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Acta ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de FAMPA-València, celebrada del 26
de novembre de 2016 a l’IES Abastos, c/Alberic,18 de València a les 10 hores en
segona convocatòria.
Amb el següent,
Ordre del dia:
1.- Constitució de la Mesa de l’Assemblea.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees ordinària i extraordinàries de
20 de febrer de 2016.
3.- Memòria de Gestió i aprovació, si s’escau.
4.- Balanç del curs 15/16. Revisió quota federativa i modificació, si s’escau, dels criteris de la
quota federativa a les AMPA per al curs 17/18. Pressupost curs 16/17. Aprovació si s’escau.
5.- Nomenament de tres censors/es de comptes per a l’exercici 16/17 (segons Art.20: cap
censor de comptes podrà ostentar càrrec algun en els Òrgans de Govern de la Federació).
6.- Ratificació contractes de personal.
7.- Ratificació d’altes i baixes de les AMPA.
8.- Ratificació de vacants Comissió Executiva.
9.- Propostes de treball al curs 16/17. Creació de comissions de treball amb la gent de les
AMPA. Propostes d’accions i mobilitzacions.
10.- Informació de les Comarques.
11.- Informació de les Comissions del Consell de Govern.
12.- Suggeriments i observacions.

Desenvolupament de l’Assemblea:
1.- Constitució de la Mesa de l’Assemblea.
S’inicia l’Assemblea amb la salutació i l’agraïment per l’assistència als presents per part
de Màrius Fullana, president de FAMPA- València. Incideix en que s’ha afegit la M de “mares” a
les sigles de l’associació, a hores d’ara ens referim a FAMPA en comtes de FAPA. I ens han
repartit a tots els presents còpia de documents com les actes pendents d’aprovar, la memòria
de gestió, les altes i baixes d’AMPES, així com del balanç econòmic i del pressupost.
Es procedeix a la constitució de la Mesa, quedant constituïda per:
•

Secretari d’Actes: Nicolás Sola Mir (CEIP Sant Joan de Ribera, Burjassot)
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•

Moderadora: Rebeca Rodríguez ( CEIP Miquel Bordonau, Burjassot)

•

Secretària de Paraula: Silvia Ibáñez Maicas ( CEIP San Vicent Ferrer, Llíria)

Queda constituïda per unanimitat dels presents.
•

La Secretària General de FAMPA, Esther Concepción, prega l’Assemblea deixar entrar
una persona sense acreditació del centre. Es deixa entrar sense dret a vot.

•

La vicepresidenta, Amparo Jesús, explica les actes d’anteriors assemblees que s’han de
votar a continuació. Pregunta si n’hi ha alguna correcció a fer.
Rosa Climent (IES El Saler) vol acotar la seua intervenció que apareix a l’acta de l A. G.
Ordinària al punt 8, quedant redactat de la següent manera:
“Rosa Clement de l’IES del Saler, indica que hi ha una problemàtica amb determinat
professorat, per la qual cosa caldria plantejar un decret sobre l’adequació del llocs de
treball per aquell professorat que no està en condicions de donar classe. També recalca
especialment les necessitats de pressionar a l’administració per tema de les
substitucions perquè es demanen amb antelació”
Marcus Lorente (CEIP José Mª Boquera de Carcaixent) Vol rectificar el seu nom a l’acta
de la segona A. G. Extraordinària. “En lloc de Nacho Llorente de Carcaixent, ha de
posar, Marcos Lorente de Carcaixent”

•
•

S’accepten les modificacions.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees ordinària i extraordinàries
de 20 de febrer de 2016.
La vicepresidenta aclareix que hi ha persones amb dos vots perquè representen dues
AMPES, ja que pot tindre dos fills pertanyents a diferents escoles o instituts (en aquest cas un
a primària i altre a secundària).
•

•

Votació aprovació de l’acta Assemblea General Ordinària de 20 de febrer de 2016
•

A favor, 53 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 3 vots

Votació aprovació de l’acta Assemblea General Extraordinària de 20 de febrer de 2016
a les 9:58 hores,
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•

•

A favor, 51 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 5 vots

Votació aprovació de l’acta Assemblea General Extraordinària de 20 de febrer de 2016
a les 13:30 hores,
•

A favor, 55 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 5 vots

Queden per tant, aprovades les tres actes.

