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GT Representació de FAMPA en altres espais. Esborrany de Protocol.  
Agnès, Èric, Vicent i Màrius de l’executiva. Coordina/supervisa: Màrius 

 
Com a preguntes per llançar al debat us proposem: 
1) A quins actes hauríem d'acudir? Actes institucionals, actes de partits, actes sindicals... 
2) Amb quin tipus d'organitzacions ens hem de relacionar? Què hem de divulgar? 
3) En quin tipus de Plataformes, Comissions etc. hauríem de participar? 
 
Punt de partida: El posicionament o ideari de FAMPA-València el podem trobar als nostres 
Estatuts, a les Assemblees Generals, als Consells de Govern, a les notes de premsa i als nostres 
debats. Quan una persona que representa a FAMPA acudeix a un espai de debat, és entrevistada, 
etc. Com prepara la seua intervenció? Com du l'ideari de FAMPA-València? Què passa quan la seua 
opinió no coincideix amb l'ideari? Què passa quan desconeix l'ideari o no s'ha tractat eixe tema a 
FAMPA-València? Què passa quan manifesta reiteradament una opinió contraria a l'argumentari 
de FAMPA-València? Ens pot representar una persona que no segueix l'argumentari? Com 
constatem que no ha seguit l'argumentari? 
Des del CG s’acordà: Elaborar un protocol on s'arrepleguen casuístiques i la manera d'actuar en 
cada cas. En aquest protocol s'informarà que des de l'oficina de FAMPA-València es podrà facilitar 
a aquella persona que haja de representar a FAMPA tota la informació que es tinga recollida sobre 
els tema a tractar per a facilitar la seua intervenció. 
 
Actes en que se’ns demana la intervenció: 

1) AMPA: CE, actes organitzats per AMPAs. Acompanyar a les AMPA a les reunions amb 

l’administració. Reivindicacions que recolza FAMPA-València. CG o executiva. 

2) Centres Educatius: Actes als centres escolars on se’ns convida. 

3) CEM. Actuació coordinada als CEMs. Incentivar la participació. Actes en que se’ns demana 

intervenir als ajuntaments i espais municipals. 

4) A nivell de País Valencià: GA. MMP, CEPV. 

5) Jornades organitzades per organismes públics: ajuntaments, diputacions, universitats, 

conselleries. Etc. 

6) Comissions de treball. En ajuntaments, en conselleria. Exemple: comissió sobre menjar 

saludable ajuntament de València. 

7) Participació Plataformes: PEPPV, Plataforma pels Drets Lingüístics, Plataforma per la 

desmilitarització de l’Ensenyament. Hem d’integrar-nos en altres Plataformes? Escola 

Valenciana. 

8) Convenis amb entitats: Justícia Alimentària, LAMBDA. Hi ha altres entitats que ens 

demanen col·laborar. Normalment desestimem la col·laboració. Si és una entitat o 

empresa privada no col·laborem. Col·legis de Professionals, què fer? ONGs? Quines? 

Criteri? 

9) Assistència a actes organitzats per partits polítics com a ponents o en celebracions 

relacionades amb l’educació. Tot i que podem valorar l’afinitat, de moment hem decidit 

desestimar-los. També valorem la qüestió que no donem a l’abast.  

10) Assistència a actes organitzats per sindicats de l’ensenyament. 
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11) Assistència i intervenció als mitjans de comunicació. Criteris? Hi ha un apartat específic 

després. 

12) Col·laboració amb la FAPAC, àmbit lingüístic. 

Darreres actuacions respecte el tema de la lluita per la desaparició de la concertació: 
Aquest és un punt fort de la nostra lluita i ara ha sorgit una qüestió relacionada amb les darreres 

sentències que afavoreixen la concertada. L’hem inclòs en aquest GT perquè està relacionat amb la 

nostra línia d’actuació. 

 

Punt de partida: les úniques comunitats que tenen concertat el batxillerat, que no és ensenyament 

obligatori són Madrid, Canàries i València. A l'inici de la legislatura aquesta Conselleria intentà 

tancar unitats concertades, l'escola concertada es manifestà en contra i finalment només es tancaren 

tres unitats de les quaranta que hi havia previstes. Ara han intentat tancar unitats de batxillerat i 

l'escola concertada ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia, la Sala Quarta. La sentència diu 

que Conselleria ha de complir el contracte que té amb eixes empreses privades amb les quals ha 

concertat el batxiller i s’empara en la LOMQE i altres lleis educatives que parlen de la “llibertat 

d'elecció de les famílies” i per tant si hi ha demanda de eixes escoles concertades de batxiller, no es 

poden tancar eixes unitats. Com que el sistema de Conselleria és el públic, si cal tancar unitats que 

ho faça de la pública i respecte els contractes que té amb la privada. La Sala Quarta també ha fallat 

en contra de l’eliminació de la religió al Batxillerat. A més a més, ha hagut una nova sentència en 

contra de la reducció de les ràtios en infantil de 25 a 23 alumnes. La sentència diu que li toca 

legislar a l’estat i no a Conselleria. Açò crea un precedent per altres comunitats autònomes. Totes 

aquestes sentències són d’ensenyament no obligatori.  

