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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
En València, el dissabte 1 de desembre de 2018 a les 10:00, en el IES Isabel de Villena, carrer Isabel de
Villena nº 6 comença la Assemblea General Ordinària de FAMPA-VALÈNCIA
Assistents: 47 membres de FAMPA-VALÈNCIA
Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa de l'Assemblea.
2. Lectura i aprovació, si escau, de les Actes de les Assemblees ordinària i extraordinàries del 17 de febrer del
2018.
3. Memòria de Gestió i aprovació, si escau.
4. Balanç del curs 17/18. Pressupost curs 18/19. Aprovació si escau.
5. Ratificació contractes.
6. Nomenament de tres censors/es de comptes per a l'exercici 18/19 (Segons Art. 20: cap censor de comptes
podrà ostentar càrrec algun en els Òrgans de Govern de la Federació).
7. Ratificació d'altes i baixes de les AMPA.
8. Propostes de treball al curs 18/19. Debat dels punts dels diferents Grups de Treball. Propostes d’accions i
mobilitzacions.
- Revisió de les comissions de treball.
- Nous grups de treballs (GT): - GT Diversitat Familiar
- GT Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres
- GT Representació de FAMPA-València en altres espais
- GT Activitats extraescolars
9. Informació de les Comarques.
10. Torn obert de paraules
Previ:
L’Assemblea General accepta per unanimitat la participació amb veu i vot de totes les persones assistents,
incloses aquelles que han d’esmenar les acreditacions corresponents.
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1. Constitució de la Mesa de l'Assemblea.
Es demanen persones voluntàries per als llocs de la Mesa i es presenten les següents candidatures:
-

Moderador:
Manuel Valero Boluda - AMPA IES El Grau de València
Secretaria de paraules: Magdalena Alamà Montesinos - AMPA CEIP Lluís Vives de La Pobla de
Vallbona
Secretari d’actes:
Bernardo Marcos Pastor Galiano - AMPA CEIP Ciutat de Bolonia de València

Se sotmet a votació als membres presentats i s’aprova per unanimitat la seua candidatura: 47 vots a favor
sense abstencions ni vots en contra.

2. Lectura i aprovació, si escau, de les Actes de les Assemblees ordinària i extraordinàries del 17 de febrer
del 2018.
Es pregunta per part de la Mesa si escau la lectura de l’acta i per unanimitat es decideix no llegir-la, però sí
passem a la rectificació dels errors d’escriptura trobats per part dels assistents:
-

Josep Moral - AMPA CEIP Verge del Rosari de Massamagrell
Ana Belén Gázquez de la comarca de la Foia de Bunyol

Es vota i s’aproven les actes per unanimitat: 47 vots a favor sense abstencions ni vots en contra.

3. Memòria de Gestió i aprovació si escau.
Pren la paraula Màrius Fullana com a President de FAMPA-València i exposa la Memòria presentada, i
agraeix públicament al Consell de Govern de FAMPA-València, a les treballadores, als membres de la
Executiva i a les assistentes el treball realitzat en defensa d’una escola pública i de qualitat.
A continuació proposa torn de paraula als assistents per als comentaris pertinents:
-

-

-

Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: Les famílies han de moure’s. Ens queixem però
al mateix temps estem “acomodades”, per exemple en el tema de la formació del professorat en
anglès. Hem de ser més propossitives.
Josep Moral - AMPA CEIP Verge del Rosari de Massamagrell: Membre de la Mesa de Mares i Pares
del País Valencià. Al Secretari General de la Mesa se li va escapar que no hi ha suficients mestres de
valencià. El Govern actual en alguns aspectes està actuant igual que l’anterior.
Manuel Valero - AMPA IES El Grau de València: En el Consell Municipal de València els concertats
tenen molta força i estan molt organitzats. Volen més representació i més aules.
Esther Concepción Haro - AMPA CEIP Blasco Ibáñez de València i Secretària General de FAMPAValència: Respecte de les comissions que es van crear i en especial en aquelles que no acaben de
funcionar algú hauria de prendre la iniciativa i dinamitzar-les.
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-

