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[ FAMPA-VALÊNCIA en moviment   ] 
 
D’ençà de la darrera Assemblea General (AG) celebrada el 17 de febrer del 2018 FAMPA-València ha 
engegat una nova singladura amb aquests dos anys de renovació del seu Consell de Govern (CG) i de 
la seua executiva. En aquest informe farem un repàs dels esdeveniments més importants que s’han 
donat tant a l’àmbit de política educativa com en tots aquells altres on intervenim. També farem un 
repàs de com va el desenvolupament del pla de treball atès que en aquesta reunió del nostre Consell 
de Govern plantegem la celebració de la nostra Assemblea General Ordinària anual en aquest curs 
2018-19 tal com marquen els nostres estatuts i com convé a un moviment que impulsa la 
participació, la transparència i la democràcia. 
 
Si repassem el pla de treball que vam presentar ens marcàrem com a objectius principals, aprofundir 
en els eixos de la participació, la democràcia i la transparència. Aquests objectius pretenen fer més 
efectiva i forta la nostra incidència tant a l’àmbit de cada centre com a un àmbit més general. De 
baix cap a dalt, per arreplegar la veu de les nostres AMPA i generar un debat que puga abastir tots 
els aspectes del sistema educatiu. Aprofitant l’experiència acumulada i afegint-la a les aportacions 
en cada vesant del sistema educatiu, volem sumar el nostre gra de sorra al capgirament del sistema 
d’ensenyament públic. Des de la reivindicació per les millores a la lluita per un nou sistema educatiu 
totalment públic amb els eixos que defineixen la nostra aposta i que es recullen al nostre pla de 
treball. 
 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 
 
La segona part del curs 2017-18 la política educativa ha estat marcada per la inèrcia de la Conselleria 
d’Educació i pel canvi de govern a nivell estatal.  
 
A l’àmbit estatal seguim amb la llosa que representa la LOMQE i amb la tímida reversió de les 
retallades. El Govern Central ha plantejat unes minses reformes de la LOMQE que no acaben amb 
aquesta rèmora. Des de la CEAPA i també a través d’aquesta estatalment des de la Plataforma en 
Defensa de l’Escola Pública i al País Valencià a través de la Plataforma En Defensa de l’Ensenyament 
Públic vam tornar a plantejar que ja és hora que d’una vegada per totes es derogue aquesta llei tan 
injusta i també que es dediquen molt més recursos a nivell material i econòmic al sistema 
d’ensenyament públic. S’ha plantejat alguna mobilització estatal (9 de maig del 2018) per tal de 
reforçar aquesta reivindicació però seguim en una situació semblant.  
 
Al País Valencià, Conselleria segueix legislant sense comptar amb la participació de la comunitat 
educativa. Ja hem analitzat el que va suposar el canvi de jornada escolar i la desastrosa 
implementació del decret de plurilingüisme. No s’ha avançat gairebé gens en l’impuls dels Consells 
Escolars tant de Centre com a Municipals ni l’ampliació de la seua capacitat de participació i decisió. 
El pla Edificant està sent una solució a mitges respecte a la millora de les infraestructures i cal que 
des de FAMPA-València i a partir de les nostres AMPA fem una radiografia de com està funcionant  
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per tal de seguir reivindicant la millora dels centres públics. Així mateix, l’eliminació del fibrociment 
va més lenta d’allò anunciat. De tota manera, trobem a mancar un plantejament global per part de 
Conselleria de canvi de paradigma educatiu i una aposta clara pel sistema públic sense concertació. 
Ha hagut tímides propostes de reducció de la concertació que han tingut l’oposició de les 
organitzacions conservadores i també del sistema judicial. 
 
Un exemple d’allò que venim dient és la proposta de regulació de les activitats extraescolars a les 
instruccions de principi de curs. Malgrat que hi ha aporta algunes qüestions positives que ja hem 
indicat a través dels nostres comunicats i que està bé que existisca una reglamentació al respecte. 
Un cop més s’ha tret la normativa sense comptar amb les AMPA que som les que duem aquest tema 
als centres. Hem aconseguit una moratòria amb la nostra reivindicació però la proposta de fer una 
comissió que treballe junt amb les AMPA al llarg de tot el curs aquest tema per harmonitzar tota la 
casuística existent, no està en els plans de Conselleria de moment. 
 
Respecte del nou curs, FAMPA-València hem tornat a exposar les nostres reivindicacions a través de 
les diverses rodes de premsa en les quals hem participat. A finals d’aquest tindrem eleccions locals i 
autonòmiques. Aquest fet sempre planteja l’oportunitat d’esgarrapar alguna qüestió extra per la 
mateixa dinàmica de canvi que presenta. Així que nosaltres seguirem com sempre i si podem 
aconseguir algun avança extra millor. Així mateix, cal que seguim plantejant el nou sistema educatiu 
pel qual lluitem i el compromís de les organitzacions polítiques a incorporar el màxim de canvis 
possibles. Es un bon moment per fer més palès encara allò que defensem. 
 

[Participació] 
 
 
La nostra intervenció es desenvolupa en diversos àmbits: local, comarcal i de País Valencià. Així com 
també ho és els espais on assistim, com ara institucional, social, informal, …..  
 

1. LOCAL 
 
A FAMPA-València tenim un recull de les consultes i actuacions als diversos centres. Hem tractat de 
donar resposta tant des de l’oficina com des del CG i executiva d’aquelles consultes o recolzament 
que se’ns ha demanat. Infraestructures, menjadors, Consells Escolars, Juntes Directives (JD), 
activitats extraescolars. Podeu revisar aquest recull a l’oficina en qualsevol moment per a la població 
que us interesse. Seria important que l’Agrupació Comarcal (AC) també en tinguera informació al 
respecte. Aquest tema de l’avaluació i diagnosi de la situació dels centres a les diverses localitats, 
s’està desenvolupant al pla de treball. És un tema per aprofundir a través del funcionament de les 
AC. 
 
2. COMARCAL 

1. Local      2. Comarcal    3. País Valencià      4. Estat 
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Les diferents comarques estan funcionant a diversos ritmes. Una de les tasques que hem de realitzar 
és l’adaptació del pla de treball aprovat a l’anterior AG a cada realitat. A l’informe de cada comarca  
 
al CG caldria indicar com s’està adequant. S’ha de treballar en la diagnosi de la participació als 
Consells Escolars Municipals (CEM) i la seua millora, amb temes com la segregació i la matriculació. 
El tema dels CRAS i CAES també està fent via. El transport escolar és un altra qüestió que necessita 
solució en algunes poblacions. 
 
Des de l’Àrea de Comarques de l’executiva tenim prevista una reunió dels presidents i les 
presidentes de comarca, per tal de fer un repàs del treball fet en aquestes. També hem de reforçar 
la coordinació entre les comarques i FAMPA-València. En aquest sentit recordem dols dels eixos que 
ens vam marcar: 
 
1) Fomentar entre les diferents AMPA l'intercanvi d'experiències, iniciatives i documents que 
tinguen sentit i afavorisquen la cohesió comarcal. 
2) Crear estructures que ens servisquen i donen resposta a les realitats a les AMPA i a les 
comarques. 
Caldria fer una diagnosi de com evoluciona aquesta qüestió. Recordem també el mecanisme que 
volem fer servir per ajudar a fer aquestes tasques: 
 

Local <-> Comarcal <-> Consell de Govern <-> Comissió de Comarques. 
 
Cal fer una anàlisi del funcionament d’aquest trasbals i també de com funciona la xarxa comarcal. 
Com s’arrepleguen les opinions de les AMPA? Quina és l’atenció que se’ls dóna a les AMPA? Ha 
crescut el nombre d’AMPA federades? S’ha contactat amb les noves AMPA o amb aquelles que no 
estan connectades? Es té un contacte en cada AMPA? Com és la participació als CEM? Estem 
coordinades amb les membres dels CEM? Existeixen Plataformes i Coordinadores? Quantes? On? Els 
pobles tenen un mapa de les necessitats locals? 
 
Cal també valorar com s’han tractat els temes que ens fan arribar les AMPA a través de l’AC. En el 
moment de l’elaboració del pla de treball vam marcar deu enumerats de la a) a la j) i s’ha concretat 
algun més.  
 
Respecte l’assessorament a les AMPA tenim un recull a l’oficina de totes les atencions que hem fet i 
es pot consultar en qualsevol moment. Queda pendent fer una anàlisi de les dades que disposem 
que podria fer-se a través de les CG de cada AC. 
 

▪  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 FAMPA-València, així com el 
projecte de gestió aprovat en assemblea per les seues AMPA.  
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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 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, 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. Estos són els Consells 
de Govern que s’han realitzat de febrer a novembre de 2018: 

 
DATA CONSELL DE GOVERN ORDRE DEL DIA 

20 d’abril de 2018 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Formació consellers i conselleres:  

- Quina és la tasca de les persones 
Conselleres de Govern en FAMPA-
València. 

3. Explicació comptes 1r trimestre. 
4. Substitució membre/s en diferents òrgans de 

representació. 
- Mesa de pares i mares i CEV 
- Confederació Gonzalo Anaya: 

- 1 vocal Junta directiva de la 
Confederació i una persona 
suplent de membres de la Junta 
Directiva. 

- Compromissaris i 
compromissàries per a 
l’Assemblea General de la 
Confederació Gonzalo Anaya del 
2018. 

5. Altres. 

30 de juny de 2018 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. La diversitat familiar a les AMPA. 
3. Posicionament de FAMPA València davant les 
sentències a favor de la concertada. 
4. Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels 
centres escolars. 
5. Argumentari i compromís de representació de FAMPA 
València en diferents espais de participació. 
6. Informació de les comarques. 
7. Renovació càrrecs representació suplent vocal 
autonòmic i de FAMPA València en la CEAPA. 
8. Suggeriments i qüestions. 
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9 novembre de 2018 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Informe de l’executiva. 
3. Presentació i aprovació del calendari 2018/2019. 
4. Preparació Assemblea General. 
5. Tresoreria. 
6. Torn obert de paraules. 
 

 
L’executiva ha elaborat informes de gestió dirigits als Consell de Govern que s’han convocat (VEURE 
INFORME ANNEX): 
 

▪  Comissions de treball 
 
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.  
 
Les Comissions de Treball que van sorgir en l’AG del 26 de novembre del 2016 i que vam reforçar a 
l’AG del 17 de febrer del 2018 (creant-ne de noves i refent les ja existents) han funcionat de manera 
molt minsa. Cal plantejar en la propera AG si convé reforçar-les o readaptar-les. En qualsevol cas, cal 
que les persones que es comprometen a incentivar la seua marxa esperonen el seu funcionament.  
 
Potser una millor fórmula pel funcionament de les comissions siga la seua reconversió en GT. Un 
exemple d’açò és la proposta de reconversió de la Comissió d’AE en GT d’AE. En qualsevol cas 
aquests GT o comissions són les que han de concretar les propostes que des de FAMPA-València fem 
per al canvi de sistema educatiu que proposem. 
 
El CG s’ha reunit en dues ocasions des de la darrera AG. El celebrat amb data 20-4-18 va servir com a 
jornada de formació als nous i a les noves membres i vam repassar també el pla de treball. Al del 30-
6-18 vam debatre sobre diversos temes referents a la nostra activitat i al desenvolupament del 
treball als centres apareguts a final de curs. El CG s’ha dotat d’una sèrie de Grups de Treball (GT) per 
desenvolupar-los.  
 
Aquests GT són:  
 
1) Diversitat Familiar. 
2) Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres.  
3) Representació de FAMPA en altres espais. 



Memòria   2018 
 

 
 

 

8 

4) Activitats Extraescolars (AE) -recordar que ja teníem una Comissió d’AE i que proposem que 
s’incloga en aquest GT-.  
 
La idea és treballar amb les AMPA aquests temes. Per tal de fer això és la nostra intenció l’elaboració 
d’uns protocols de funcionament que arrepleguen també idees que ja han aparegut sobre aquestes 
qüestions. Us presentem en aquest CG com duem aquesta tasca. 
 

GT Diversitat Familiar. Creació d’un protocol.  
Lali, Raquel P i Esther. Coordina/supervisa: Esther 

 
Des de FAMPA-València, som conscients d’aquesta diversitat familiar. Pel que fa a les 
nostres AMPA ens trobem davant d'una realitat en la qual hi ha persones que no tenen un 
vincle legal amb l'alumnat de qui es fa càrrec,  però sí és la persona que està exercint 
funcions de cura i educació i que estan, moltes vegades, implicades i participen activament 
en les AMPA. Als censos escolars les úniques persones que hi apareixen són els pares, les 
mares i els representants legals i per tant les úniques que es poden presentar com a 
membres dels Consells Escolars de centre, per exemple.  
 