3.- Memòria de Gestió i aprovació, si s’escau.
El president, Màrius Fullana, agraeix la feina de les treballadores, de l’Executiva, del
Consell de Govern i de les famílies que participen a les AMPA de la Federació; així com dels i les
assistents a l’Assemblea General. Manifesta sentir-se orgullós de la representació que se li
atorgat en aquests moments i del treball i la potencialitat que tenim com a moviment social
que lluitem per canviar la societat a partir del canvi al sistema educatiu.
Resumeix les línies d’actuació de l’Executiva del Consell de Govern i de la Federació
FAMPA-València, destacant que el protagonisme l’hem de donar a l’alumnat i recolzar la tasca
del professorat per canviar i millorar l’educació. Es tracta de realitzar el canvi treballant amb
tota la comunitat educativa. Altre aspecte a destacar és la tasca del Consell de Govern
d’aquesta Federació d’Ampes millorant la participació, la democratització i la transparència,
demanant opinió a totes elles de les qüestions més importants per diversos mitjans, com ara
telefonant a una mostra representativa d’unes 100 AMPAs. L’Executiva executa el que diuen
les AMPAs. Torna a agrair l’assistència i la feina feta als presents a l’Assemblea.
A nivell estatal, intervenim a través de la CEAPA, Confederació de part de les
Federacions de l'estat. A CEAPA s'estan treballant diverses línies, com per exemple, la dels
menjadors escolars, la superació de l'assetjament escolar, les propostes per a un nou sistema
educatiu i la supressió de la LOMQE, la superació dels deures, la intervenció en el Consell
Escolar d'Estat i en la Plataforma Estatal en Defensa de l'Escola Pública... Destaquem entre les
actuacions més interessants, la interposició del recurs contra les revàlides, la convocatòria de
la jornada de vaga per al 26 d'octubre i l'acció dels “caps de setmana sense deures” en el mes
de novembre. Així mateix a nivell de País Valencià plantegem les nostres reivindicacions amb la
resta de la comunitat educativa a través de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.
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Lluitem per un nou sistema educatiu que hauria d'ajudar a convertir les nostres filles i
fills en unes persones (filles del poble treballador com són) que tinguen un excel·lent formació
i tinguen la capacitat de lluitar per una societat diferent, que acabe amb les desigualtats que
genera aquest sistema capitalista que ens oprimeix tots els dies, que destrueix el nostre
planeta i a la gent que l’habitem i els ajude, doncs, a trobar les eines per a construir una
societat diferent on les persones siguem el més important i no les mercaderies.
Per anar caminant cap aquests objectius nosaltres apostem per un sistema totalment
públic i universal, sense concerts, gratuït, de qualitat, laic, coeducatiu (per nosaltres aconseguir
acabar amb el patriarcat és fonamental, i l’educació ha de tenir un paper bàsic amb això) i en
valencià (on el nostre alumnat acabe amb ple coneixement de la nostra llengua i on
s’incorpore la multiculturalitat i les relacions plenes amb la resta de la nostra àrea
sociolingüística). A més a més considerem que el sistema educatiu és una qüestió integral que
va més enllà de les hores que les nostres filles i fills passen a l’escola. Entenem que l’educació
és tot el que anem aprenent al llarg de la nostra vida (fins i tot quan dormim aprenem) i això
ha d’integrar-se al sistema educatiu: la relació amb el poble o el barri, les activitats
extraescolars, la interacció amb el teixit social del poble o barri i per suposat tot allò que es fa
amb les famílies. A més a més, nosaltres fem una aposta per la comunitat educativa:
professorat, famílies i alumnat totes unides per fer realitat aquest nou sistema educatiu pel
qual apostem.
A nivell de País Valencià treballem a través de la Confederació Gonzalo Anaya, junt i a
través de les seus tres federacions, fem tot un seguit d’activitats formatives que pretenen
aprofundir en aquests valors. Formació a les AMPA, també obertes a la resta de la comunitat
educativa. Formació als centres i també jornades més amples.
Aprofundint en el que venim dient i seguint la línia aprovada per l’assemblea de febrer
del 2016, FAMPA-València estem incrementant els nostres trets de participació, transparència
i democràcia. També el treball comarcal. Estem impulsant diverses eines de les quals ja
disposàvem a tots els nivells. El trasbals de tota la informació que rebem, la participació de
totes les nostres AMPA en tots els nostres posicionaments i presa de decisió i també
proposarem la creació de comissions formades per totes les persones disposades de les
nostres AMPA per generar propostes pel nou sistema educatiu i per la mobilització com a eina
bàsica per seguir avançar cap a ell. Comptar amb la participació i mobilització de la nostra base
és fonamental per poder aconseguir els nostres objectius. Objectius que considerem que són
de tota la comunitat educativa com a part del poble treballador i les classes populars del País
Valencià i del nostre entorn.
Les retallades en Educació durant tots aquests anys han minvat el dret fonamental dels
nostres fills i filles pel qual tant lluitem i pel qual ens queda molt camí per a recórrer.
Necessitem compromisos polítics ferms en defensa de l'educació pública, retornar-li el seu
prestigi i considerar-la de nou com a pilar fonamental en la nostra societat, perquè sabem que
sense ella no hi ha igualtat d'oportunitats real. Governe qui governe, és hora de blindar-la,
perquè volem que es legisle en favor de la pública.
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Cal reconèixer que el nou govern ha anunciat algunes mesures que considerem
positives per al canvi educatiu i on nosaltres hem intervingut a través de la nostra
Confederació plantejant les nostres millores tant al Consell Escolar de País Valencià com a la
Mesa de mares i pares, com per exemple:
1. La creació del banc de llibres de l'administració, programa Xarxa Llibres.
2. El programa pilot d'escolarització d'alumnat d'infantil de 2 anys.
3. La fi de la zona única i el nou decret d'admissió d'alumnat.
4. L'ampliació de les ajudes de menjador per als mesos de juny i setembre.
5. La supressió del requisit de mesurar en línia recta els 3 km de distància entre el
centre escolar i l'habitatge de l'alumne en les ajudes al transport escolar.
6. Fi de l'obligatorietat de les classes de 45 minuts.
7. La rebaixa de la nota d'accés a les beques universitàries.
Però cal continuar. Cal exigir el que ens correspon i ens han llevat, resoldre els
problemes d'infraestructures, de construcció de centres, de falta de professorat, de beques,
personal de suport, atenció a les necessitats educatives especials... i tot allò que li retorne la
dignitat a l'escola pública. La Confederació Gonzalo Anaya i les seues AMPA demana
participació, sent conscient del que suposa la implantació de la LOMQE i la seu forma de
silenciar la nostra veu, però cal exigir-la, cridar fort ara que la labor de les AMPA es fa més
necessària, perquè juntes i donant-nos mutu suport podem aconseguir que se'ns escolte i que
la FAMPA-València continue sent un referent del moviment de pares i mares.
El president torna a agrair l’assistència i la feina feta als presents a l’Assemblea.