-

-

-

-

B. Marcos Pastor - AMPA CEIP Ciudad de Bolonia de València: Es important que no entrem en totes
les dinàmiques que l’administració proposa, només en aquelles en les quals la participació siga real i
puguem influir en la realitat. Hem d’invertir els esforços que suposa la participació en aquells espais
on realment som actors. Hem de ser exigents.
Rubén Pacheco - AMPA IES Misericòrdia de València: Hem de recolzar les iniciatives realitzades per
l’ensenyament públic amb recursos judicials quan siga necessari. Els Tribunals estan donant la raó a
les escoles concertades i nosaltres també hem d’acudir a ells. És necessari un moviment social que
recolze l’ensenyament públic.
Vicki Pasante - AMPA de la Escola La Masia: Vicki ve de l’escola concertada. Pensa que l’escola
pública i la concertada han d’unir els seus objectius de millora de l’ensenyament i per a aconseguir
millores escoles per a tots els xiquets i xiquetes. Si no s’uneixen les dues perden forces. Vicki no sap
si ella i la seua escola han d’estar dins de FAMPA-València.
Màrius Fullana, President de FAMPA-València: En resposta a Vicki, Màrius comenta que per a
FAMPA-València La Masia hauria d’estar dins de l’ensenyament públic perquè per a FAMPA-València
la millor educació és aquella en què tots els centres són els millors i això només ho pot garantir
l’ensenyament públic. Des de FAMPA València no volem que l’educació siga un negoci.
A més opina que està d’acord amb el que s’ha comentat respecte a que FAMPA-València té moltes
possibilitats de treball i de desenvolupament i que és important que es generen eines com les
comissions i els grups de treball.
Marcos - AMPA CEIP Enric Valero de Manises: En molts instituts públics estan pagant-se matrícules i
altres pagaments quan això no hauria de fer-se perquè l’ensenyament públic ha de ser gratuït.

Després de tots els comentaris es vota l’aprovació de la memòria de gestió i s’aprova per unanimitat: 47
vots, 0 abstencions i 0 vots en contra.
4. Balanç del curs 17/18. Pressupost curs 18/19. Aprovació si escau.
Agnés Úbeda Oltra - AMPA Mare dels Desemparats de Genovés i Vicepresidenta de FAMPA-València
presenta el Balanç econòmic. En primer lloc destaca que el treball sobre el balanç i el pressupost s’ha
realitzat de forma conjunta en un grup de treball que conformen a mes de ella Isabel, Màrius i Esther, tots
membres de l’Executiva.
Agnés destaca els següents punts del balanç presentat:
-

-

Assessoria Comptable i Laboral: A partir de gener la formació que era gestionada per FEVAEX passa a
ser responsabilitat de FAMPA-València suposant un decrement del cost de l’assessorament.
Comissions bancàries: Hem canviat de Caixabank a Caixa Popular (cooperativa de crèdit) per
estalviar.
Publicitat: Es va fer un esforç important en el 40 aniversari de la Federació.
Pèrdues de crèdit incobrables: Són les quotes d’AMPA que s’han valorat com irrecuperables. Es
passen a pèrdues perquè es considera que no es cobraran mai. El seu pressupost es 0 € perquè
sempre l’objectiu és que es puguen cobrar totes. Encara així ja es preveu que per a l’any que ve
també hi haurà alguna quota incobrable.
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-

Per a reducció de costos s’han realitzat durant l’any alguns canvis de proveïdors de serveis de
FAMPA València:
. Proveïdor de energia: s’ha passat d’Iberdrola a Som Energia.
. Proveïdor de comunicacions: s’ha passat de Vodafone a Movistar per millor servei.
. Proveïdor de fotocopiadora: s’ha passat de Canon a Valenciana de Còpies.
. Proveïdor d’assegurances. S’ha canviat la corredoria d’assegurances de RC, d’oficina i de AT.

Torn de paraula dels assistents:
-

-

-

-

Ana Belén - AMPA CEIP Martínez Culla de Chiva: Pregunta si no és massa 2005 € en Aquaservice.
Agnés respon que eixe apartat no només inclou a Aquaservice que realment suposa una despesa de
514 € sinó que hi han altres despeses incloses dins d’eixe apartat: “picoteos”, berenars, farmàcia,
regals a persones en pràctiques (10 € per persona),…
Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: Sobre Valenciana de Còpies suposa que el preu
serà més econòmic que el de Canon i pregunta perquè en eixe cas ha pujat el pressupost per a l’any
que ve.
Agnés respon que per a pressupostar es té en compte no el pressupost de l’any anterior sinó el cost
real que ha suposat cada any cada apartat. En el cas de les fotocòpies hi ha que tindre en compte
que a més Canon seguirà sent proveïdora fins a final d’any.
Esther Concepción Haro - AMPA CEIP Blasco Ibáñez de València i Secretària General de FAMPAValència: Per a acabar aquest punt Esther comenta algunes mesures que ja s’han activat per a reduir
els costos.