Hem avançat en aquesta línia i l’hem incorporada dins de la nostra formació a les AMPA, 
però és el moment de mirar si la nostra “estructura” està donant resposta a aquesta 
realitat. Estem, des de FAMPA-València, donant resposta a aquesta realitat? 
 

GT Representació de FAMPA en altres espais 
Vicent, Màrius, Eric i Agnés. Coordina/supervisa: Màrius. 

 
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’acorda: 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. 
 

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

 
Diverses AMPA es posen en contacte amb FAMPA-València per tal de preguntar respecte als diners 
que es cobra per matrícula i material, als comptes bancaris de les AMPA. Pràctica que porta arrelada  
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a molts centres, amb la connivència d’aquests. També hi figuren altres tipus de despeses. Segons 
Jaume Fullana els centres tenen diners per a aquestes despeses, únicament faltaria concretar el 
tema dels viatges, però la resta ho assumeix Conselleria. 
 
Des del CG s’acorda que es treballe aquest tema des de les comarques. Esbrinar els centres en què 
es dóna aquesta situació i conscienciar a les AMPA de que és una pràctica irregular. Amb aquestes 
dades poder desfer l'argument de la Conselleria en relació a que siguen casos aïllats i demanar 
actuacions per part de l’administració. 
 

GT Activitats extraescolars. Seguiment, participació en els grups de treball.  
Raquel, Rosa, Josep Moral. Coordina:  

 
 
Al mes de juliol Conselleria va publicar les instruccions d’inici de curs i va dictar unes normes per 
regular les activitats extraescolars en horari escolar per tot tipus de jornada escolar. Uns dies abans 
ja ens havia presentat a la Gonzalo Anaya un esborrany. A través de la Gonzalo Anaya, FAMPA-
València ja vam plantejar les nostres reserves. Fruit del debat que vam tenir amb les AMPA que vau 
contactar amb nosaltres vam sol·licitar una reunió amb el Director General sobre aquest tema que 
finalment es va realitzar el 28 d’agost. Vam demanar una moratòria en l’aplicació d’aquesta 
resolució i així ha estat. També vam sol·licitar la creació d’una comissió de treball amb les AMPA, la 
resta de la comunitat educativa i Conselleria semblantment a com es va fer en el tema de xarxa 
llibres per treballar el tema al llarg del curs. El tema ha estat tractat en Mesa de Mares i Pares però 
la Conselleria, de moment, es mostra reticent a treballar-ho d’aquesta manera participativa. 
 
El nostre Consell de Govern va decidir llançar la iniciativa de crear un Grup de Treball amb les 
nostres AMPA per tractar amb profunditat aquest tema. El passat 17 d’octubre va tenir lloc una 
reunió a la seu de FAMPA per treballar la normativa i fer propostes que harmonitzen la casuística 
ben diversa que tenim als nostres centres. Pensem que hauríem d’insistir en aquesta proposta de 
comissió amb Conselleria. En procés d’elaborar un document per a presentar a la Conselleria. 
 
3. PAÍS VALENCIÀ 

 
En aquest àmbit participem a través de la Confederació Gonzalo Anaya (GA). En aquest informe 
exposem la situació d’aquesta. Posteriorment fem un resum del treball fet en la Mesa de Mares i 
Pares (MMP) i al CEPV (Consell Escolar Valencià); així com a la Plataforma en Defensa de 
l’Ensenyament Públic (PeDdEP) de la qual som portaveus. 
 
1.- Confederació GA 
 NOM  ORGANITZACIÓ NOMBRE AMPA 

 
CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1042 
FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 215 
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 234 
FAMPA-VALÈNCIA 593 
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Internament hem assistit a la celebració de l’AG anual el 26 de maig del 2018. Les i els nostres 
compromissaris van ser triats en CG extraordinari del 20 d’abril d’aquest any. Assistírem al canvi de 
JD i de president (actualment la presidència l’ostenta la FAMPA-Enric Valor (EV) –Alacant fins la 
pròxima l’AG Ordinària, que serà a les acaballes del curs actual). Vam substituir la nostra vocal Imma 
Plantada per Teresa Juan-Monpó. Vam triar com a nou president Txomin Angós que també n’és de 
l’EV. Els dos presidents anteriors també de l’EV van dimitir per qüestions personals tot i que des de 
FAMPA-València valorem que la línia que volien desenvolupar no era del tot coincident amb la 
majoritària a la Confederació aspecte que pot haver influit al canvi.   
 
Amb els canvis produïts estem començant una nova singladura i la Confederació comença a agafar 
més empenta. Destacar que hi ha hagut molt bona coordinació i recolzament en la qüestió de 
formació, de premsa, de legislació i d’administració i assessorament per part de les treballadores de 
la Confederació, les quals s’han coordinat molt bé amb les nostres treballadores. 
 
1.1.- Mesa de Mares i Pares I Consell Escolar del País Valencià  
 

▪  Mesa de Mares i Pares (MMP)1 
 
Representants 
 

TITULARS SUPLENTS FEDERACIONS 
Josep Moral Moreno 

Mario Antonio Choy 
FAMPA VALÈNCIA 

Marcos Vela Ferrer FAMPA VALÈNCIA 
Luis Deltell Merxe Alabau FAMPA ENRIC VALOR 
Castelló Gracia Vinagre FAMPA PENYAGOLOSA 

 
Reunions de la Mesa de Pares i Mares 
 
Des del mes de febrer de 2018, la Conselleria ha convocat reunions intentant respectar una cada 
mes i després de les nostres queixes perquè es realitzaven sempre al matí, alternen convocatòria al 
matí i a la vesprada. En les reunions s'han tractat les següents normatives i regulacions a les quals 
presentem al·legacions i propostes: 
 
1 de març de 2018:  

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de 
la Comunitat Valenciana. 

 
11 de maig de 2018:  

Decret Educació Primer Cicle Primària. 
 

                                                           
1 La Mesa de Pares i Mares té com a objectiu l'estudi, discussió i negociació, d'assumptes que afecten a l’ensenyament. Així com propostes 
rellevants de disposició normativa que elabora la Conselleria d'Educació. Podrà proposar l'adopció de mesures sobre la millora de la 
qualitat de l'ensenyament i fer un seguiment de la seua execució. A aquest òrgan estan les Confederacions de mares i pares més 
representatives. 
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Protocol Atenció Sanitària en Centres Educatius. 
 

22 de maig de 2018:  
Calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019. 

 
20 de setembre de 2018:  
  Determinació de dificultats sorgides al respecte de les activitats extraescolars en jornada 
escolar partida en aplicació de la normativa, Resolució de 25 de gener de 2018.  
 
18 d’octubre de 2018:  
 Instruccions de la Direcció General de Política Educativa i de la Direcció General de Centres i 
Personal Docent per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per 
unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que 
imparteixen Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.  
 

▪  Consell Escolar Valencià 
 

Representants 
 

 
 
La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, on està integrada FAMPA-València, ha assistit durant el 
2018 a les següents reunions del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana: 
 
PLENS 

26/09/2018 
Informe de la Comissió de Correspondència i Gestió Econòmica 
Informe dels representants del CECV en les diferents comissions institucionals 
Millorar la situació de la lectura en valencià. 
Millora de les condicions per a l’acompliment de la docència i l’ensenyament en 
l’àmbit de l’educació no universitària. 

 
COMISSIÓ PROJECTES LEGISLATIUS 
 
                  

TITULARS SUPLENTS FEDERACIONS COMISSIONS 

Márius Fullana 
Alfonso 

Marta Tomás FAMPA VALÈNCIA 
Ple, Permanent, 
Plurilingüisme, Consens, 
Innovació, Jornades 

Silvia Centelles 
Juan Antonio 
Milanés 

FAMPA PENYAGOLOSA Ple, Coeducació 

Txomin Angós Merxe Alabau FAMPA ENRIC VALOR Ple, Projectes Legislatius 

Gracia Vinagre 
 

FAMPA ENRIC VALOR 
Ple, Permanent, Innovació, 
Jornades 
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8/05/2018 
 Reglament orgànic i funcional dels centres integrats públics de Formació 
Professional de la Comunitat Valenciana. 

                10/09/2018 
 Elaboració de l’informe sobre el Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament 
d’Escoles Infantils de primer cicle de titularitat pública. 

                 5/10/2018 
 Elaboració de l’informe sobre la proposta d’Ordre XX/2018 per la qual es creen les 
zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones 
adultes i se n’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la 
Generalitat Valenciana i de les seues extensions.  

 
COMISSIÓ INNOVACIÓ EDUCATIVA 
 

11/04/2018 
Organització de l’acte de lliurament de premis i reconeixements de la campanya 

d’arreplega de dades de Biografies de Lectura en Vídeo. 
Flyer d’arreplega de dades: “Troba les lectures que s’adiuen a la teua personalitat” 

6/06/2018 
 Aprovació de les Bases per a l’estudi de la situació de la lectura en valencià. 

14/06/2018 
 Disseny d’estratègies de difusió i d’aplicació dels indicadors del Decàleg 
 Balanç d’actuacions dutes a terme en el curs 2017/2018 

21/09/2018 
 Propostes d’acció a Millorar la situació de la lectura en Valencià. Propostes d’acció 
del CECV. 

 
COMISSIÓ PERMANENT 
 

23/04/2018 
Fixació del nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil en 
determinades localitats de la Comunitat Valenciana. 
 

15/05/2018 
Estudi i aprovació de l’informe de la Comissió de Projectes Legislatius sobre el 
Projecte de Decret del Consell pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional 
dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. 

 
17/09/2018 

Estudi de l’esborrany de l’avantprojecte de Llei per a la Millora de les condicions per 
a l’acompliment de la docència i l’Ensenyament en l’ambit de l’educació no 
universitària. 
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Nomenament d’una persona en representació del CECV per a formar part del 
Consell Social dels Llengües.  
Bases per a l’estudi de la situació de la lectura en valencià.  
Fixació de l’ordre del dia del Ple del 26 de setembre. 
Projecte d’Ordre per la qual es regula l’organització i el funcionament d’Escoles 
Infantils de primer cicle de titularitat pública. 
 

18/10/2018 
Dictamen sobre la proposta d’Ordre XX72018 per la qual es creen les zones 
territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes 
i se n’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat 
Valenciana i de les seues extensions.  
Proposta de nomenament d’una persona en representació del CECV per a formar 
part de l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030.  
Estudi i aprovació de l’Informe sobre la Situació del Sistema Educació a la Comunitat 
Valenciana 2015-2016, i la Memòria, Actes i Dictàmens de 2016. 

 
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.  
 
1.2 - PLATAFORMA  
 
Hem estat impulsant l’activitat a la PeDdEP. Seguint amb la reivindicació per la derogació de la 
LOMQE i la reversió de les retallades. També hem impulsat la qüestió de l’eliminació de la 
concertació. En aquest sentit  vam demanar reunir-nos amb els sindicats membres de la Plataforma 
com a resultat del debat sorgit al si del CG i ho hem fet amb STEPV i CCOOPV. En aquestes reunions 
hem refermat el compromís de l’impuls de la Plataforma com interlocutora representant d’un sector 
majoritari de la comunitat educativa al sistema d’ensenyament públic. 

 
Calendari d’actuacions febrer-novembre 2018 
 

FEBRER Reunió grup de treball 27 de febrer 
Reunió grup de treball 21 de febrer 
Nota de premsa 23 de febrer de suport vaga 8 de març  

ABRIL Plenari Plataforma 23 d’abril 
 Nota de premsa 24 d’abril manifestació 8 de maig 
 Convocatòria de premsa 30 d’abril manifestació 8 de maig 
MAIG Manifestació 8 de maig 
 Reunió grup de treball 25 de maig 
 Manifest 
JUNY Comunicat 1 de juny suport professorat 
 Reunió grup de treball 18 de juny 
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Des de FAMPA-València considerem que cal revitalitzar la Plataforma. Cal seguir lluitant per la 
derogació de la LOMQE, per la reversió de les retallades i la millora del sistema educatiu. A nivell 
estatal sembla que es faran propostes d’accions per a la segona part del curs. Aquest curs està 
costant la continuïtat de les accions però hi ha un propòsit ferm per la banda de FAMPA-València de 
seguir endavant amb les accions en aquest fòrum d’acció unitària de la comunitat educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ESTAT  
 

▪  CEAPA 
 
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. 
 