 

Possibles actuacions:  

• Consulta i coordinació amb altres CCAA. CEAPA. 

• Treball conjunt a la PEPPV 

 

El tema s’ha dut a la PPEPPV i ha hagut una reunió a petició nostra amb el Conseller el darrer 8 de 

novembre, després de 4 mesos de sol·licitar-la. En aquesta reunió ens van explicar als i les 

representants de la Permanent de la Plataforma les sentències i ens van demanar que presentàrem 

recurs les entitats de la Plataforma al Suprem. Vam fer una nota de premsa dient que ho 

estudiaríem. A petició d’un company del Consell de Govern vam passar la proposta de fer accions a 

través de la CEAPA respecte aquest tema. En Assemblea de la CEAPA de 17 de novembre vam 

desestimar la presentació de recurs a través de la CEAPA i vam quedar de treballar el tema per la 

propera assemblea. El Consell de Govern de 9 de novembre va desestimar, en principi, la 

presentació de recurs per part de FAMPA-València.  

 

Com a conclusió valorem seguir amb la lluita per la desaparició de la concertació. Proposem 

treballar amb les AMPA possibles actuacions, per exemple en el tema de la matrícula i els CEMs. 

 

ALGUNES PROPOSTES PER A UN ESBORRANY DEL PROTOCOL DE 

COMUNICACIÓ PER LA PUBLICACIÓ DE DOCUMENTS EN FAMPA-VALÈNCIA 

(desembre 2016) 

Incloem aquest apartat també perquè està relacionat amb el posicionament de FAMPA-València i 

com ens relacionem amb els diversos agents que ens demanen adhesió o col·laboració. 

ANTECEDENTS: 

A la Federació ens arriben documents per a la seua publicació molts diversos. Se’ns demana la seua 

difusió a través dels diversos canals de que disposem. També se’ns demana l’adhesió a campanyes,  
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plataformes, etc. Campanyes llançades per ONGs, cursos, publicitat d’entitats. Totes aquestes estan 

relacionades en diversos aspectes de l’educació. 

CANALS DE DIFUSIÓ: 

I. Enviament per correu electrònic a totes les AMPA 

II. Enviament per correu ordinari a totes les AMPA 

III. Web i Facebook 

IV. APP? 

TIPIFICACIÓ: 

1) Administració pública 

2) ONG relacionades amb el sistema educatiu 

3) Empreses 

4) Agrupacions comarcals de FAMPA-València 

5) Plataformes 

6) Sindicats 

7) Partits 

8) Altres 

PROPOSTA DE CRITERIS DE SELECCIÓ: 

Criteris generals: 

Primerament hem d’avaluar si el treball que fa l’entitat corresponent no es contradiu amb el nostre 

ideari. Així, si es tracta d’una entitat privada, en principi i ja de per si, sembla allunyada dels nostres 

interessos ja que la nostra aposta és pel sistema públic. Mirem llavors cadascun dels tipus comentat. 

1) En principi la informació a divulgar per una entitat pública hauria de ser propera a les nostres 

necessitats. Ara bé, depenent del tipus de difusió, pot ser no tinga massa a veure amb educació o 

bé hi haja conflicte amb el nostre ideari. Per exemple, si entenem que s’està potenciant la 

concertació, contradient la laïcitat, entrant en contradicció amb la defensa de la nostra llengua... O 

casos més concrets com que hagem demanat que es canvie un acte i no havent-nos tingut en 

consideració (jornada sobre deures del 26-11-16 que coincidia amb la nostra AG). En general es pot 

fer difusió llevat dels casos excepcionals comentats. 

2) Cal estudiar a que es dediquen aquestes ONG i si la tasca que desenvolupen no contradiu el que 

nosaltres defensem. Després cal estudiar el tipus d’activitat que volen desenvolupar i si té a veure 

amb les activitats que realitzen les nostres AMPA. 

3) En general la informació proporcionada per una empresa privada no hauria de difondre’s perquè 

no respon als nostres interessos com a classe (a més que moltes són de publicitat). Si es tracta 

d’una fundació associada a una empresa caldria primer mirar el caràcter de la empresa. No és el 

mateix una cooperativa que una gran multinacional. També cal mirar el tipus d’activitat que 

proposa. Podem fer un recull del que decidim recolzar i anar concretant criteris. 

4) Respecte a la informació de les agrupacions comarcals farem alguns comentaris. El nom que 

pensem més adient per a una agrupació comarcal és: Agrupació comarcal de X Comarca de 

FAMPA-València i NO FAPA-X Comarca. Atès que aquesta darrera denominació crea confusió per 

poder semblar en si mateix una federació diferent a la nostra. Per tal de difondre la seua 

documentació s’habilitarà una pestanya específica al web per a les comarques per tal de penjar la  
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seua documentació i la informació que ens proporcionen. Tota opinió o plantejament que 

sobrepasse l’àmbit comarcal s’hauria de debatre en un òrgan més enllà de la Comarca segons 

apareix als estatuts (en qualsevol cas és una qüestió a debatre i inclús a replantejar en un futur 

canvi d’estatuts). Allò lògic seria que fos el Consell de Govern qui decidirà com es gestiona i també 

que el posicionament es faça a través de la Federació i no com a Assemblea Comarcal. Imaginem el 

cas que siga totalment contrari a l’ideari de FAMPA-València o al posicionament decidit per 

l’assemblea o pel Consell de Govern, com s’entendria aquest posicionament? Fiquem-ho a debat, 

com la resta del document. 