Agnés presenta a continuació el pressupost:
En el pressupost 2018-19 s’han modificat algunes partides:
-

S’han desglossat el contractes de les formadores, els dels autònoms i els sous, salaris i SS de les
treballadores de la oficina.
S’ha desglossat la partida de despeses diverses en diferents conceptes per a mostrar millor la
informació.

A més Agnés destaca que la partida “Manteniment de l’oficina i material” és tan elevada perquè inclou un
canvi de sòl demanat des del Servei de Riscos Laborals.
Torn de paraula dels assistents:
-

Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: Pregunta de qui es propietat el local de FAMPA
València.
Agnes respon que és propietat de l’Ajuntament de València i que està en règim de concessió.

Es voten per separat el balanç i el pressupost presentats i en els dos s’aproven per unanimitat: 48 vots, 0
abstencions i 0 vots en contra.
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5. Ratificació contractes.
S’aprofita per a presentar a tots els assistents a les treballadores de FAMPA València i per a agrair la seua
labor.

6. Nomenament de tres censors/es de comptes per a l'exercici 18/19 (Segons Art. 20: cap censor de
comptes podrà ostentar càrrec algun en els Òrgans de Govern de la Federació).
Es presenten tres candidatures:
-

Elsa Vicente Remgel amb DNI 29****62-K de la AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya
Oscar M. Moreno Martínez amb DNI 52****06-J, de la AMPA CEIP Les Arenes i de l’IES El Grau de
València
José Muelas Calles amb DNI 33****05-H de la AMPA CEIP Sant Joan de la Ribera de Burjassot

S’aprova per unanimitat amb 48 vots que siguen els censors/es de comptes per al exercici 18/19.

7. Ratificació d'altes i baixes de les AMPA.
Es comenten i valoren les altes i baixes al llarg del curs.
Torn de paraula:
-

-

-

-

Toni Choy - AMPA IES Salvador Gadea d’Aldaia: Toni, com a president de comarca, es proposa per a
tractar personalment amb les baixes que s’han produït a la seua comarca.
Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: S’ofereix per a parlar amb el CEIP Ausiàs March
de Paiporta. Comenta a més que potser algunes AMPA s’han plantejat deixar FAMPA-València
perquè creuen que FAMPA està en contra de la jornada contínua, encara que no és així realment.
Esther Concepción Haro - AMPA CEIP Blasco Ibáñez de València i Secretària General de FAMPAValència: Respon que l’important és que si hi ha jornada contínua aquesta siga de qualitat, complint
uns mínims quant a participació, extraescolars,…
Rubén Pacheco - AMPA IES Misericòrdia de València: És important contactar amb les AMPA que no
continuen per a valorar perquè s’ha produït i al mateix temps per a intentar recuperar-les.
Marcos - AMPA CEIP Enric Valor de Manises: Dins de la jornada contínua és necessària la implicació
del professorat i també la defensa del dret dels pares i mares a recollir als seus fills i filles en el
mateix horari que abans.
Anabel - AMPA CEIP Martínez Cuña de Xiva: En el seu col·legi hi haurà professorat i equip directiu
fins a les 17:00 de la vesprada.
Lali Villanueva - AMPA IES Misericòrdia: Demana que quan hi haja un alta d’un col·legi concertat en
FAMPA se’ls comente que FAMPA-València defensa l’escola pública.
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8. Propostes de treball al curs 18/19. Debat dels punts dels diferents Grups de Treball. Propostes d’accions
i mobilitzacions.
- Revisió de les comissions de treball.
Es comenta l’aposta que ha fet FAMPA-València pel treball en comissions i que hi ha algunes que funcionen
bé i altres que no tant. En aquests casos normalment es perquè fa falta que algú les dinamitze i s’anima a les
persones assistents a la participació.
- Nous grups de treballs (GT): En la documentació que s’ha entregat a tots els assistents hi ha informació
sobre el treball que realitzen els grups de treball. La informació la té FAMPA-València a disposició d’aquelles
persones interessades, així que en aquesta acta reflectirem els comentaris dels assistents a l’Assemblea:
1.- GT Diversitat Familiar: En aquest grup es treballa com configurar les AMPA i els seus estatuts per a tindre
en compte les noves realitats familiars.
-

-

Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: Proposa substituir la paraula “família” per
“representats legals”.
Toni Choy - AMPA IES Salvador Gadea d’Aldaia: Comenta que hi ha alguns estatuts d’AMPA que són
limitatius quant a la participació de les famílies.
Etna Villaroya - AMPA CEIP Les Palmeres de Canet d'En Berenguer: En el seu col·legi hi ha una iaia
que participa en l’AMPA. És possible que siga tutora o representant legal del menor.
Josep Moral - AMPA IES Massamagrell: Estaria bé parlar-ho amb l´advocada de FAMPA. S’ha
d’aconseguir arreplegar la diversitat familiar en FAMPA-València.
Tatiana Peña - AMPA CEIP Giner de los Rios: Al mateix temps que és interessant arreplegar la
diversitat familiar s’ha de tenir en compte el perill que pot suposar obrir la porta perquè també
podria ser que entrara gent que no fóra beneficiosa.
Esther Concepción Haro - AMPA CEIP Blasco Ibañez de València i Secretària General de FAMPAValència: En resum hem de veure com encaixar aquesta nova realitat en el dia a dia de les AMPA.