 

JULIOL 11 de juliol. Ple Plataforma 
 18 de juliol. Petició reunió Plataforma amb Conseller. 
 Nota de premsa 25 de juliol sobre laïcitat 
 Nota de premsa 29 de juliol petició reunió amb el Conseller 

sobre sentències concertada. 
SETEMBRE Nota de premsa 5 de setembre 
 Convocatòria de premsa 6 de setembre  

INICI DE CURS 7 de setembre. Delegació de Govern. 
Manifest 

NOVEMBRE 8 de novembre. Reunió amb el Conseller 
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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 
 
9 i 10 Març   Reunió de Junta Directiva i Assemblea Ordinària 
28 Abril   Reunió de Junta Directiva 
16 Juny   Reunió de Junta Directiva 
29 Setembre  Reunió de Junta Directiva 
16 i 17 Novembre Reunió de Junta Directiva i Assemblea Ordinària 
 
-Informe de la vocalia de País Valencià per a la Junta Directiva (16-6-18) de la CEAPA per al curs 
2017-2018. (Veure annex) 
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  [ Representació. Executiva 2018-2020 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀRREC NOM COMARCA 

PRESIDENT 
MARIUS  JOSEP FULLANA I ALFONSO 

 
HORTA NORD 

 

VICE-PRESIDENTA 
AGNÉS ÚBEDA OLTRA VALENCIA-CIUTAT 

SECRETÀRIA GENERAL 
ESTHER CONCEPCIÓN HARO VALENCIA-CIUTAT 

VICE-SECRETÀRIA GENERAL 
ROSA Mª RUBIO SANTOS VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. DE FINANCES 
ISABEL TORT I AUSINA VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. DE FORMACIÓ 
RAQUEL MARTÍN VILLASANTA RIBERA BAIXA 

SECRET. RELACIONS 
COMARCALS 

ERIC GIELEN L’HORTA NORD 

SECRET.  INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 

MARISE FONSECA L’HORTA NORD 

SECRET. NORMALITZ. 
LINGÜÍSTICA 

VICENT HORCAS  
VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. ASSUMPTES 
JURÍDICS 

TERESA JUAN-MOMPÓ ROVIRA  
RIBERA ALTA 

SECRET. RELACIONS 
PÚBLIQUES I 

INSTITUCIONALS 

RAQUEL PLASENCIA L’HORTA SUD 

SECRET. ENSENYAMENTS 
INFANTIL  PRIMÀRIA 

ANA BELÉN GAZQUEZ FOIA DE BUNYOL 

SECRET. ENSENYAMENT 
SECUNDÀRIA 

SANTIAGO MARTÍNEZ CARBONELL CANAL DE NAVARRÉS 

SECRET. ALTRES 
ENSENYAMENTS 

Mª EULALIA VILLANUEVA NAVARRO  VALENCIA-CIUTAT 
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[ Representació. Consell de Govern 2018-2020 ] 
CONSELL DE GOVERN 18/20 

Mª EULALIA CASTELLVÍ BEA PRESIDENTA RINCON DE ADEMUZ 
AINHOA GOMEZ GARRIDO PRESIDENTA PLANA DE UTIEL 
ANA BELÉN GÁZQUEZ PRESIDENTA HOYA DE BUÑOL 
JESUS MORELL CASTELLANO PRESIDENT LOS SERRANOS 
MARISÉ FONSECA PRESIDENTA L'HORTA NORD 
MARIO ANTONIO CHOY PAZ SOLDAN PRESIDENT L'HORTA SUD 
MARCOS VELA FERRER PRESIDENT CAMP DE TURIA 
MARTA TOMÁS PÉREZ PRESIDENTA CAMP DE MORVEDRE 
FELIX ARANDA GÓMEZ PRESIDENT RIBERA ALTA 
FRANCISCO PUIG CEBOLLA PRESIDENT RIBERA BAIXA 

SANTIAGO MARTINEZ CARBONELL PRESIDENT CANAL DE NAVARRES 

Mª CARMEN LINARES GOMEZ PRESIDENTA LA VALL DE COFRENTES 
AGNÈS UBEDA OLTRA PRESIDENTA LA COSTERA 
FEDERICO SANTMATEU JUAN PRESIDENT LA SAFOR 
LYNDSEY MACNAMACA PRESIDENTA LA VALL D'ALBAIDA 
RUBÉN PACHECO DIAZ PRESIDENT VALENCIA-CIUDAD 
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 [Àrea de relacions públiques i institucionals] 
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[ Mobilitzacions, premsa i campanyes ] 
MARÇ 2018 
 
FAMPA-València amb la vaga feminista del 8M 
 
La federació d’AMPA de l’escola pública va fer  una crida a pares i mares a unir-se a la reivindicació 
del moviment feminista per tal de visibilitzar tot el treball que fan les dones i reivindicar la igualtat 
real entre homes i dones. 
 FAMPA-València va animar a les seues AMPA a secundar la vaga feminista, laboral, de cures, 
d’estudiants i de consum i a participar en  tots els actes que es van convocar pel moviment feminista 
en tots els municipis i ciutats.  
 
ABRIL 2018 
 
FAMPA-València defensa l’escola pública en l’arranjament escolar 
 
Vam considerar un avanç la proposta de planificació escolar amb la creació de 341 unitats en els 
centres públics però demanàrem que no s’elimine cap unitat en l’escola pública.  
Vam manifestar queixa davant el procediment de com s’ha comunicat este any l’arranjament 
escolar, primer als Ajuntaments on s’establia un termini d’al·legacions que no coincideix amb el que 
s’ha establit una vegada la proposta ha arribat als centres educatius, sindicats i AMPA. 
 
Nàquera vol un col·legi nou ja i anuncia mobilitzacions 
 
La comunitat educativa alerta que les obres no avancen a bon ritme i demana a la Conselleria que la 
construcció del col·legi siga una prioritat i estiga acabat per al pròxim curs. 
 
El passat 12 d'abril l'AMPA del CEIP Emilio Lluch de Nàquera juntament amb l'Ajuntament i 
representants de tots els grups polítics municipals van convocar a tota la població, i especialment als 
pares i mares del col·legi, a una reunió informativa sobre l'alentiment de les obres del nou col·legi. 
 
FAMPA-València demana transparència en el procés de votació de la jornada continua 
 
Un procés complicat I amb molt de debat I diferents punts de vista. Les AMPA consideren que la 
informació que es dona a les famílies ha de ser el més objectiva possible perquè puguen decidir amb 
total llibertat. 
Per això vam demanar a la Conselleria que donara les instruccions necessàries perquè el procés es 
desenvolupe amb la màxima normalitat possible, d’acord a la norma i que la informació que es 
trastllade a les famílies, des de les direccions dels centres, siga la més objectiva possible. 
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JUNY 2018 
 
FAMPA-València davant de la nova situació política a l’estat: “Deroguem la LOMQE i revertim les 
retallades en educació ja” 
 
Davant la nova situació política generada amb el canvi de govern a l’estat espanyol, FAMPA-València 
vam reiterar un cop més que cal derogar la LOMQE i invertir molts més recursos en el sistema 
educatiu de titularitat pública. 
Amb un Congrés de Diputades i Diputats on la majoria s’ha manifestat contrària a l’actual llei 
educativa és hora de generar una nova llei on la proposta vinga del treball de la comunitat educativa 
i compte amb la participació de tot el teixit social.  
 
FAMPA-València alerta a l’Ajuntament de València de la necessitat de neteja de les escoles durant 
els mesos d’estiu 
 
Repleguem el malestar de les AMPA de València ciutat qui demanden una neteja continuada perquè 
les escoles estiguen en condicions quan arribe l’inici de curs.  
Un any més les empreses de neteja, contractades per l’Ajuntament de València, acomiaden les 
treballadores, privant-les de drets laborals, vacances pagades i temps de cotització laboral, fregant, 
a més, la il·legalitat. Açò suposa que fins el setembre els centres no es netegen, situació que 
s’agreuja per la falta de desinfecció trimestral que segons les AMPA ha de ser una pràctica 
obligatòria una vegada al trimestre i no s’està fent. 
 
JULIOL 2018 
 
FAMPA-València demana a la Conselleria d’Educació que no retalle unitats en infantil 
  
Alertem que planificació educativa està desplaçant professorat i reduint unitats en centres públics 
on no estava previst cap canvi en la resolució d’arranjament escolar per al curs 2018-2019  
 
Demanem que es revise urgentment que està succeint en el departament de planificació educativa 
que al mes de juliol està comunicant l’eliminació d’unitats en infantil no previstes en l’arranjament 
escolar del curs 2018-2019. Demanem a més que es paralitze qualsevol procés extraordinari de 
supressió d’unitats que s’està produint a hores d’ara en determinats centres públics i que preveu el 
desplaçament de mestres de les plantilles d’educació infantil fora de qualsevol norma regulada. A 
centres com ara, el CEIP Cervantes i el Sant Francesc de Borja de Gandia, el Blasco Ibáñez de 
Montcada i el Villar Palasí de Burjassot, entre altres, se’ls comunica la supressió d’unitats el que 
comporta el desplaçament entre un i dos mestres d’infantil, alguns d’ells de suport de necessitats 
educatives especials. Centres que en molts casos estan al límit de la ràtio regulada. 
 
 
FAMPA-València i la FE CCOO PV aposten conjuntament per accelerar la lluita per la derogació de 
la LOMCE 
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Es va celebrar  una reunió amb representants de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV i de 
FAMPA-València per tal de compartir punts de vista de l’actualitat educativa i coordinar-se en la  

lluita pel dret a l’educació universal, democràtica, gratuïta i de qualitat, la derogació de la LOMCE i la 
defensa de l’escola publica i el significat de la concertació. 

A nivell autonòmic es van valorar diversos aspectes de la política educativa valenciana dels darrers 
mesos com el decret d’inclusió,  la sentència del TSJCV que obliga a restablir concerts en Batxillerat i 
FP, la sentència sobre el decret de plurilingüisme i les seues implicacions i el debat sobre els temps 
escolars. Considerem que l’acord sobre condicions laborals del personal educador d’Educació 
Especial, Educació Infantil i Fisioterapeutes és un pas molt important tant pel que fa a les condicions 
laborals com per l’atenció de l’alumnat als centres. 

FAMPA-València i STEPV amb l’educació pública 

FAMPA-València i STEPV acorden impulsar la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del 
País Valencià com a mitjà per a donar a conèixer les pretensions i demandes de la comunitat 
educativa per millorar el sistema públic d'ensenyament.  
Representants de FAMPA-València es van reunir amb representants de l'STEPV per intercanviar les 
idees sobre les mesures a prendre per fomentar i donar major projecció i activitat a la Plataforma en 
Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià, per a coordinar les actuacions de la comunitat 
educativa i consensuar criteris per plantejar-li al nou govern central les demandes i propostes del 
col·lectiu per millorar l'ensenyament públic. 
 
SETEMBRE 2018 
 
FAMPA-València celebra la moràtoria en l’aplicació de la normativa de les activitats extraescolars 
  
Celebrem una decisió que ha demanat contínuament i que ha sigut possible gràcies a la reivindicació 
de les AMPA.  
FAMPA-València, des del moment que es va publicar la normativa el passat més de juny, va 
expressar les seues reserves i ha estat a l’espera d’una clarificació que ha estat demanant 
contínuament i que per fi ha arribat. La federació va arreplegar les queixes de les seues AMPA, qui 
demanaven ajuda ja que tenien organitzades les activitats extraescolars per al pròxim curs. La norma 
que arribava tard va trastocar el funcionament de les Extraescolars als centres educatius de jornada 
partida. 

FAMPA-València matisa que els menús escolars també han de garantir la inclusió 
  
Vam matisar les declaracions que  va fer el president de la Confederació Gonzalo Anaya, Txomin 
Angós, respecte que als menjadors escolars no es preparen menús escolars en funció de cap creença 
sinó sols per qüestions mèdiques.  Un dels pilars de l’educació pública és la inclusió que per definició 
contempla el mode en que l’escola dóna resposta a la diversitat. Per tant tot allò que ocorre dins de 
l’escola ha de donar resposta a totes les realitats possibles, més encara en una escola pública que ha 
de contemplar els valors de la integració i pluralitat. 
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RODA DE PREMSA INICI DE CURS 

FAMPA-València demana qualitat educativa a l’ensenyament públic 

FAMPA-València va iniciar el curs al CEIP Carles Salvador, una escola pública, exemple de treball  i 
implicació de la comunitat educativa. 
Vam fer la valoració que les AMPA fan de l’inici del curs escolar i les línies d’actuació que sustentaran 
la reivindicació del col·lectiu durant el curs escolar 2018-2019.  
El centre elegit n’és un exemple que, malgrat totes les retallades i l’atac cap a l’escola pública que 
hem viscut durant anys, que junt amb la vigència actual de la LOMQE, l’escola pública perviu amb el 
temps gràcies al treball de les comunitats educatives que la dignifiquen dia a dia amb el seu esforç. 
 