S’obri torn de paraula, sense cap intervenció.
•

Votació aprovació de la Memòria de Gestió:
•

A favor, 56 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 1 vots

4.- Balanç del curs 15/16. Revisió quota federativa i modificació, si s’escau, dels criteris de la
quota federativa a les AMPA per al curs 17/18. Pressupost curs 16/17. Aprovació si s’escau.
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Martí Recio, ex-Secretari de Finances pren la paraula per recordar l’enviament per correu
electrònic a totes les Ampes de la memòria de gestió i el pressupost, tot i encara que ho
podem consultar tant al web de FAMPA València com ara mateix, ja que se’ns ha facilitat una
còpia per escrit. Destaca el control de despeses que s’ha fet i la transparència de les dades
econòmiques, ja que es pengen al web de FAMPA, quedant a la nostra disposició per contestar
qualsevol dubte. Enguany s’ha hagut de canviar el servidor i ordinadors per tal d’oferir un bon
servei telemàtic i al web. També parla del risc d’Ampes que no paguen la quota suposa un 4%
d’un total de 670 Ampes associades. S’obri torn de paraula:
•

Josep, CEIP Verge del Rosari (Massamagrell): No hi ha ingressos en FEVAEX?

•

Martí: Ha canviat la forma de facturació i FEVAEX només es dedicarà a temes
d’activitats extraescolars. El pagament era directament a FEVAEX i no mitjançant
FAMPA, per això no a apareix a la comptabilitat. La subvenció de Conselleria se
justifica principalment en aquestes activitats de cursos de formació per a AMPES i no a
les extraescolars.

•

Marcus, CEIP Ciutat de Bolonya demana esclariment per què acaba en 00 les xifres del
quadre de la dreta

•

Martí: Perquè eixe quadre és relatiu al pressupost, no a la memòria econòmica.

•

Rosa Climent: Què vol dir “pèrdues per crèdits incobrables”?

•

Martí: Ampes que no paguen . (Des de la taula s'indica que la morositat es del 4%)

•

Rosa Climent: I les despeses ocasionals?

•

Martí: És un calaix desastre, tal i com el seu nom indica. Proveïdors no habituals i no
tenen entrada específica.

•

Marcus, Demana que per a la propera es numeren les pàgines de les actes i
s’expliquen millor els quadres de gestió econòmica per que quede més clar.