5) Cal distingir les Plataformes de les quals FAMPA en formem part d’aquelles que no. En principi no 

ha d’haver cap problema per difondre tota aquella informació que vinga d’una Plataforma de la 

qual en formem part. El problema de divulgar informació d’una plataforma de la qual no en 

formem part és una mica més complex. Caldria debatre en algun òrgan de FAMPA-València si en 

formem part i, si no en formem part, si estem d’acord amb el que defensen, i, si estem d’acord, 

quines qüestions hem de transmetre i quines no. 

6) Hi haurà sindicats que, pel seu ideari o actuacions, NO els haurem de divulgar res per sistema. Hi 

haurà d’altres que no tindrem tant de problema amb l’ideari. En aquest cas, haurem d’intentar 

seguir un principi d’igualtat entre tots ells. A banda, haurem de decidir quins temes no es 

contradiuen amb el nostre ideari i quins poden entrar en contradicció. Allò lògic seria difondre 

actuacions que estiguen duent-se de manera col·lectiva pels sindicats i que estiguem compartint, 

bé a través d’alguna Plataforma o a través d’altres mitjans.  

7) Ídem 

ALGUNES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: Aquest és un tema complex perquè 

FAMPA acull a tot tipus d’AMPES i persones amb ideologies diverses. Està clar que hi ha uns 

idearis, i som una entitat que lluita per una transformació de l’educació, orientada cap a les finalitats 

de pública, gratuïta, inclusiva, laica, coeducativa, democràtica i en valencià. Aquests principis són 

els que ens han de guiar, segons el meu plantejament, en totes les plataformes, entitats i òrgans en 

els que hi estem representats. Ara bé, on posar el límit? És difícil de dir. En primer lloc, més que un 

tema de en què llocs o espais cal estar, és més un tema de idees i posicionaments. Partint d’aquest 

premissa, podríem dir que podem estar en qualsevol acte sempre que el nostre posicionament siga 

coherent amb el nostre ideari. Ara bé, hi ha espais que entren en contradicció amb eixos grans 

principis que abans anunciàvem, i per tant ahí no hi ha cabuda possible... entitats privades, per 

exemple.  Partits polítics? Sindicats? Ens podem trobar més còmodes en funció de quin siga ara bé 

si anem a uns caldria anar a tots. 

Tot allò que arribe de l’administració pública, bé des de municipis o conselleria o universitats o 

centres docents caldria anar sempre, valorant l’agenda i el tema a tractar. Estar per estar no crec que 

siga una bona estratègia de representació, cal anar si podem i hem de dir coses. 

Recolzament a campanyes, accions reivindicatives i campanyes de sensibilització... des de les 

ONGDs doncs ens sembla que sí, no podem estar al marge de la complexitat social del món, si a 

més aquesta complexitat la tenim també a les aules. Crec que la defensa del DDHH deuria ser a més 

un dels nostres fars. 
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En segon lloc, sembla haver-hi major complexitat a l’hora de aparèixer als mitjans de comunicació, 

perquè en moments puntuals o quan se’ns demana opinió sobre algun tema d’actualitat en el qual 

encara no ha passat per executiva hem d’anar molt en compte de no donar opinions personals, 

subjectives que, si bé poden ser valorades, no són les que col·lectivament defensa una entitat tan 

gran com FAMPA. (ex: les declaracions sobre menjar sense porc als menjadors escolars; o les 

classes de religió musulmana).POSSIBLE IDEA: Aquí caldria, fer alguna reunió de la permanent, 

d’urgència i des de comunicació enviar unes xicotetes línies que marquen el posicionament com a 

entitat per tal de tindre tots i totes un discurs coherent, que no ha de ser el mateix, o simplement 

refusar les declaracions. 

Finalment, altra de les situacions que crec que cal posar en debat és;  on participem? Val tot? Cal 

anar a tots els actes? Hi haurà plataformes que sols amb el recolzament i l’adhesió siga suficient i 

altres on caldrà estar a totes. Es podria fer una distinció per concentrar esforços, temps i, no cremar 

al personal. La participació social és molt important, però cal intentar no caure en la desmotivació 

en accions que o bé no van a cap lloc, o bé no són la nostra prioritat com a col·lectiu de mares i 

pares. Ara bé, qui fa eixe filtre? Ens arriba a tots i totes la informació quan se’ns demana estar o 

adherir-se a actes i plataformes? Quines si i quines no? No tenim resposta, però si crec que allò que 

decidim és el que hauria de marcar la nostra fulla de ruta. 

 

 
 