El president de FAMPA-València, Màrius Fullana, va estar acompanyat de la directora del centre, 
Raquel Talón i la presidenta de l’AMPA, Carolina Baile. 

FAMPA-València demana solució a la cantina de l’IES Bernat Guinovart 

La federació majoritària d’AMPA trastllada a la Conselleria la problemàtica de l’AMPA de l’IES Bernat 
Guinovart d’Algemesí qui reclama l’apertura del bar de l’IES des de maig de 2017. 
 
Demanem abordar la problemàtica de la demora en la reapertura de la cantina de l’IES per falta 
d’acceleració dels tràmits, situació que a hores d’ara també s’estan donant en altres centres, com 
ara l’IES Isabel de Villena de València i el IES Comarcal de Burjassot, per exemple.  
 

▪ Nova normativa extraescolars 
 

Al mes de juliol Conselleria va publicar les instruccions d’inici de curs i va dictar unes normes per 
regular les activitats extraescolars en horari escolar per tot tipus de jornada escolar. Uns dies abans 
ja ens havia presentat a la Gonzalo Anaya un esborrany. A través de la Gonzalo Anaya, FAMPA-
València ja vam plantejar les nostres reserves. Fruit del debat que vam tenir amb les AMPA que van 
contactar amb nosaltres vam sol·licitar una reunió amb el Director General sobre aquest tema que 
finalment es va realitzar el 28 d’agost. Vam demanar una moratòria en l’aplicació d’aquesta 
resolució i així ha estat. També vam sol·licitar la creació d’una comissió de treball amb les AMPA, la 
resta de la comunitat educativa i Conselleria semblantment a com es va fer en el tema de xarxa 
llibres per treballar el tema al llarg del curs. El tema ha estat tractat en Mesa de Mares i Pares però 
la Conselleria, de moment, es mostra reticent a treballar-ho d’aquesta manera participativa. 
 
El Consell de Govern va decidir llançar la iniciativa de crear un Grup de Treball amb les nostres AMPA 
per tractar amb profunditat aquest tema treballar la normativa i fer propostes que harmonitzen la 
casuística ben diversa que tenim als nostres centres per tal de millorar aquesta normativa. El grup de 
treball amb les AMPA es va reunir el passat 17 d’octubre i a hores d’ara es treballa en esta qüestió. 
 

▪ Arranjament escolar 2018 
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Vam mostrar el nostre desacord amb la proposta d’Arranjament Escolar per al curs 2018/2019 que 
es va realitzar de manera extraoprdinària i opaca al mes de juliol. 
FAMPA-València va denunciar públicament les formes i va demanar que es paralitzara qualsevol 
procés extraordinari de supressió d’unitats i que provocava el desplaçament de mestres de les 
plantilles d’educació infantil fora de qualsevol norma regulada 
 
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. 
 
Les al·legacions són dels centres: 
 
-AMPA CEIP Amadeo Tortajada de Mislata  
-AMPA CEIP Miguel Hernández de Valencia 
-AMPA CEIP Sant Joan de Ribera (Burjassot) 
 
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.  

 
 
▪ Cap centre amb amiant. Fibrocement No Gràcies. 
 

60 centres educatius d'Alacant començaren el curs amb amiant. 38 centres de València encara tenen 
en les seues instal·lacions aquest perillós material.  
 
La nova Llei de Contractació de l'Estat ha frenat en sec les tasques de retirada del fibrociment en els 
centres educatius d'Alacant i València. I mentre, l'alumnat i el professorat iniciaran el nou curs amb 
aquest material en els col·legis a pesar que la Unió Europea exigeix la seua eliminació pels problemes 
greus de salut que provoca. 
 
La majoria de les obres que estaven previstes per a aquest estiu amb l'objectiu de retirar l'amiant 
que encara hi ha als centres educatius d'Alacant i València no s'han pogut realitzar per problemes 
burocràtics. Aquest fet obliga al fet que més de 60 centres en la província d'Alacant i quasi 40 a 
València inicien el nou curs encara amb amiant en les instal·lacions. 
La Comissió “Fibrocement, no gràcies”, de la qual forma part la Confederació Gonzalo Anaya i per 
tant FAMPA-València, continua este curs informant a les famílies afectades i mantenint reunions 
amb l'Administració per a agilitzar els processos de retirada.  
Esperem que el 2019 siga l'anen el qual s'elimine definitivament aquest material insalubre. 
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▪ Altres 
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[ Normalització lingüística  ] 
 

▪  TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2018 
 
FAMPA-VALÈNCIA ha participat durant 
2018 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.  
Per primera vegada FEVAEX la dundació de FAMPA-València ha col·laborat amb la realització d’un 
taller lúdics i reivindicatiu. Paral·lelament, a les trobades es realitza una important tasca 
d’informació i visualització de les actuacions i reivindicacions de FAMPA-VALÈNCIA a les famílies. Les 
trobades d’escoles en valencià celebrades a les comarques de València en les quals hem participat 
aquest any són les següents: 
 
22 d’abril  ALFARA DEL PATRIARCA (l’Horta Nord) 
19 de maig  MONTIXELVO (la Vall d’Albaida) 
29 d’abril  CASTELLAR-OLIVERAL (València) 
15 d'abril  RAFELGUARAF (la Ribera) 
5 de maig  LLANERA-CERDÀ-LA GRANJA-TORRELLA (la Costera) 
26 de maig  BÉTERA (el Camp de Túria) 
19 de maig  TORRENT (l'Horta Sud) 
12 de maig  ADOR I PALMA (la Safor-Valldigna) 
19 de maig  GILET (el Camp de Morvedre) 
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[ Comunicació ] 
La nostra presència comunicativa ha estat molt important tant a les notes de premsa i articles 
d’opinió, com en intervencions en la ràdio i la televisió. Teniu un recull d’aquestes al dossier que es 
facilitarà a la propera AG. 
 
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. Així 
des d'ell s'elaboren informes de política educativa, argumentaris, etc. 

 
 
 



Memòria   2018 
 

 
 

 

27 

 
▪ Portal web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Portal facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Portal twitter 
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▪ Notícies  
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Relació de mitjans audiovisuals on ha participat el president de FAMPA-València 
 
11/juny/2018 CADENA SER 
Declaracions  Màrius per la neteja dels col.les. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/11/radio_valencia/1528731040_230450.html?ssm=fb 
 
13/juny/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre escola privada i pública. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/debat-al-voltant-de-la-
escola-p%25E3%25BAblica-o-la-privada 
 
25/juny/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre els deures. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/25-06-2018--punt-directe  
 
17/juliol/2018. À PUNT 
Marius Fullana sobre la religió a les aules.  
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/17-07-2018-el-mati-a-
punt. 
 
28/agost/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre la formació llingüística del Professorat. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-ntc/28-08-2018-informatiu-
migdia 
 
7/sept/2018. À PUNT 
Màrius Fullana en nom de la Plataforma demana la derogació de la LOMQE 
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-plataforma-en-defensa-de-lensenyament-public-
demana-la-derogacio-de-la-lomqe 
 
 
10/sept/2018.- CADENA SER 
Màrius Fullana sobre l’escola pública a l’inici de curs 
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/10/radio_valencia/1536581671_765698.html 
 
10/sept/2018.- EuropaPress 
Márius Fullana parla de l’inici de curs 
https://amp.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fampa-valencia-advierte-queda-mucho-
hacer-escuela-publica-pide-edificant-sea-realidad-20180910132737.html 
 
11/sept/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana inici de curs amb la Plataforma 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/11-09-
2018-nm-primera-hora 
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19/oct/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana sobre la seguretat als centres educatius per les plutges. 
 
5/nov/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana sobre la falta de Educadors d’educació especial 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/falten-educadors-d-
especial-a-les-escoles-valencianes  
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[Àrea d’assessorament] 
 



Memòria   2018 
 

 
 

 

32 

[ Administració i assessoria ] 
Al departament d’administració 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 febrer de 2018 a octubre de 2018 s’han contabilitzat 1186 telefonades.  
 
De forma genèrica 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: 
 
-Protecció de dades. 
-Plurilingüisme. 
-Signatura digital. 
-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. 
 
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. 
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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.  
 
 Incorporem a la memòria gràfic seguiment d’AMPA per comarques en funció de l’atenció telefònica: 
 

 
 
 
Comarques 
 

Atenció AMPA febrer-octubre 
2018 (consultes) 

AMPA federada Mitjana 
telefonades 

Ademuz 3 2 1,5 
Ayora-Cofrents 5 8 0,62 
Horta Sud 152 93 1’63 
Camp de Morvedre 20 28 0’71 
Camp de Túria 66 35 1’88 
Canal de Navarrés 8 9 0’88 
Foia de Bunyol 31 19 1’63 
Horta Nord 114 68 1,67 
La Costera 37 25 1’48 
Ribera Alta 92 70 1’31 
Ribera Baixa 25 24 1’04 
La Safor 34 46 0’73 
Vall d'Albaida 38 41 0’92 
Los Serranos 23 15 1’53 
Utiel-Requena 8 22 0’36 
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València  530 128 4’14 

 
TOTAL: 1.186  633  

 
 
Els temes d'administració i assessorament a destacar són: 
 

 Infraestructures (Pla Edificant):  Ha estat i està un tema important per a les AMPA donat 
que el Pla Edificant suposarà una inversió de 700.000 milions d’euros fins el 2022 per a 
construcció i rehabilitació de centres.  

 
Valorem l'engegada del Pla Edificant amb el qual a través dels Ajuntaments s'han iniciat moltes 
millores en les infraestructures. Però continuem considerant que quan parlem d'infraestructures 
dels centres públics, l'avançat fins ara és insuficient. El ritme no és el que garanteix una educació 
pública de qualitat per als nostres fills i filles. A més, les famílies no són informades dels calendaris 
d'execució de les obres, ni dels plans d'actuació amb el qual cosa desconeixem de quina manera van 
a iniciar el curs els nostres fills i filles. Els barracots han de ser una mesura provisional i puntual, no hi 
poden estudiar generacions senceres.  
 

 Consells Escolars 
Entre els temes més tractats de consulta 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. 
 

 Xarxa Llibres: dubtes sobretot el procediment d'aquesta subvenció de llibres que la GVA va 
engegar a l'octubre de 2015. 
 

 Falta de recursos: fem la tasca de reclamar a la Conselleria la falta de recursos als centres 
educatius. Concretament: 

 
 
En la part administrativa sempre hi ha un treball intern continu respecte de: 
 
-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. D'altra banda, s'introdueixen 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: 
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• 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.  
 
-Cens i Registre  
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 

 
-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. 
 
-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. 
 
-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. 
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-Protecció de dades 

Amb l'entrada en vigor des del 25 de maig d'enguany, el nou Reglament General de Protecció de 
Dades de la Unió Europea (GDPR per les seues sigles en anglés) en FAMPA-VALÈNCIA comencem a 
aplicar-lo, donant a conéixer mitjançant la nostra pàgina web www.fampa-valencia.org, la Política de 
Privacitat i Avís Legal de la nostra Federació.  

En este document es pot trobar informació detallada sobre com utilitzem i protegim la informació, 
els drets que els assisteixen i els mitjans que posem a la seua disposició perquè puguen exercitar-los 
(ARCO). Disposem en l'oficina dels models de sol·licitud ARCO i estan a la seua disposició.  

D'altra banda, se'ls recorda que poden actualitzar, rectificar i/o suprimir, aquesta informació quan 
vulguen enviant un email a la següent adreça: assessoria@fampa-valencia.org 

Seguint amb l'aplicació del nou reglament, se'ls ha facilitat a les AMPA associades, una fitxa 
sol·licitant informació de l'AMPA i de la Junta Directiva. Hauran d'emplenar-la, signar-la i retornar-la 
per correu postal a FAMPA-València, C/ Dénia, 6-1r-1 i 2a de València, C.P. 46006. Per anar agilitant 
el tràmit poden avançar-la a l'e-mail: assessoria@fampa-valencia.org 

Adjuntem imprés:  
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D'ara endavant, aquest serà el model que hauran de remetre a la Federació quan vulguen notificar 
algun canvi. IMPORTANT, el document ha d'anar signat per qualsevol membre de la Junta Directiva 
de l'AMPA i remetre l'original a FAMPA-València. 