•

Marcos Vela, IES Les Alfàbegues (Bétera): Deferència entre pressupost i despeses als
salaris de treballadores de FAMPA

•

Martí: Hi ha més pressupostat en previsió de que aquesta assemblea aprove augment
d’horari laboral i per tant, augment salarial de les treballadores.

Pren la paraula Agnés Úbeda, que a hores d’ara és la nova Tresorera de FAMPA València,
en substitució de Martí Recio, a qui agraeix la col·laboració i el seu treball. En quant als
Pressupostos destaca l’augment de les despeses de formació i l’augment de la subvenció de
Conselleria, que anirà a augmentar el personal dedicat a la formació. Augmentarà també
l’horari de permanència de Secretaria (punt 6 de l’ordre del dia). A més es preveu la
contractació d’un substitut/a, per cobrir una baixa maternal d’una de les treballadores.
Augmentarà el segur de responsabilitat civil i s’estudiaran noves propostes. A més que s’ha de
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reposar material obsolet com cartellera (canviar FAPA per FAMPA) o el de la Trobada d’Escoles
en Valencià. S’obri torn de paraula:
•

Josep: Pregunta per segur mèdic per a participants d’activitats extraescolars, com per
exemple per als xiquets que fan futbol. Així com per al monitors que s’encarreguen de
l’activitat.

•

Mª José Barasoain, treballadora de FAMPA, pren la paraula per aclarir aquest punt: El
segur que en té FAMPA és de responsabilitat civil i cobreix personalment cada xiquet
soci de l’AMPA, no així als monitors contractats per altres empreses que no siguen de
FAMPA.

•

Marcos Vela, ressalta que si se fan coses en FAMPA hi ha segur de responsabilitat civil,
si ho fan altres empreses dependrà de l’empresa.

•

Ester: El segur mèdic pujarà molt de preu.

•

Rosa Clement: Explica com ho estan duent a la seua AMPA. La pòlissa va per nom de
xiquet. Demana que FAMPA puga explicar aquest tema a totes les AMPA per si volen
fer el mateix, encara que es un tema individual de cada AMPA. Ressalta que no cobreix
a xiquets no associat.

•

Agnés: Prepararà un dossier informatiu sobre el tema i un altre sobre necessitats
fiscals que tenen les Ampes.

Votació aprovació del Balanç de Gestió Econòmica:
•

A favor, 58 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 2 vots

Votació aprovació del Pressupost:
•

A favor, 60 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 0 vots

Agnés torna a prendre la paraula sobre la revisió de la quota.
Abans de començar aquest punt, Esther Concepción comenta que el gros dels
ingressos de FAMPA venen per les quotes, però amb el canvi de govern a la Generalitat la
subvenció ha millorat i que per tant es pot obrir un debat per fer una revisió a la baixa de la
quota (un 10%, per exemple). Agnés Úbeda planteja canviar els criteris de quotes en funció del
nombre d’alumnes, nombre de socis i tipus d’escola. Proposa reduir quota a centres tipo CAES
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o CRA o a d’altres que acrediten dificultats, així com una reducció als nouvinguts associats.
S’obri torn de paraula, després de vàries intervencions (Rosa, Damaris, Salva, Toni, Antonio,
Toni, Pedro Luis, etc) s’acorda abordar aquest tema creant una Comissió de Quotes, traslladant
totes aquestes idees i coneixements a la propera Assemblea.
Per finalitzar aquest punt, pren la paraula Martí Recio per fer constar a l’acta el seu
agraïment i de tota l’Executiva a les treballadores de la Federació.

5.- Nomenament de tres censors/es de comptes per a l’exercici 16/17 (segons Art.20: cap
censor de comptes podrà ostentar càrrec algun en els Òrgans de Govern de la Federació).
Se demanen 3 voluntaris i Màrius Fullana recorda que en qualsevol moment qualsevol
AMPA pot demanar l’estat de comptes. S’hi presenten:

•

Manuel Villanueva Navarro, CEIP Ciutat de Bolònia ( València)

•

Beatriz Estela Braña Serrano , CEIP Josep Plà Gimeno (Vinalesa)

•

Josep Moral Moreno, (IES Massamagrell)

6.- Ratificació contractes de personal.
Agnés Úbeda pren la paraula per dir que degut als nombrosos compromisos de la
Federació amb les diferents Ampes en allò relatiu a la formació, es renovarà (si així ho ratifica
aquesta Assemblea) el contracte de Ana fins al 30 de març. Comenta que les treballadores han
eixit de l’Assemblea per tal de no influir en la mateixa. Per afrontar les necessitats formatives
de les Ampa es va renovar el seu contracte el 16 de Novembre de 2016 . Aquest va estar
ratificat al Consell de govern el 11/11/2016
Martí Recio diu que es vol augmentar a 40 hores setmanals el contracte laboral amb
les treballadores de la Federació per poder atendre els matins i també 3 o 4 vesprades a les
Ampes. Esther Concepción diu que aquesta proposta que l’han de acceptar les treballadores, ja
que no ho poden imposar, respectant en tot cas els seus drets laborals. S’obri torn de paraula:
•

Manuel V, CEIP Ciutat de Bolonya: Pregunta pel conveni de les treballadores.