2.- GT Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres: En aquest punt es tracta el problema
del pagament per part dels pares i mares dels centres públics de despeses que al ser col·legis públics en
principi no s’haurien de produir. En algunes ocasions arriben a obrir-se comptes des de l’AMPA que
gestionen els centres educatius.
-

Marcos - AMPA CEIP Enric Valor de Manises: El seu col·legi cobra en un sobre. Amb l’excusa del
segur es cobren també altres conceptes.
Ruth García - AMPA Rodríguez Fornos: En el seu col·legi tot passa per la Direcció.
Oscar M. Moreno Martínez - AMPA CEIP Les Arenes i del IES El Grau de València: En el seu cas els
pagaments es fan en forma de donatiu. Els comptes de l’AMPA estan controlats pel centre.
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-

-

-

Rosa - AMPA CEIP 103 de València: En el seu cas l’Administració, la Direcció i els pares i les mares no
es posen d’acord. Uns diuen que hi ha diners i altres que no. Els demanen diners per a activitats
extra i s’han pagat coses com el wi-fi, instruments musicals i material escolar.
Toni Choy - AMPA IES Salvador Gadea d’Aldaia: En alguns casos es va pagar el 60% de l’import del
Xarxa llibres (fins 160 € per família). Es justificava per millorar el nivell de l’institut.
Isabel Silvestre - AMPA IES Guillem d’Alcalà de la Pobla de Farnals: Es pagaven 20 € en el sobre de
matrícula per a material, assegurança,… Inspecció Educativa va anar i va dir que era il·legal. Enguany
s’ha pagat només l’assegurança escolar.
B. Marcos Pastor - AMPA Ciudad de Bolonia: Al seu col·legi també s’han fet pagaments voluntaris
des de l’AMPA per a dotar al col·legi de material i instal·lacions que són necessaris i que hauria de
pagar l’administració.
Conclusió: Hauríem de demanar a l’administració que tinguera un criteri unitari quant a quins són els
materials i les instal·lacions que són bàsiques i necessàries en tots els col·legis i que després
l’aplicara.

3.- GT Representació de FAMPA-València en altres espais: S’exposa que FAMPA-València està representada
en molts espais i que cada vegada la conviden a acudir a més esdeveniments. En aquest grup es tracta a
quins esdeveniments hem d’acudir i a quins altres no i en base a quins criteris.
-

-

-

Rubén Pacheco - AMPA IES Misericòrdia de València: Hem de ser crítics amb la participació que no
és real.
Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: S’ha de valorar cada un dels esdeveniments o
els espais per a saber per què i per a que ens conviden.
Toni Choy - AMPA IES Salvador Gadea d’Aldaia: Moltes vegades a aquests espais de “participació”
ens utilitzen.
Sandra Espí - AMPA Escola d’Educació Infantil Rondalles: Comenta com podem col·laborar en
l’Ajuntament des del col·legi.
B. Marcos Pastor - AMPA CEIP Ciudad de Bolonia de València: Proposa que es generen acords marc
de col·laboració de FAMPA amb altres entitats per a poder enquadrar les col·laboracions que es
realitzen des de la Federació. El criteri més important que destaca per a diferenciar on participar o
on no és el resultat d’aquestes participacions: si la participació serveix per a modificar la realitat és
interessant però si només serveix per a figurar en eixe cas no val la pena assistir perquè a més pot
tornar-se en contra de qui participa.
Tatiana – AMPA Giner de los Rios de València: Proposa tindre en compte que hi han esdeveniments
que són partidistes. Proposa no anar a eixos actes en nom de FAMPA-València.
Agnés Úbeda – AMPA Mare dels Desemparats de Genovés: Comenta que en el passat es va enviar
als partits polítics l’ideari de FAMPA-València per a que el conegueren. S’ha de valorar si tornar a ferho.
Màrius Fullana, President de FAMPA-València: Comenta que si es fa el que diu Agnés el millor és
fer-ho només com a presentació de l’ideari de FAMPA-València i que després cada partit decidisca si
vol incloure-ho o no en el seu programa.
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4.- GT Activitats extraescolars: Aquest grup tracta la situació actual i propostes de millora al voltant de les
extraescolars i extracurriculars. Cal donar una resposta com a FAMPA-València a la nova normativa
proposada per Conselleria.
-