Seguint amb les indicacions del nou Reglament hem elaborat una guia per a emplenar els annexos 
del Reglament i li l'hem proporcionada a les AMPA mitjançant e-mail i correu postal. Adjuntem 
carta:  

ASSUMPTE: INFORMACIÓ PER A ADAPTAR LA VOSTRA AMPA 
Al NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES  

 
 

 
Estimades AMPAs,  
 
Com ja sabreu, l'Agència de Protecció de Dades ha publicat un nou Reglament que és d'obligat 
compliment per a totes les associacions que tractem dades personals de tercers. 
 
PASSOS A SEGUIR PER A ADAPTAR LA VOSTRA AMPA Al NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE 
DADES: 
 

1. Heu d’informar a les persones associades de la Política de Privadesa i Avís Legal que disposa 
l'AMPA, bé mitjançant la publicació en la vostra pàgina web si disposeu; o via correu 
electrònic. Si voleu, podeu utilitzar el publicat en la nostra pàgina web www.fampa-
valencia.org. És important que recomaneu que es llegisquen aquest document perquè 
coneguen de primera mà com i per a què utilitzeu la informació que us proporcionen. Així 
com els drets d'accés - rectificació - cancel·lació - oposició (ARC) dels quals disposen (model 
annexos de l'II al VI). 

 
2. En la nostra pàgina web www.fampa-valencia.org, trobareu tots els annexos necessaris.  

 
En principi pot ser que us resulten pesats però segons els aneu llegint es poden emplenar 
fàcilment. No heu d’emplenar tots els annexos, llegiu detingudament aquestes indicacions 
abans de posar-vos a treballar-los. 

 
EXPLICACIÓ ALS ANNEXOS (són models genèrics que podeu modificar d’acord a les vostres 
necessitats, segons la manera de treballar de la vostra AMPA): 

 
 ANNEX I Model de recollida de dades de les AMPA als seus associats/des: model important 

a emplenar i enviar als vostres associats/des. Amb el nou reglament les dades que ens 
faciliten els nostres associats i associades han d'estar per escrit i signats per la/les 
persona/persones que ens els cedisquen.  

 
Des de l'ANNEX II a l'ANNEX VI no és necessari que els empleneu, simplement tenir-los a 
disposició per a qualsevol soci/al fet que us ho puga sol·licitar. 
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Quan les dades (nom i cognoms) indicats a en la part superior del document siguen el d'un/a 
menor, s'haurà d'emplenar a sota el nom i cognoms del o la representant (pare, mare o 
tutor/a legal) d'aquest i en signarà el document de sol·licitud. 

 
 ANNEX II Model per a exercir el dret a accés. 
 ANNEX III Model per a exercir el dret de rectificació. 
 ANNEX IV Model per a exercir l'accés a cancel·lació. 
 ANNEX V Model per a exercir el dret d'oposició. 
 ANNEX VI Model per a exercir el dret de portabilitat. 
 ANNEX VII MODEL DE SEGURETAT: model important a emplenar. Haureu de posar les 

vostres dades en l'apartat marcat en negreta. És molt important que us ho llegiu per si el 
funcionament de la vostra AMPA no s'adapta a l’assenyalat. 

 
 DOCUMENTS DINS DEL MODEL DE SEGURETAT DE L'ANNEX VII: 

 
o INF001 Descripció del sistema informàtic: ha d'emplenar-se un model d'aquests per 

cada ordinador que dispose l'AMPA. És possible que l'AMPA no tinga cap ordinador, 
però atès que la base de dades es trobarà situada en algun ordinador o Tablet, 
caldrà emplenar les dades d'aquest mitjà.  

o INF002 Usuaris i autoritzacions d'accés a les dades: ha d'emplenar-se un model per 
cada persona que tinga accés al contingut de la base de dades de l'AMPA. 

o INF003 Estructura dels fitxers i descripció dels sistemes de tractament: ha de 
donar-se d'alta tots els fitxers de dades diferenciades tal com ho tingueu en la vostra 
base de dades. Exemple: llistat de socis pares/mares - llistat d'alumnes - llistat de 
proveïdors… 

o INF004 Usuaris i autoritzacions d'accés a les dades: només emplenar en cas que 
isca la informació del despatx de l'AMPA mitjançant còpia de seguretat, pendrive, 
tablet… 

o INF005 Encarregat de tractament: només emplenar en el cas que treballeu amb 
tercers i els cediu informació de la base de dades, sempre amb autorització signada 
per escrit. No se cedirà cap dada sense el corresponent consentiment explícit.  

o INF006 Prestadors de serveis sense accés a dades: solament emplenar en cas que 
treballeu amb tercers. En aquest cas, heu de fer un llistat, per exemple: prestador 
que seria un proveïdor, servei que seria quin treball realitza per a l'AMPA i signat per 
ell o ella. 

o INF007 Autorització d'eixida de suports: solament emplenar en cas de còpies de la 
base de dades en pendrive o disc dur extern. Abans de realitzar aquestes còpies, 
s'haurà de comptar amb el consentiment de la persona encarregada de seguretat o, 
en defecte d'açò, del/a president/a de l'AMPA. 

o REF001 Lliurament del document de seguretat: han de figurar totes les persones 
que tenen accés a les dades de la base de dades, es pot fer mitjançant una taula on 
els camps siguen usuari - DNI - data de lliurament - signatura del receptor. Aquest 
document és perquè quede constància que les persones que utilitzen les dades 
estiguen informades del tractament d’aquestes.  
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o REG002 Registre d'incidències: solament s'emplenarà en cas que ocórrega alguna i 
ho serà pel/la president/a de l'AMPA i notificat en un termini màxim de 72 hores a 
l'Agència de Protecció de Dades. 

o REG003 Registre de còpies de seguretat: es deixarà constància escrita de les còpies 
de seguretat que se’n fan, així com de la persona que les fa. També es pot portar el 
control mitjançant una taula. 

o REG004 Inventari de suports: han d'estar inventariats tots els arxius tant 
informatitzats com en format paper. Adjuntem model per a cadascun d'aquests. 

 
Comissió Executiva  
FAMPA-VALÈNCIA 

 

Som coneixedors que amb la implantació d'aquest Reglament és molt el treball burocràtic que 
suposa a les juntes directives de les AMPA i a la Federació, però és necessari realitzar-lo i disposar 
d'un registre d'entrada amb la documentació proporcionada pels nostres socis degudament 
emplenada i signada en original. Per veure un punt positiu a aquest tràmit, aquesta documentació 
ens pot servir com a llibre de registre de socis mancant posar-li núm. de soci o adequar la informació 
sol·licitada a les necessitats de cadascuna de les AMPA amb els seus associats. 
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[Àrea jurídica i d’estudi normatiu] 
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Aquesta àrea ha funcionat adequadament. S’ha estudiat tota la normativa amb l’ajuda de la 
Confederació i transmès a totes les AMPA les noves normes que anaven apareixen. Hem fet 
propostes sempre que eixia una norma a través de la MMP i del CEPV tot reivindicant una major 
participació en l’elaboració des del primer moment. 
 
Respecte de l’atenció jurídica a l’oficina es té un recull detallat de tota la tasca feta en totes les 
AMPA que ho han necessitat. Aquest recull es pot consultar en qualsevol moment. 
 
El departament de assessoria jurídica a FAMPA VALENCIA naix amb doble objectiu. Per una banda, 
tracta d'oferir a les ampes federades la possibilitat de ser assessorats per l’advocada en aquells 
dubtes o  aquelles problemàtiques que es plantetgen i que puga tindre una solució legal dins de 
l’ambit de funcionament d’un AMPA. Per altra banda, el segon objectiu, obtindre, la pròpia 
Federació, una assitència jurídica y de assessorament integral en tots aquells aspectes que puguen 
afectar a la Federacó, oferint la tranquil·litat de que totes aquelles actuaciones realitzades per la 
Federació s'enmarquen dins del sistema legal. 

EL TREBALL AMB LES AMPA: 

Assessorament a les AMPA: 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.  

Durant els mesos de febrer a octubre les consultes a resoldre han sigut molt variades en funció de 
les preocupacions de les AMPA i les circumstàncies que rodetgen al curs escolar, respecte al curs 
passat 2016/2017 es manté com una de les mes recurrentes les relacionades amb la jornada escolar, 
especialment durant el primer semestre del curs. 

 Són molts i variats 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'anexa un resum 
de algunes de les asistencies que s'han fet de febrer fins octubre de 2018:  
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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 
 Elaboració d’informes jurídics a petició de la FAMPA València 

 

AMPA AUSIAS 
MARCH ALBORAYA 

8-feb.-18 problemàtica executiva 

AMPA INSTITUTO 
ALEIXANDRE 

8-feb.-18 reclamació editorial 

AMPA 
VILAMARCHANTE 

8-feb.-18 reclamació editorial 

AMPA CLARA 
CAMPOAMOS 
ALAQUÀS 

14-feb.-18 revisar modificació 
estatuts 

AMPA AUSIAS 
MARCH ALBORAYA 

14-feb.-18 seguiment assumpte 

AMPA CP 
MEDITERRANEO 

9-abr.-18 consulta envers 
protecció de dades 

AMPA CEI PARE 
JOFRE 

9-abr.-18 consulta envers 
possibles irregularitats 
del consell escolar 

AMPA IES 
MONCADA 

26-abr.-18 problema amb la 
direcció per l'espai de 
l'ampa 

AMPA RAMIRO 
JOVER 

17-maig.-18 consulta sobre 
actividades 
extraescolares 

AMPA CEIP 
MANUEL 
GONZALEZ MARTÍ 

19-juny.-18 consulta envers 
projecte lingüistic 

AMPA CEIP PARE 
CATALÁ 

9-jul.-18 consulta envers 
resolució de 
Conselleria de 27 de 
juny 

AMPA IES VICENT 
GANDÍA 

26-oct.-18 consulta envers falta 
de substitució de 
professor de baixa 
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[Àrea de formació] 
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Estem preparant una nova ampliació de proposta formativa per aquest curs que incorpora propostes 
les AMPA i que té en consideració l’avaluació que ens han fet a partir de la formació rebuda. També 
junt a la Confederació s’han fer Jornades formatives. Totes dues, formació individual i Jornades 
obertes, han servit per enfortir el funcionament de les AMPA, el funcionament de les JD i la 
intervenció als CE. 
 
Cal seguir amb l’experiència de les “Trobades de Bones Experiències de les AMPA” (El Saler i Patraix), 
i que alguna comarca ja ha desenvolupat, com ara el Camp de Morvedre. No obstant això, queda 
pendent la seua generalització entre les AC. Tanmateix s’han realitzat Jornades de Formació a nivell 
comarcal com les d’Alaquàs a l’Horta Sud, Massamagrell a l’Horta Nord i Port de Sagunt al Camp de 
Morvedre. Estem treballant en la creació del web sobre intercanvi d'experiències entre les AMPA 
que es va presentar en la darrera AG. 
 
Hem establert convenis de col·laboració per la formació amb Justícia Alimentària en el tema dels 
menjadors escolars i l’alimentació als centres i amb el col·lectiu LAMBDA pel tema de la Diversitat 
Familiar. També hem col·laborat amb el CEFIRE per alguna de les Jornades. Cal estudiar l’extensió 
d’aquest tipus de col·laboracions en altres àmbits.  

 

 [ Cursos i tallers ] 
Cursos i jornades que s’han fet en el curs escolar 2017-2018 en les ampa federades en FAMPA 
València. 
 

 BLOC A: 
A.1.2  Cursos de Formació i dinamització d’AMPA 
A.1.3  Cursos Jornada Escolar 
A.2.1  Cursos de Consellers i Conselleres escolars 
 

 BLOC B: 
B.1.1  Aprenentage i estils educatius en l’educació infantil. 
B.1.2  Canvis de primària a secundària. Adolescència. 
B.1.3  L’alumnat que finalitza l’ESO, què 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. 
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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. 
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. 
Sexting 
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.3.10 Consums Abusius (tabac, alcohol, drogues, ludopatía) 
B.3.11 Diversitat Familiar. 
B.3.12 Mediació 
B.4.1  Nous models de renovació pedagógica. 
B.4.2 Jornades monogràfiques 

 
Al llarg d’aquest període s’han realitzat al voltant de 380 cursos a les mares i pares de les nostres 
AMPA. 
Hem estat en totes les comarques de la nostra provincia, en Racó d’Ademús, la Vall d’Albaida, La 
Ribera, Els Serrans, Requena –Utiel, Camp de Morvedre, Camp del Túria, La Costera, etc. 
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. 
 