•

Agnés: El d’Oficines i Despatxos de la ciutat de València.

•

Damaris Fonseca, CEIP Pare Jofre (El Puig): Quantes treballadores hi ha?

•

Ester: Hi ha tres. Afegeix que d’aquesta manera també evitaran diferències ja que a
hores d’ara hi ha tres contractes diferents per cadascuna, de 30, 32 i 36 hores.
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Se procedeix a les votacions:
Votació ratificació de la renovació del contracte de Ana (Formació fins 30 de març/03/2017):
•

A favor, 57 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 1 vots

Votació per ampliació a 40 hores setmanals l’horari de les treballadores de la Federació:
•

A favor, 61 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 2 vots

7.- Ratificació d’altes i baixes de les AMPA.
Esther Concepción comenta que hi ha 2 altes i 2 baixes tal i com indica al correu
electrònic i a la còpia dels documents que ens han entregat:
ALTES AMPA:
Nº SOCI
845
846

AMPA
CEIP REI EN JAUME
IES JOSE DE RIBERA

LOCALITAT
FOIOS
XÀTIVA

BAIXES AMPA:
Nº SOCI
439
745

AMPA
EL GARBÍ
IES Nº27 LA MISERICORDIA

LOCALITAT
L’ELIANA
VALÈNCIA

Potser açò varie durant el curs. De les baixes la de l’Eliana, no han pogut contactar i el
de la Misericòrdia sembla que ha desaparegut l’AMPA al centre.
•

Rubén, Ciutat de Bolonya: l’IES nº 27 no existeix, és un centre de FP.

Votació per ratificar altes i baixes:
•

A favor, 59 vots
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•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 0 vots

8.- Ratificació de vacants Comissió Executiva.
Esther Concepción resumeix els canvis que han ocorregut a l’Executiva de febrer fins ara. Hi ha
dues persones que han eixit (Eva Grimaltos i Martí Recio) i dues que entren al Consell de
Govern (Javier Montero i Marta Ibáñez). S’obri torn de paraula, sense cap intervenció.
Votació per ratificar els canvis a l’Executiva:
•

A favor, 61 vots

•

En contra, 0 vots

•

Abstencions, 0 vots

DESCANS 20 minuts
Màrius Fullana mamprèn l’Assemblea presentant les treballadores, donat que algú
AMPA no havia posat cara a les persones que les atenen telefònicament. Són Maria José
Barasoain, Encarna Martí i Ana Santaisabel i torna agrair-les el treball que fan per la nostra
Federació. I fent un recompte dels participants a l’Assemblea : 41 Ampes representades i 62
vots. Passa al següent punt de l’ordre del dia.

9.- Propostes de treball al curs 16/17. Creació de comissions de treball amb la gent de les
AMPA. Propostes d’accions i mobilitzacions.
Màrius Fullana presenta la Proposta de Pla de Treball i mobilitzacions per al curs 16-17,
recordant que formem part de CEAPA i de la Confederació Gonzalo de País Valencià Gonzalo
Anaya. Es reparteix un document on es planteja la proposta (s’adjunta document a l’acta). Per
tal de millorar i tenir una major concreció de totes les nostres propostes d’intervenció i acció
en la pràctica en la lluita pel canvi de model educatiu que defensem i tal com hem comentat a
la memòria de gestió proposa la creació de comissions de treball en les quals participen
membres de les AMPAs, aquest és un nou model de treball dins de la Federació que pretén
incrementar les nostres línies d’intervenció, propostes i mobilitzacions. Resumeix la proposta
en aquestes línies:
•

Incrementar la participació com a mares i pares dins de la comunitat educativa de la
que formem part.
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•

Sense educació no hi ha futur, i és el bé més important que podem deixar als nostres
fills i filles.

•

Continuar i millorar el treball de les Comissions, existents al Consell de Govern,
especialment la creació de la nova comissió d’Accions i Mobilitzacions. Aquestes
comissions pretenen ser més participatives amb la incorporació de qualsevol persona
interessada de les nostres AMPA. Així com també millorar la comunicació entre Ampes
mitjançant mail, reunions, ets. Seria recomanable que almenys un membre de cada
AMPA estiguera present en cada Comissió. Destaca també que poden crear-se noves
Comissions, com la de Quotes, o d’altres que puguen sorgir.

