valencià. Aquesta lluita que també
realitzem de manera coordinada des de fa 40 anys a FAMPA-València segueix de manera
exemplar i enguany té nous reptes. En aquest informe farem un repàs de la situació als
diferents fronts en què actuem i us farem una proposta de pla de treball perquè el tingueu
en consideració i debatem les nostres línies d'actuació.
Doncs bé. Primerament unes pinzellades de com està la situació del sistema públic hores
d’ara per tal que ens servisca per poder actuar d’una manera més efectiva i punyent. Han
passat més de dos anys des del canvi de govern i ja sabem el que tenim. Independentment
de les bones paraules i de les bones intencions, nosaltres hem analitzat conjuntament amb
el nostre Consell de Govern (CG) i també escoltant les opinions que ens han arribat de les
nostres AMPA que s’ha fet “relativament poquet”, que es podria haver fet molt més, malgrat
totes les limitacions del govern com ara les econòmiques. A més a més, hem assistit a una
“miopia política”, “inòpia” o “relativa inutilitat” en haver governat mirant a determinades parts
i no al conjunt del nostre poble. Ens hem trobat encara amb un defícit de la participació i la
transparència en molts aspectes, com ara en l’elaboració de decrets i lleis (exemple del qual
és el projecte de Llei Integral Valenciana d’Educació, LIVE). Pel que respecta al nostre
àmbit, haver focalitzat tots els esforços en uns determinats temes com ara l’organització
dels temps escolars o el plurilingüisme deixant de banda multitud de qüestions que també
són igual o més importants si cal, com ara les infraestructures, la laïcitat, la millora de la
qualitat de l’ensenyament en aspectes com la participació de les famílies, la qualitat de la
docència o altres aspectes, l’increment de la gratuïtat o la superació de la concertació, ha
fet que no es note la millora en el seu conjunt. La construcció d’un nou sistema totalment
públic, universal, solidari i gratuït passa per considerar tots els aspectes del sistema
educatiu en el seu conjunt i actuar connectant tots els seus aspectes. A través de les eines
de que disposem com ara executiva i CG i també a través de l’increment de la participació
de les nostres AMPA continuarem fent camí en aquest sentit. Cal seguir també amb el
treball encetat a l’anterior AG on vam crear unes comissions de treball pels diversos fronts
en els quals actuem.
Ara ens toca encarar una nova fase de la nostra participació democràtica en la nostra
Assemblea General que enguany ens permetrà renovar els i les conselleres de govern i
l’executiva. També volem aprofitar les Assemblees Comarcals que haurem de realitzar per
revitalitzar la participació i el moviment a nivell comarcal. En aquest CG, l’actual executiva
portem una proposta de calendari i organització d’aquest procés per tal que el debatem i
puguem desenvolupar l’esmentat procés. Comentar-vos que aquesta executiva com a tal
treballarà perquè aquest procés siga un èxit de participació, transparència i democràcia i
algunes de nosaltres seguirem oferint-nos per continuar en alguns dels nostres òrgans de
representació.
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El 23 de novembre tindrem eleccions a Consells Escolars de Centre. La nostra aposta és la
comunitat educativa i és aquest òrgan un lloc d’encontre de totes nosaltres. Fins ara hem
reivindicat més representació en aquest òrgan i un poder de decisió real i efectiu (que
supere el marc legal actual) i proposem seguir fent-ho amb renovada força. Així cal animar
a les famílies a presentar-se i votar i a la reivindicació. Des de la Federació ajudarem a la
formació i la participació democràtica per a que aquesta intervenció seguisca millorant.
Estem tractant de seguir millorant el nostre pla de formació. Comptem per això (com a la
resta d’àrees amb l’inestimable ajut del nostre equip de treballadores. Aprofitem des d’ací
per fer un reconeixement i agraïment a l’esmentat equip. Podeu consultar totes les jornades
i cursos que proposem des de l’executiva i us convidem a participar i a aportar idees.
Seguim coordinant-nos amb la nostra fundació FEVAEX per realitzar algunes tasques
relacionades amb aquesta àrea. D’altra banda, l’executiva estem en contacte estret amb
l’equip de formadores i estem millorant contínuament la coordinació i el pla de formació.
S’ha lliurat la justificació de la subvenció el 28 d’aquest mes i ja tenim demanada la nova
subvenció. Podeu consultar la informació sobre l’àrea de finances amb l’equip de la
tresoreria i a través dels nostres mitjans al web.
La nostra participació als òrgans de representació de cara a l’administració segueix sent
molt reivindicatiu perquè cal molt per fer i hem de fer passes cap aquest nou sistema
educatiu que cerquem. A l’àrea de comunicació seguim jugant un paper de forta crítica i
independència i tenim una participació elevada als mitjans de comunicació, prova d’això és
l’èxit de les rodes de premsa d’inici del curs. Aprofitem novament per agrair el bon fer de les
nostres treballadores.
Relacionat amb tot el que venim comentant aprofitarem la jornada de la participació de les
AMPA que farem el proper 21 d’octubre per celebrar el nostre 40 aniversari. Avui farem un
informe de les propostes que fem.
Respecte de la Confederació Gonzalo Anaya cal comentar que segueixen les discrepàncies
entre les FAMPA-València i Penyagolosa (Castelló) per una banda i l'Enric Valor per una
altra (Alacant). Fruit d'això tenim l'Assemblea General Extraordinària (AGE) de la
Confederació que haurà de ficar data en la propera JD de la Confederació prevista per a
dissabte 7 d'octubre. Com que sols tenim un mes per convocar l'AGE des de la sol·licitud
per part de la FAMPA Enric Valor, és més que probable que l'AGE se celebre dissabte 14
d'octubre. En aquest CG explicarem les raons que pensem que han dut a aquesta situació i
tractarem de trobar possibles solucions. Per totes aquestes qüestions hem convocat el CGE
que segueix a aquest per poder triar els i les compromissàries per l'esmentada AGE.
Quant a la CEAPA assistim a un període de readaptació amb la nova permanent de la JD
degut al canvi de presidència i ja estem treballant per un nou impuls de la reivindicació.
També s’està treballant de de la CEAPA per donar una nova empenta a la Plataforma per
l’Escola Pública (estatal). A nivell de País Valencià la Plataforma en Defensa de
Ensenyament Públic ha fet l’anàlisi de potenciar la seua presència i el seu paper de ser
agent actiu dintre de la lluita. Cal pronunciar-nos ara mateix sobre la participació en les
accions sobre un millor finançament que ens planteja la plataforma pel finançament just. No
oblidem tampoc que la LOMQE i l’efecte de les retallades segueixen i cal seguir lluitant per
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acabar amb aquesta situació continuant amb les accions del curs passat com ara vagues i
mobilitzacions.
Qualsevol dubte que tingueu ens el feu arribar a l’executiva en tot moment. Us demanem
una miqueta més d’implicació i coordinació per tal de millorar el treball de FAMPA-València.
Continuem un curs mes amb aquesta lluita per un sistema educatiu millor, nou i totalment
públic i gratuït per a les nostres filles i fills, les del poble treballador!
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▪ Cartells de formació
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