Enguany els cursos més demandats han sigut: 
 
Curs de Habilitats Socials i de comunicació, seguit del curs de educación emocional i del curs de 
Formació i dinamització d’AMPA, que s’ha donat a totes les AMPA, que ho han sol·licitat o que  
després d’una telefonada a l’oficina per a sol·licitar assessorament, se’ls ha informat d’aquest curs 
que és gratuït i que la formadora es trastllada al centre en l’horari que més li convé a l’AMPA. 
Després, seguits els cursos de Motivació i técniques d’estudi, Foment de l’autocontrol i de 
assetjament escolar, Millora de l’atenció i concentració i  Igualtat de gènere. 
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Cursos de “Signatura digital “amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud. Centre de recursos 
associatius 

 27 de març 2018, en la seu de FAMPA-València  
 28 de setembre 2018, a  la seu de FAMPA-València  
 26 de octubre 2018 a l’IES Josep de Ribera de Xàtiva  

 
Cursos de “Diversitat sexual, de gènere i familiar” amb la col·laboració de LAMBDA 

 12 de maig 2018 en el CEIP Jaume Balmes de València. 
 21 de setembre 2018  a la seu de FAMPA-València. 

 
Cursos  de “ Jornada Escolar: Quina escola volem? 

 6 de febrer  en CEIP Mare de Deu Desemparats de Genovés 
 13 de febrer  en CEIP Doctor Alemany de Cullera. 
 15 de febrer   en CEIP Angelina Carnicer de València. 
 22 de febrer  en CEIP Alborxi d’Alzira. 
 27 de març  en CEIP Baladre de Picanya. 
 12 d’abril  en CEIP  José Soto Mico de València. 
 16 d’abril en CEIP La Patacona de Alboraia. 
 17 d’abril en CEIP Lluis Vives- Àusias March de Massanassa. 
 18 d’abril en  CEIP Àusias March de Mislata. 
 18 d’abril en CRA La Costereta, Aulari Llanera de Ranes. 

 
 21 d’abril Jornada en el Centre Cívic de Port de Sagunt. 
 23 d’abril en CEIP Sant Miquel de Lliria. 
 23 d’abril en CEIP S. Francesc de Borja de Llombai. 
 22 de maig en CEIP Emili Lluch de Nàquera. 

 
Cursos Viatgers de CEAPA 

 26 de maig.  “ Com fomentar la inclusió als centres” , amb la formadora Raquel Lobato 
Agudo 
Al CEIP Jaume Balmes  de València  

 27 de octubre. “Prevenció de la violencia de gènere en adolescents”. Amb Raquel Lobato 
Agudo 
A l’aula del Centre Octubre de Valencia  

 
Cursos de Formació de Formadors realitzats a Madrid (CEAPA) 

 16 i 17 de juny  Curs de formador de formadors: “Noves substàncies, ludopaties i addiccions 
tecnològiques”  on van admetre a cinc formadores de FAMPA-València. 

_______________________________________________________________________ 
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Altres Jornades i Cursos  

 1 de març  2018  “ Reptes de l’educació per la igualtat ” a l’IES Isabel de Villena de València  
 21 d’abril  Curs d’Obligacions Fiscals a les AMPA, amb la col·laboració de la Fundació Horta 

Sud. 
 25 d’abril  IV Jornada Educació i Futur. Com ens educa l’educació?  Amb César Bona García  i 

Amparo Muñoz Ferriol  a l’espai escènic del Centre Cultural de Massamagrell. 
 2 de juny  Jornada Experiencies  d’AMPA  en la Comarca  Camp de Morvedre, en el CEIP  

María Yocasta Ruiz.  
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[Àrea econòmica] 
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Hem seguit amb la política de reducció de despeses. Així mateix, seguim amb l’autogestió 
majoritària del nostre pressupost, sempre tenint cura de no dependre excessivament de les 
subvencions. També amb la política de transparència amb la publicació del nostre balanç al web de 
manera trimestral. Qualsevol AMPA pot acudir a l’oficina a revisar la nostra comptabilitat. Proposem 
un nou pressupost per aquest curs que segueix amb la línia marcada en la darrera AG. 
 
(Veure annex balanç i pressupost). 
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[FEVAEX ] 
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[ Annexos ] 
▪ Informe executiva per al Consell de Govern 
 

INFORME PER AL CG DE FAMPA-VALÈNCIA DEL 30-6-18 
 
Consideracions prèvies 
 
Les tres Federacions del País Valencià (FAMPA-Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA-Enric Valor) 
que formem part de la Confederació Gonzalo Anaya hem tingut les nostres respectives assemblees 
generals al mes de febrer del 2018. En aquestes hi ha hagut renovació de les nostres Juntes 
Directives. En el cas de FAMPA-València, a més a més, l’estructura té un òrgan de gestió comarcal, el 
Consell de Govern, que també ha renovat als seus 79 membres, a través de les corresponents 
assemblees comarcals.  Aquesta situació suposa un treball extra que pot haver restat atenció a altres 
qüestions.  
 
D’altra banda, hem assistit a la petició d’integració d’una federació més a la CEAPA a l’anomenada 
província d’Alacant, d’acord amb la transitòria aprovada en Assemblea General de la CEAPA de juny 
del 2017. Es tracta de la FAMPA-Enric Valor, Federació confederada junt a la FAMPA-Penyagolosa i 
FAMPA-València a nivell de País Valencià en la Confederació Gonzalo Anaya. Degut a les diferències 
d’entendre l’organització d’una FAMPA i en plantejaments de política educativa entre les 
Federacions confederades en la Gonzalo Anaya i la FAPA-Gabriel Miró2, aquesta integració de 
moment ha estat postergada.  
 
Evolució de la política educativa a nivell estatal i autonòmic. Posicionament i accions que hem 
desenvolupat.  
 
Sabem que a nivell estatal estem constretes per la LOMQE i per les retallades. Els governs 
autonòmics però tenen cert marge de maniobra. Aquells governs anomenats progressistes han 
tractat de “sortejar” alguns temes en els quals tenien cert marge de maniobra. També cal comentar 
en el seu descàrrec, tot i que no és cap excusa, que les restriccions de pressupost els limiten en 
moltes ocasions però nosaltres considerem que sempre hi ha maneres de superar aquestes 
restriccions.  
 
Quant a l’actual legislació, hem estat sempre crítiques. Aquest curs s’ha desenvolupat una 
pantomima amb el tema del pacte d’estat d’educació tant al Consell Escolar d’Estat com al Congrés 
de les Diputades i Diputats. Finalment tenim encara la LOMQE que penja de nosaltres com l’espasa 
de Dàmocles! FAMPA-València en aquest tema hem defensat una postura de mantenir-nos en els 
nostres principis com la laïcitat, la coeducació, la defensa del valencià, la no concertació i finalment 
                                                           
2 Veure les actes de les JD de la CEAPA i de l’Assemblea General del mes de novembre del 2017. 
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és la postura que hem dut també com a CEAPA tant a nivell de posicionament en el pacte d’estat 
com a través de la Plataforma Estatal en Defensa de l’Escola Pública i la Plataforma de País Valencià 
en Defensa de l’Ensenyament Públic. Ara ens trobem amb un nou escenari amb el canvi de govern 
estatal i cal aprofundir en aquestes reivindicacions malgrat que la situació al Congrés de Diputades i 
Diputats tampoc és massa diferent. 
 
A nivell de País Valencià, en aquests tres anys de Govern a la Generalitat, l’anomenat “Pacte del 
Botànic”, la política educativa de la Conselleria d’Educació ha vingut marcada per desenvolupar dos 
grans temes, la Jornada Escolar i el Plurilingüisme, i assentar les bases d’alguns altres sense 
aprofundir. Els temes que s’han quedat endarrerits són igualment importants per abordar el canvi 
per un nou model educatiu i una aposta per l’escola pública, malgrat les restriccions de la LOMQE i 
les retallades. Hi ha hagut una manca efectiva en la qüestió de l’elaboració de decrets, ordres i 
resolucions. Malgrat que han passat per Consell Escolar de País Valencià i per Mesa de Mares i Pares. 
Generalment han vingut ja elaborats i a les famílies ens han convocat amb molt poc temps. Hem 
pogut recollir i fer moltes aportacions malgrat això però la majoria no han estat tingudes en compte. 
Als nostres web es pot veure un resum de com van les normes sobre menjadors, xarxa llibres, 
atenció sanitària, diversitat, coeducació, beques, transport, necessitats eductives, etc... 
 
L’Ordre de Canvi de Jornada Escolar i el Decret, Decret-Llei i enguany Llei de les Corts Valencianes 
sobre Plurilingüisme, han estat els dos temes estrela del nostre govern, i que ha afectat de manera 
important a les nostres AMPA. També s’està desenvolupant el programa Edificant que tracta 
d’impulsar reformes i noves construccions en els edificis escolars públics. 
 
Respecte dels canvis de temps escolars en centrar el debat a una mera votació final a les famílies, 
que determinava el canvi, hi ha sovint un enfrontament que es va traslladant entre els diversos 
centres on s’enceta el debat en la comunitat educativa. Entre el professorat i les famílies i entre les 
mateixes famílies. Hem defensat la postura que el projecte de canvi d’horari siga treballat des del 
principi amb tota la comunitat educativa, que siga un projecte de qualitat i que es procure arribar a 
consensos en el centre, amb el màxim d’informació possible, per tal que fora un debat de qualitat, 
tot passant de l’individualisme per fer comunitat i la millor oferta adaptada a la realitat de l’alumnat 
de cada centre. L’Ordre obri un ventall de possibilitats d’horaris, i només s’ha debatut entre l’actual i 
la continuada. Davant aquesta situació, hem hagut de mitjançar en bastants centres entre els i les 
membres de les AMPA amb postures encontrades. Insistim en que cal una avaluació continuada i 
comparativa entre diverses jornades escolars per tal d’avançar en la millor aplicació. Aquesta 
avaluació sembla no estar fent-se. Esperem comptar amb avaluacions serioses i científiques que ens 
ajuden a millorar les jornades escolars i així ho seguirem defensant. 
 
Pel que fa al Plurilingüisme hem defensat el posicionament que s’aplique un programa amb 
garanties que l’alumnat acabe amb el coneixement suficient de les dues llengües oficials i una 
tercera3. Aquest posicionament l’hem mantingut després d’explicar i consultar amb les nostres 
AMPA. Altres federacions i confederacions, com la COVAPA i la CONCAPA però s’ha mostrat 

                                                           
3 Segons els i les sociolingüistes, d’acord amb els estudis científics i les experiències de més de quaranta anys 
arreu del món, en un territori on existeix una llengua minoritzada sols acaben amb el coneixement adient de 
tres llengües quan les assignatures impartides tenen una proporció mínima del cinquanta per cent en la 
llengua minoritzada, al nostre cas la llengua catalana, anomenada ací valencià. 
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contràries a les diverses normes de plurilingüisme argüint que perilla el coneixement del castellà 
inclús qüestionant l’ensenyament del valencià.  
 
Quant a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià ha tingut cert impuls a 
principi de curs. En aquest final de curs s’ha intentat revifar. Des de FAMPA-València hem dut a la 
CEAPA la postura de tornar a mamprendre les mobilitzacions una vegada s’ha desmuntat la 
pantomima del Pacte Educatiu i atès que seguim amb la LOMQE, llei a la qual ens hem oposat des 
del primer moment. Aquesta proposta va quallar en la Plataforma Estatal Per l’Escola Pública. Les 
manifestacions i concentracions del 8 de maig han estat un punt de partida. Des de FAMPA-València 
seguim considerant necessari incrementar aquesta mobilització de cara al curs vinent.  
 
Hi ha altres tipus de qüestions com ara la de les carències en les educadores d’educació especial en 
les quals estem atenent les peticions de les AMPA del cobriment de les vacants o recentment les 
sentències a favor de l’educació concertada al TSJV que estem denunciant. 
 