•

Temàtiques de les Comissions: proposem aquestes, però aquesta Assemblea o el
treball que anem fent por fer que siguen variables en el temps adaptant-se a les
nostres necessitats:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Accions i Mobilitzacions
Coeducació i Antipatriarcat
Nou model educatiu
Participació. Consells Escolar
Infraestructures
Fibrociment
Plurilingüisme
Banc de llibres
Temps escolars
Replantejament de deures
Educació en valors
Moviments de renovació pedagògica. Comunitats d’aprenentatge
Menjadors escolars (menjar ecològic i de proximitat)
Dinamització comarques. Coordinadores i InterAmpes
Quota FAMPA
...

També proposa els i les assistents que s’apunten a les comissions i que tracten de
dinamitzar-les en un primer moment, tot i que quan vagen funcionant poden canviar les
persones que les coordinen.

S’obri el torn de paraula:
•

Esther Concepción: Prega que els assistents s’apunten a les Comissions. Per explicar als
nouvinguts el funcionament de les Comissions posa com exemple la Comissió de
Fibrociment i prega que algú de la Comissió la presente. Recorda que les Comissions
donen suport a cada AMPA perquè faça les seues aportacions, reivindicacions i lluita.
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•

Pedro Luis, IES Camp de Morvedre ( Sagunt ): Fa resum del funcionament. És un treball
on han contactat amb l’Associació d’Afectats per Amiant, altres entitats locals i agents
socials com els Sindicats. Proper dimarts es reuniran amb el Director Territorial per
comentar-li totes les actuacions que resten per fer als centres educatius.

•

Toni , IES Salvador Gadea (Aldaia): Proposa estudiar noves formes de representació i
participació directa de mares i pares mitjançant les noves tecnologies. Pregunta per si
se treballa a la comissió nº9 la jornada contínua.

•

Esther Concepción: Hi ha una reunió oberta de formació per a formadores que està
oberta a qualsevol interessat/da sobre la Jornada Contínua, el proper dia 2 a la seu de
FAMPA. I en quant a les TICs (Noves Tecnologies, Informació i Comunicacions) la
comissió està oberta i convida a la gent a que s’incorpore i ajuden a millorar aquest
tema. Comenta que la Gonzalo Anaya està treballant en la creació de una APP. Insisteix
que es trasllade a les diferents Ampes el treball per Comissions per millorar la
participació i el treball comú.

•

Inés, CEIP Blasco Ibáñez-La Malva Rosa: Hi ha moltes Comissions. Es poden reagrupar?
Per exemple la de MRP (Moviments de Renovació Pedagògica) junt amb la 2, 3, 11 i 12.

•

Diverses intervencions per apuntar-se a les Comissions.

•

Marcus, CEIP Ciutat de Bolonya: Ja participa a la de Fibrociment. Comenta que FAMPA
està canviant la forma de treball territorial (per comarques) a un treball per
temàtiques (comissions). Per millorar, persa que això necessita estructura, com un
protocol de funcionament i de pressa de decisions, mantenint l’autonomia i afavorint
nous participants. Explica que a la seua AMPA s`ha creat un grup de treball anomenat
“Col·les Amics” o col·laboren amb altre Ampes.

•

Esther: Les Comissions que hi ha al document són les proposades en un principi. Es
poden unificar o crear-ne de noves. Està d’acord en que poden regular-se, però
deixant fer a la gent que ja està treballant.

•

Màrius: Que passen per taula al finalitzar l’Assemblea qui vullga apuntar-se a alguna
Comissió i donar les dades per ficar-se en contacte.

•

Marta, (Vinalesa): Recorda transmetre a les Assemblees dels nostres centres aquesta
feina.

•

Eric Gielen, CEIP Emilio Lluch (Nàquera): Planteja la creació d’una Comissió de
Mobilitat.

Rere el debat s’arriba a les comissions següents:
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1) Accions i Mobilitzacions.
2) Coeducació i Antipatriarcat. Nou model educatiu. Educació en valors. Moviments
de renovació pedagògica. Comunitats d’aprenentatge
3) Infraestructures
4) Fibrociment
5) Plurilingüisme
6) Banc de llibres
7) Temps escolars
8) Replantejament de deures
9) Menjadors escolars (menjar ecològic i de proximitat)
10) Quota FAMPA
11) Mobilitat
Es veu la necessitat de la importància de la creació d’un Protocol de funcionament, marc de
treball i difusió i també hauria de reunir-se la gent que du les comissions en un primer moment
per coordinar aquesta tasca.