Malgrat que hem notat alguns avenços en la defensa de l’escola pública, malgrat el Pla “Edificant” 
encara tenim una realitat massa ampla de centres en barracots, alguns altres massificats, altres que 
demanen ampliar l’oferta formativa de FP; en suma no s’ha revertit les retallades en l’escola pública. 
Les nostres federacions, però, continuem treballant per impulsar escoles de qualitat amb 
l’endegament d’experiències educatives d’innovació on les AMPA juguem un paper important i amb 
capacitat de decisió en la seua construcció, aplicació i inclús finançament, atès que són projectes 
amb diners gestionats per les administracions locals amb contacte directe amb els centres i les 
AMPA, on comptem amb els Consells Escolars de Centre i Municipal. Nosaltres volem paritat en 
aquests òrgans i poder de decisió. D’aquesta manera, en aquesta i altres qüestions podríem 
contribuir molt més a capgirar el sistema educatiu com a comunitat educativa. 
 
Hem fet un breu repàs del que ha ocorregut a nivell de política educativa al País Valencià i la nostra 
actuació. L’opinió majoritària de les nostres AMPA és que cal apostar per un nou model educatiu 
universal sense concertació, universal, democràtic, participatiu, que ensenye en valors i en igualtat, 
solidari, que integre les diferències, laic, vertaderament gratuït, coeducatiu, que garantisca 
l’ensenyament de totes les llengües de l’estat, on el centre siguen les nostres xiquetes i xiquets. Un 
nou model educatiu integral que faça de les nostres filles unes persones que, a banda de 
coneixements, puguen lluitar per un nou model social més just i igualitari.  
  
 

Màrius Josep Fullana i Alfonso 
En nom de l’executiva de FAMPA-València 
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▪ Informes del vocal autonòmic per a la CEAPA 

 
 
Informe de la vocalia de País Valencià per a la Junta Directiva (16-6-18) de la CEAPA per al curs 
2017-2018.  
 
Consideracions prèvies 
 
Les tres Federacions de les demarcacions que formem part de la CEAPA a nivell de País Valencià 
(FAMPA-Penyagolosa, FAMPA-València i FAPA-Gabriel Miró) hem tingut les nostres respectives 
assemblees generals al mes de febrer del 2018. En aquestes hi ha hagut renovació de les nostres 
Juntes Directives. En el cas de FAMPA-València, a més a més, l’estructura té un òrgan de gestió 
comarcal, el Consell de Govern, que també ha renovat als seus 79 membres, a través de les 
corresponents assemblees comarcals.  Aquesta situació suposa un treball extra que pot haver restat 
atenció a altres qüestions.  
 
D’altra banda, hem assistit a la petició d’integració d’una federació més a la CEAPA a l’anomenada 
província d’Alacant, d’acord amb la transitòria aprovada en Assemblea General de la CEAPA de juny 
del 2017. Es tracta de la FAMPA-Enric Valor, Federació confederada junt a la FAMPA-Penyagolosa i 
FAMPA-València a nivell de País Valencià en la Confederació Gonzalo Anaya. Degut a les diferències 
d’entendre l’organització d’una FAMPA i en plantejaments de política educativa entre les 
Federacions confederades en la Gonzalo Anaya i la FAPA-Gabriel Miró4, aquesta integració de 
moment ha estat postergada.  
 
Evolució de la política educativa a nivell estatal i autonòmic. Posicionament i accions que hem 
desenvolupat les tres Federacions.  
 
Sabem que a nivell estatal estem constretes per la LOMQE i per les retallades. Els governs 
autonòmics però tenen cert marge de maniobra. Aquells governs anomenats progressistes han  
 
tractat de “sortejar” alguns temes en els quals tenien cert marge de maniobra. També cal comentar 
en el seu descàrrec, tot i que no és cap excusa, que les restriccions de pressupost els limiten en  
moltes ocasions però nosaltres considerem que sempre hi ha maneres de superar aquestes 
restriccions.  
 
Quant a l’actual legislació, la CEAPA hem estat sempre crítiques. Aquest curs s’ha desenvolupat una 
pantomima amb el tema del pacte d’estat d’educació tant al Consell Escolar d’Estat com al Congrés  
 
de les Diputades i Diputats. Finalment tenim encara la LOMQE que penja de nosaltres com l’espasa 
de Dàmocles! FAMPA-València i FAMPA-Penyagolosa en aquest tema hem defensat una postura de 
mantenir-nos en els nostres principis com la laïcitat, la coeducació i la no concertació i finalment és 
la postura que hem dut també com a CEAPA tant a nivell de posicionament en el pacte d’estat com a 
través de la Plataforma Estatal en Defensa de l’Escola Pública i la Plataforma de País Valencià en  
                                                           
4 Veure les actes de les JD de la CEAPA i de l’Assemblea General del mes de novembre del 2017. 
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Defensa de l’Ensenyament Públic. Ara ens trobem amb un nou escenari amb el canvi de govern 
estatal i cal aprofundir en aquestes reivindicacions malgrat que la situació al Congrés de Diputades i 
Diputats tampoc és massa diferent. 
 
A nivell de País Valencià, en aquests tres anys de Govern a la Generalitat, l’anomenat “Pacte del 
Botànic”, la política educativa de la Conselleria d’Educació ha vingut marcada per desenvolupar dos 
grans temes, la Jornada Escolar i el Plurilingüisme, i assentar les bases d’alguns altres sense 
aprofundir. Els temes que s’han quedat endarrerits són igualment importants per abordar el canvi 
per un nou model educatiu i una aposta per l’escola pública, malgrat les restriccions de la LOMQE i 
les retallades. Hi ha hagut una manca efectiva en la qüestió de l’elaboració de decrets, ordres i 
resolucions. Malgrat que han passat per Consell Escolar de País Valencià i per Mesa de Mares i Pares. 
Generalment han vingut ja elaborats i a les famílies ens han convocat amb molt poc temps. Hem 
pogut recollir i fer moltes aportacions malgrat això però la majoria no han estat tingudes en compte. 
Als nostres web es pot veure un resum de com van les normes sobre menjadors, xarxa llibres, 
atenció sanitària, diversitat, coeducació, beques, transport, necessitats eductives, etc... 
 
L’Ordre de Canvi de Jornada Escolar i el Decret, Decret-Llei i enguany Llei de les Corts Valencianes 
sobre Plurilingüisme, han estat els dos temes estrela del nostre govern, i que ha afectat de manera 
important a les nostres AMPA. També s’està desenvolupant el programa Edificant que tracta 
d’impulsar reformes i noves construccions en els edificis escolars públics. 
 
Respecte dels canvis de temps escolars en centrar el debat a una mera votació final a les famílies, 
que determinava el canvi, hi ha sovint un enfrontament que es va traslladant entre els diversos 
centres on s’enceta el debat en la comunitat educativa. Entre el professorat i les famílies i entre les 
mateixes famílies. Les federacions de València i Penyagolosa hem defensat la postura que el projecte 
de canvi d’horari siga treballat des del principi amb tota la comunitat educativa, que siga un projecte 
de qualitat i que es procure arribar a consensos en el centre, amb el màxim d’informació possible, 
per tal que fora un debat de qualitat, tot passant de l’individualisme per fer comunitat i la millor 
oferta adaptada a la realitat de l’alumnat de cada centre. L’Ordre obri un ventall de possibilitats 
d’horaris, i només s’ha debatut entre l’actual i la continuada. Davant aquesta situació, hem hagut de 
mitjançar en bastants centres entre els i les membres de les AMPA amb postures encontrades. 
Insistim en que cal una avaluació continuada i comparativa entre diverses jornades escolars per tal 
d’avançar en la millor aplicació. Aquesta avaluació sembla no estar fent-se. La FAPA-Gabriel Miró 
s’ha decantat per l’horari de l’anomenada jornada partida. Esperem comptar amb avaluacions 
serioses i científiques que ens ajuden a millorar les jornades escolars i així ho seguirem defensant. 
 
Pel que fa al Plurilingüisme les Federacions de València i Penyagolosa hem defensat el 
posicionament que s’aplique un programa amb garanties que l’alumnat acabe amb el coneixement  
suficient de les dues llengües oficials i una tercera5. Aquest posicionament l’hem mantingut després 
d’explicar i consultar amb les nostres AMPA. La FAPA-Gabriel Miró però s’ha mostrat contrària a les  

                                                           
5 Segons els i les sociolingüistes, d’acord amb els estudis científics i les experiències de més de quaranta anys 
arreu del món, en un territori on existeix una llengua minoritzada sols acaben amb el coneixement adient de 
tres llengües quan les assignatures impartides tenen una proporció mínima del cinquanta per cent en la 
llengua minoritzada, al nostre cas la llengua catalana, anomenada ací valencià. 
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diverses normes de plurilingüisme argüint que perilla el coneixement del castellà inclús qüestionant 
l’ensenyament del valencià.  
 
Quant a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià ha tingut cert impuls a 
principi de curs. En aquest final de curs s’ha intentat revifar. Des de FAMPA-València i FAMPA-
Penyagolosa hem dut a la CEAPA la postura de tornar a mamprendre les mobilitzacions una vegada 
s’ha desmuntat la pantomima del Pacte Educatiu i atès que seguim amb la LOMQE, llei a la qual ens 
hem oposat des del primer moment. Aquesta proposta va quallar en la Plataforma Estatal Per 
l’Escola Pública. Les manifestacions i concentracions del 8 de maig han estat un punt de partida. Des 
de FAMPA-València i FAMPA-Penyagolosa seguim considerant necessari incrementar aquesta 
mobilització de cara al curs vinent. Cal comentar que la FAPA-Gabriel Miró no participa en la 
Plataforma ni d’aquest tipus de mobilitzacions. 
 
Hi ha altres tipus de qüestions com ara la de les carències en les educadores d’educació especial en 
les quals estem atenent les peticions de les AMPA del cobriment de les vacants o recentment les 
sentències a favor de l’educació concertada al TSJV que estem denunciant. 
 
Malgrat que hem notat alguns avenços en la defensa de l’escola pública, malgrat el Pla “Edificant” 
encara tenim una realitat massa ampla de centres en barracots, alguns altres massificats, altres que 
demanen ampliar l’oferta formativa de FP; en suma no s’ha revertit les retallades en l’escola pública. 
Les nostres federacions, però, continuem treballant per impulsar escoles de qualitat amb 
l’endegament d’experiències educatives d’innovació on les AMPA juguem un paper important i amb 
capacitat de decisió en la seua construcció, aplicació i inclús finançament, atès que són projectes 
amb diners gestionats per les administracions locals amb contacte directe amb els centres i les 
AMPA, on comptem amb els Consells Escolars de Centre i Municipal. Nosaltres volem paritat en 
aquests òrgans i poder de decisió. D’aquesta manera, en aquesta i altres qüestions podríem 
contribuir molt més a capgirar el sistema educatiu com a comunitat educativa. 
 
Hem fet un breu repàs del que ha ocorregut a nivell de política educativa centrant-nos al País 
Valencià i de quines actuacions hem tingut les tres Federacions confederades en la CEAPA. L’opinió 
majoritària de les nostres AMPA és que cal apostar per un nou model educatiu universal sense 
concertació, universal, democràtic, participatiu, que ensenye en valors i en igualtat, solidari, que 
integre les diferències, laic, vertaderament gratuït, coeducatiu, que garantisca l’ensenyament de 
totes les llengües de l’estat, on el centre siguen les nostres xiquetes i xiquets. Un nou model 
educatiu integral que faça de les nostres filles unes persones que, a banda de coneixements, puguen 
lluitar per un nou model social més just i igualitari.  
  

Màrius Josep Fullana i Alfonso 
Vocal de País Valencià de la CEAPA 
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▪  Llistat d’AMPA amb les quals FAMPA València ha intervingut com a mitjancera entre aquestes i 
l’administració 
 
IES Patacona d’Alboraia (Horta Nord). Ferem la roda de premsa d’inici de curs al 2017. Tenen un problema 
d’espai i capacitat. L’Ajuntament diu té preparat la cessió del sòl per al nou IES. Licitada l’ampliació en març de 
2018 i feta en estos moments. 
 
Emili LLuch de Nàquera (Camp de Túria). L’AMPA demana que li revisem la nota de premsa. 
Comencen de nou les mobilitzacions perquè el centre, tot i que s’està construint, no avança a bon 
ritme. L’han publicat en alguns mitjans. Seguiment en xarxes socials. 
 