10.- Informació de les Comarques.
Màrius Fullana, comenta que aquesta informació la donaria millor Paco Puig, que per
motius personals no ha pogut assistir. S’ha de incentivar la col·laboració i participació
interAMPA i de Coordinadores, per barris, pobles o comarques. Inclús fer partícips tant a la
Comunitat Educativa com a altres serveis públics. FAMPA està organitzada per comarques en
els 80 consellers/es del Consell de Govern que representen a totes aquestes. S’hauria de
treballar de baix cap a dalt, de nivell local al de País Valencià, i fins i tot a l’estatal (CEAPA) o
europeu. I d’aquesta manera ser més participatiu i assembleari. Es reparteix un document amb
unes línies de treball que s’han començat a treballar des de l’executiva (s’annexa a l’acta
aquest document). Dóna la paraula a les diferents comarques que acaben de fer les seues
Assemblees per tal que exposen a l’Assemblea General les seues conclusions. Alhora es
reparteix un document que s’ha enviat des de la comarca de l’Horta Sud i que explicarà
aquesta comarca.
Esther Concepción presenta l’advocada de FAMPA: Esther González. Tant ella com
Màrius Fullana agraeixen la seua assistència a l’assemblea i la tasca d’assessorament que
realitza a les nostres AMPAs. Des del Consell de Govern es tractarà aquest tema i encara que
es fa cada 2 anys l’Assemblea Comarcal, seria recomanable fer almenys una cada any.
S’obri el torn de paraula.
•

José Manuel Muñoz, CEIP Mediterrani (El Camp de Morvedre): Comenta els temes
tractats a l’Assemblea de la seua comarca (El Camp de Morvedre): Reivindicacions i
accions fetes, xarxa llibres, temps escolar, quota, educació en valors de forma
coordinada. Comenta que l’actual Executiva ha afavorit la participació i no ha
intercedit, la qual cosa, s’agraeix.
13

C/ Dénia, 6 1 i 2 Tlfn. 96 3739811
46006 València Fax: 96 3330077
fampa-valencia@fampa-valencia.org

•

Màrius Fullana: Comenta que a l’Horta Nord ha millorat la participació i la comunicació
a través dels Consellers i Conselleres Comarcals i que caldria potenciar la creació d’una
inter-AMPA o coordinadora. A l’Assemblea Comarcal celebrada el 18 de novembre es
va parlar de l’Assemblea General i de potenciar aquestes coordinadores tant a nivell
local com comarcal. Explica l’exemple de Burjassot on funciona la Coordinadora
d’AMPES i on es va crear una Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic que ara
mateix no està activa però on es podia comptar amb la resta de la comunitat
educativa, qüestió que també s’ha de potenciar.

•

Agnés Úbeda, CEIP Mare de Déu dels Desamparats (Genovés): Van fer l’Assemblea
conjuntament amb la comarca de la Ribera. Va engegar aquesta relació mitjançant un
grup de Whatsapp i correu electrònic. Van palesar la necessitat de lluitar i treballar en
problemàtiques comuns en ambdues comarques. Fa queixa a l’Executiva (de la què en
forma part) de la quantitat de correus que s’envia a tots els membres de la Junta
Directiva de les Ampes.

•

Màrius Fullana: S’està treballant amb experts de la Universitat de València per millorar
el tema de comunicació amb les AMPA. Si hi ha algun expert en aquest tema que puga
ajudar, estaria agraït. Per qüestions de transparència envien a tothom la informació
disponible, però és cert que cal millorar la distribució de la informaició.

•

Javier, (Horta Sud): Hi ha molta gent que hi participa i està ben estructurat.

•

Rosa: De les Ampes al voltant de El Saler (Pinedo i Castellar) han començat una
InterAMPA i així poden tindre més força i treballar en problemàtica comuna.

•

Marta Ibáñez: Per distribuir informació millor fer-ho cada 15 dies, més o menys, i fer
una recopilació.

•

Esther: Hi ha coses que s’han d’enviar urgentment. S’agraeix les aportacions i recorda
que aquest tema s’ha tractat en una reunió a FAMPA.

•

Soledad Valero: Que es penje a Facebook perquè el correu de vegades es considera
SPAM i no es llig.

•

Marisa: No tothom en té Facebook.

•

Màrius: Recorda que hi ha un dossier que recull notes de premsa a disposició de qui
vullga consultar-ho.