Alejandra Soler (València). Conselleria ha autoritzat a col·locar parasols en les finestres d'aules de 
primària, sempre que la despesa l’assumisca el col·legi.  
A més va tenir lloc una reunió del Consell Escolar on es va aprovar el pressupost. En aquest 
pressupost s'ha aprovat una partida per als parasols. No saben si els parasols seran capaços de 
disminuir considerablement la temperatura de les aules, per la qual cosa l'ideal seria que instal·laren 
un sistema de climatització (a més de sufragar els parasols). 
 
IES Ausiàs March de Gandia (La Safor). Ja al mes de novembre es contacta amb l’AMPA del centre, 
del qual és secretari Fede (president també de comarca). Existeixen moltes deficiències. Durant el 
curs passat i aquest hi  ha hagut concentracions el primer dijous de mes per reivindicar la 
rehabilitació. FAMPA-València vam demanar una entrevista amb el Director Territorial 
d’Infraestructures Santiago Estañán. Finalment ens contestaren que no fariem la reunió perquè 
l’acció ha ajudat a recollir el tema al programa Edificant.  
 
L’Ajuntament ha demanat la reforma i que està inclosa al pla Edificant que saben que tot té el seu 
procediment però que volen fer pressió perquè s’agilitzen els tràmits per això la concentració del 15 
de maig i totes les que s’estan succeint. 
 
Tomás Albert d’Albuixech (Horta Nord). Ens envien la informació sobre problema de construcció del 
centre. L’Ajuntament està en marxa per tal de modificar el PGOU i que es puga construir un nou 
centre educatiu. Conscients que el procediment es dilatarà en el temps, demanen que s’instal·len 
dos barracons per tal de tenir més espai al centre de moment i tenir així aula de música i biblioteca. 
Han enviat cartes a Conselleria i no hi ha cap resposta. Ens demanen ajuda. El dia 25 de juny de 2018 
demanem reunió amb el Director Territorial, Santiago Estañán. 
 
L'edifici principal del CEIP Tomás Albert, va ser construït en 1981 formant part del complex 
poliesportiu municipal (això vol dir que en horari escolar no es pot accedir al poliesportiu). 
Posteriorment, es va construir un annex que alberga les aules d'educació infantil. En aquell moment 
el centre estava pensat per una sola línia i tenia aula de tecnologia, laboratori de química i una sala 
polivalent. Al llarg dels últims anys, pel creixement de la població i pels canvis en el sistema 
educatiu, ha estat necessari instal·lar tres aularis modulars, dos per a infantil i un per a primària. 
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En l'actualitat el centre té 18 unitats i amb els tres aularis, s'ha pogut garantir que cada grup 
d'alumat tinguésla seua pròpia aula. El que no tenen és espai suficient per poder rebre una educació 
de qualitat. Entre altres coses, no hi ha aula de música, ni biblioteca, ni aula d'usos múltiples. 
  
Per part de l'Ajuntament d'Albuixech, s'han iniciat les gestions per construir un centre nou 
mitjnançant el Pla Edificant. Sabem que ens trobem davant un projecte que tardarà com a mínim 
tres o quatre anys en fer-se realitat, perquè afecta al Pla General d'Ordenació Urbanística del 
municipi, i els canvis que s'han de realitzar dilataran el procés més temps del que ens agradaria 
(quatre-cinc anys, anant les coses bé). 
  
La direcció del CEIP Tomàs Albert d'Albuixech ha demanat instal·lar dos aularis modulars prefabricats 
més per al proper curs de forma que es puguen deixar lliures dues aules de l'edifici i poder utilitzar-
les com a biblioteca, aula de música, sala d'usos múltiples, aula d'informàtica, etc. 
   
Les respostes a la instal·lació d’estos dos aularis han sigut insatisfactòries  per això des de l'AMPA 
volen recolzar esta petició, per poder pal·liar de manera provisional les deficiències que cada dia 
dificulten la pràctica docent i l'aprenentatge de l’alumnat. 
 
Juliol 2018: La Conselleria comunica que instalaran una aula prefabricada més. Realment farien falta 
dos, però concedeixen una amb dotació de biblioteca. 
 

 Arranjament escolar: els nostre assessorament sempre dirigit a impedir que es retalle cap 
unitat en la pública. Contactem via mail amb totes les AMPA afectades. Des de la Federació 
els mostrem tot el nostre suport, compartim i enviem nota de premsa, fem difusió de 
recollida de firmes en xarxes socials, etc.  Enguany es tramiten a la Conselleria les 
al·legacions del Miguel Hernández de València, Amadeo Tortajada de Mislata i del Sant Joan 
de Ribera de Burjassot. 
 

Algunes AMPA es posen en contacte amb nosaltres directament: 
 
La Milotxa de Puçol (Horta Nord). L’AMPA es posa en contacte amb la Federació ja al mes de gener 
advertint que probablement en el pròxim arranjament escolar els eliminaran una unitat de 4 anys. 
 Des de FAMPA ens posem a disposició i els indiquem que en el moment aparega l’esborrany 
d’arranjament els mostrarem el nostre suport a més de tenir la possibilitat de presentar al·legacions. 
 
El passat 21 de març l’AMPA es posa en contacte amb nosaltres perquè sap, per via Ajuntament, que 
la unitat va a ser eliminada i que tenen un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Ni FAMPA, 
ni Confederació ni sindicats tenen a les seues mans la proposta d’arranjament.  
 
La Conselleria els convoca a una reunió el dilluns 26 en planificació educativa. El resultat oficial és 
que no els eliminen la unitat. 
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AMPA Amadeo Tortajada de Mislata (Horta Sud). Després de vore la notícia al Levante, ens posem 
en contacte amb la presidenta de l’AMPA a qui li mostrem tot el suport al respecte de la no  
 
eliminació de la unitat. Ens envia la documentació referent a les al·legacions que realitza el seu 
centre, amb la possible supressió d'una unitat en 1er de primària per al pròxim curs. 
Aquestes al·legacions van ser presentades en el consell escolar municipal celebrat el 28 de març de 
2018.  
Des de FAMPA ens fet escrit dirigit a la Direcció Territorial per a evitar la supressió. 
 
També ens envia la circular que va repartir el centre per a informar als pares i mares per a procedir a 
una recollida de signatures. Ens fem resó. 
Posteriorment l'AMPA va començar amb la recollida de signatures del Change.org. Ens fem resó en 
les xarxes socials. 
 
L’AMPA va tindre una reunió amb Conselleria el 30 d’abril. El resultat ha sigut la inhabilitació de la 
unitat però conserven de tres mestres, dos. Pareix que l’Ampa està contenta amb el resultat. Ens 
han agraït el suport i la tasca. 
 
Procés extraordinari de supressió d’unitats (juliol) 
La Conselleria de manera extraordinària va encentar un procés extraordinari d’arranjament escolar 
no contemplat en la planificació educativa ordinària, ara quan ja ha acabat el curs. 
A centres com ara, el CEIP Cervantes i el Sant Francesc de Borja de Gandia, el Blasco Ibáñez de 
Montcada i el Villar Palasí de Burjassot, entre altres, se’ls ha comunicat la supressió d’unitats el que 
comporta el desplaçament entre un i dos mestres d’infantil, alguns d’ells de suport de necessitats 
educatives especials. Centres que en molts casos estan al límit de la ràtio regulada. 
 La planificació educativa la realitza la Conselleria en el seu moment, no entenem perquè ara 
s’anuncia que es retalla el que no estava previst. L’oferta pública està publicada ja a totes els centres 
públics en el moment que s’obri el procés d’admissió, qualsevol modificació ara mateix, és 
enganyosa per a les famílies i genera confusió. 
 
Vam contactar amb les AMPA afectades, hem tret nota de premsa, es va acompanyar a la 
Coordinadora d’AMPA de Burjassot dilluns 2 de juliol a la protesta en Conselleria i hem demanat una 
reunió amb Jaume Fullana. Ens la concedixen per al dia 5 de juliol. 
 

 Qüestions administratives: les consultes es centren en l’ajuda per a un bon funcionament 
de les AMPA, interpretació estatuts, utilització del llibre d’actes, de comptabilitat, protecció 
de dades, etc.  

 
Citem casos on s’ha demanat seguiment exhaustiu de la qüestió per part de la federació- 
 
El Molí de Torrent (Horta Sud). La Junta directiva demanda assessorament de funcionament per a:  
Depurar els comptes recolzant-se sempre en l'extracte bancari que tenen des de l'inici escolar de fa 
dos anys. També fer balanç de l'exercici (memòria i balanç comptable) y convocar Assemblea  
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General anual de socis per a com indiquen en els estatuts aprovar els comptes, memòria 
d'activitats… fins hui. 
S’acudeix a l’Assemblea i es continua el contacte amb esta AMPA per a ajuda i seguiment. 
 
AMPA CEIP Benimaclet (València). Problemes de continuitat de l’AMPA. Demanen assessorament. 
Resultat: es queda la presidenta i tresorera actual en la Junta fins a finalitzar el curs escolar a la qual 
cosa accepten i la gent comença a presentar-se, al final s'aconsegueix que no es dissolga l’AMPA 
quedant formada una Junta Directiva de 10 persones que en breu es reuniran per a acordar càrrecs i 
funcions. 
 
IES Federica Montseny de Burjassot (Horta Nord). Dijous 17 reunió en l'IES Federica Montseny de 
Burjassot. Reunió a petició del director del centre, enguany el AMPA no ha estat present, no s'han 
pagat quotes. El centre va a convocar una assemblea extraordinària per a tractar el tema AMPA i 
aconseguir que s'apunte alguna mare o pare més. 
 
Evaristo Calatayud de Montserrat (Ribera Alta). Visita sobre queixa gestió de la Junta directiva del 
AMPA. La junta no la tenen actualitzada i van a iniciar un procés de renovació. Els hem facilitat 
esborrany de convocatòria d’Assemblea en base als seus estatuts. Estem en contacte també amb la 
direcció per saber com va el tema. A l’octubre s’ha convocat el procediment d’elecció de nova junta 
en base als estatuts. Els fem un seguiment per vore que tot el procés siga correcte. I ho és, han fet 
convocatòria en temps i forma i han establit per escrit el procés. Esperem saber quina nova junta ix a 
final de mes. 
 
-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.  
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. 
 
Exemple: 
CRA Aulari Cortes (Cortes de Pallàs). Hem fet un seguiment a l’AMPA de CRA Aulari de Cortes de 
Pallàs, i hem demanat  a data 17 de setembre una reunió amb el Director General de Centres i 
Personal Docent, Ximo Carrión, per a que ens donen resposta al problema de falta de tutor en 
primària que pateixen. 
 
-Falta de educadors/es per a alumnat de NEE.  
Qüestió sobre la que ara mateix estem fent un seguiment i estem denunciant públicament. 
Especifiquem en esta memòria els casos d’AMPA que s’han posat en contacte amb nosaltres: 
 
CEIP Balmes (València). Problema falta educador en Aula Cyl. Es demana petició a la Conselleria de 
reunió, concretament amb el Director general de Política Educativa. A la reunió amb urgència també  
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assisteix la direcció i AMPA del CEIP Cavite que també té problema amb els educadors. La Conselleria 
es compromet a traure una borsa de treball urgent. Fem nota de premsa de la reunió. Del Balmes 
també es va fer una nota de denuncia des de FAMPA-València. Resolt a finals de febrer de 2018. 
S’incorpora l’educador a l’aula Cyl i també l’educador al CEIP Cavite. 
 
-Reclam de conserges 

 
AMPA Centre professional educatiu (Xest). L’AMPA es va posar en contacte per manca de 
professorat i problemes amb les infraestructures del centre. Hem demanat una reunió en nom de 
FAMPA amb la Direcció Territorial. 

 
IES Albal (Albal). S’han posat en contacte amb nosaltres per la problemàtica de falta de conserges. 
Hem demanat una reunió amb la Direcció Territorial. 
 

 Altres 
 

IES Bernat Guinovart: Demora en la reapertura de la cantina de l’IES per falta d’acceleració dels 
tràmits, situació que a hores d’ara també s’està donant en altres centres, com ara l’IES Isabel de 
Villena de València i el IES Comarcal de Godella, per exemple.  
 
Demanem reunió amb la Conselleria i adjuntem escrit del president de l’AMPA de l’IES Bernat 
Guinovart amb l’argumentació dels perjudicis que ocasiona de  cara a l’alumnat no tindre cantina. 
També fem nota de premsa. 
 

▪ Cartells de formació  
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▪ Pressupost i balanç 
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