•

Martí Recio: Parla de l’App, que des de la seua AMPA estan utilitzant i que els està
funcionant bé. http://www.iceonetechnology.com/

•

Antoni,(Albal): Telegram permet l’enviament d’informació d’una manera
unidireccional. Whatsapp de vegades és tediós. Seria convenient formar mares i pares
per treballar amb TICs.
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•

Antonio Palop, CEIP Mediterrani (Meliana): Fer Interampas municipals és complicat i
dificultós començar des de zero, i cal aprofitar un event comú per donar el primer pas.
Recorda que a Burjassot si que funciona i que ho van a començar d’aquesta manera. A
Meliana va muntar una comissió i ara ja estan muntant activitats per tots els centres
educatius públics del municipi.

•

Pedro, (El Camp de Morvedre): Des de la Gonzalo Anaya s’està tancant la creació de
una App pròpia i potser siga una ferramenta molt bona. Es preveu que les 100
primeres instal·lacions siguen gratuïtes com a prova.

11.- Informació de les Comissions del Consell de Govern.
Màrius Fullana fa una presentació de les diferents Comissions que van eixir del Consell
de Govern.

-

Comissió de formació per a Consellers/eres de Govern.
Comissió de menjadors
Comissió d’Estatuts

Esther Concepción comenta la Comissió de Formació de conselleres i consellers. Funciona
de forma autònoma, hi participen diferents comarques, perfilen continguts de formació i el per
què. Passa a comentar llegir part de la darrera reunió d’aquesta comissió.
“Es destaca la importància de posar de rellevància la identitat de la federació, conèixer bé la
seua trajectòria, des de l'inici passant pels diferents moments esdevinguts i marcant clarament
cap a on ens dirigim, les línies d'actuació. Perquè es faça visible el rerefons social que ens mou.
L'objectiu és diferenciar-nos d'altres federacions, guanyar socis i ampliar el moviment per a
guanyar força. Sempre deixant clar la nostra independència de qualsevol orientació política.
Però avançant-nos a l'administració.
L'essencial és tenir clar, el model educatiu que volem. Quin és l'ideari de FAPA. Plantejar
problemes de futur . I formar a la gent.
En quant a la Comissió d’Estatuts, a la darrera assemblea es van aprovar els estatus de
FAMPA-València, on també es va aprovar obrir un procés de noves modificacions. Així, el
Consell de Govern ha creat aquesta Comissió formada per dos persones de les comarques
d’Horta Sud i de Camp de Túria per tal de dinamitzar-la.
Quant a la Comissió de Menjador, Màrius informa que s’està treballant juntament
amb la Conselleria d’Educació i la de Sanitat. També s’està introduint la necessitat d’implantar
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aliments ecològics als menús escolars i la cuina en els centres. A CEAPA també s’està treballant
aquest tema i necessitem a gent que també s’integre en aquesta comissió estatal.
S’obri el torn de paraula.
-

Rosa Clement: Proposa que les Comissions del Consell de Govern i de les AMPAS se
coordinen si treballen al voltant del mateix tema.

12.- Suggeriments i observacions.
- Rosa: Informació de la reunió de CEAPA a Madrid. Digueren que els fitxers de dades de sòcies
i socis han de complir amb la llei de protecció de dades. Prega l’Executiva que informe a les
Ampes sobre aquest tema.
- Mª Dolores: Des de CEAPA es facilitarà la creació d’eixos fitxers acords amb la legislació de
protecció de dades.
- Màrius: El que s’ha de fer és dir-li al Ministeri que es recullen dades, però no cal passar-li les
dades al Ministeri. Hi ha un protocol depenent del tipus de dades que es recullen. No és el
mateix que agafem dades com DNI de socis que si agafem, per exemple, dades mèdiques dels
menors. Preguntarem a l’advocada de FAMPA sobre aquest tema per informar les Ampes.
- Rosa: Fa constar en l’acta el seu agraïment tant a l’Executiva com als assistents el bon
funcionament i el to de les intervencions a l’Assemblea de hui.

Sense cap altre tema per abordar, es dóna per finalitzada l’Assemblea a les 14:00 hores
amb l’agraïment del Màrius Fullana en nom de l’executiva i de la Federació per l’assistència i
per l’èxit de l’assemblea, una assemblea transcorreguda d’una manera exemplar on la gent ha
treballat de valent i surt molt motivada per continuar amb la nostra lluita pel nou sistema
educatiu, Endavant!

Secretari d’Actes

Moderadora

Nicolás Sola Mir

Rebeca Rodríguez

Secretària de Paraula
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Silvia Ibáñez Maicas
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