-

-

Elsa Vicente - AMPA CEIP Ausiàs March de Picanya: Proposa demanar a Conselleria que hi haja un
suport econòmic darrere de la seua proposta.
Javier Tamames - AMPA CEIP El Grau de València: Proposa aprofitar la informació i l’experiència de
FEVAEX quant a la gestió i costos de les extraescolars.
Angela Gargallo - AMPA Angelina Carnicer de València: Al seu col·legi l’any passat hi havia
extracurriculars i enguany també però no per a tots els alumnes. Hi ha pares i mares en llista
d’espera. Això és il·legal. S’ha creat una comissió de la jornada contínua. Proposa ajudar a altres
centres educatius amb les seus conclusions i la seua experiència.
Antonio Bartual - AMPA Santo Angel de la Guarda de València: Pregunta com encaixen les activitats
de la Fundació Esportiva Municipal en la jornada contínua. Esther, la Secretària General de FAMPA li
respon.
Teresa Juan-Mompó – AMPA CEIP Alberxí d’Alzira: En el seu col·legi en jornada contínua les
activitats extracurriculars les realitzen els monitors del menjador que no són mestres ni tenen la
mateixa preparació. S’ha treballar per a millorar aquesta situació.

9. Informació de les Comarques.
Eric Gielen – AMPA IES Alfàbegues de Bétera, introdueix i cedeix la paraula a les comarques que han assistit
a l’Assemblea per a que comenten la seua situació prioritzant el tema de la comunicació entre les AMPA de
cada comarca:
-

-

-

Foia de Bunyol: Tenen un grup de WhatsApp per a tractar els temes de la comarca i distribuir
informació de FAMPA València. Estan organitzant-se cursos de formació per a la comarca.
Horta Nord: Josep Moral comenta que es una comarca molt llarga geogràficament. Estan preparant
una Assemblea per a final de 2018.
Horta Sud: Toni Choy ens comunica que disposen d’un grup de WhatsApp i fòrums oberts per a
temes puntuals. Actualment estan depurant el padró. Considera important la presència de tauló
informatiu de l’AMPA en tots els centres escolars i també la reactivació del treball per comissions.
Camp de Túria: Marcos Vela del IES Les Alfàbegues de Bétera ens comenta que tenen grup de
WhatsApp per a comunicar-se. També Facebook. En el seu dia es va contactar un per un amb totes
les AMPA. Destaca els problemes amb la jornada contínua i la poca participació.
Camp de Morvedre: Etna Villarroya del CEIP Les Palmeres de Canet ens diu que tenen un grup de
WhatsApp actiu. També hi ha reunions presencials. És una comarca prou activa.
Canal de Navarrés: Santiago Martínez del IES Canal de Navarrés de Navarrés ens comenta que tenen
grup de WhatsApp, encara que han canviat molt les juntes i ara estan reprenent els contactes.
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-

-

La Costera: Agnés ens diu que tenen un grup actiu només a través de WhatsApp amb no molta
implicació i participació. Ella el dinamitza. Per ara no han convocat Assemblea. Han realitzat un curs
de signatura digital que pot haver servit per a dinamitzar la comarca de La Vall d’Albaida.
Ribera Alta: Teresa Juan-Mompó ens comenta que també tenen un grup de WhatsApp.
València: Rubén comenta que encara no tenen grup de WhatsApp i que la seua inexistència es deu a
la falta de informació sobre el cens en un format que ell puga treballar (Excel o similar editable) i que
aprofita per a demanar (en pdf li és difícil treballar perquè és un cens molt ampli). Rubén respon a
totes les AMPA que es posen amb contacte amb ell.

10. Torn obert de paraules:
-

-

-

Ana Belén – AMPA Martínez Culla de Chiva: Pregunta si en jornada contínua si algun xiquet o
xiqueta no fa activitats extracurriculars existeix l’obligació de que el col·legi el/la tinga allí.
Oscar M. Moreno - AMPA CEIP Les Arenes i IES El Grau de València: En resposta a Ana Belén li diu
que legalment al menys ha d’haver un mestre/a i una persona del equip directiu.
Teresa Juan Mompó – AMPA IES Alberxi: No hi ha avaluació de la jornada contínua.
Sandra Espí - AMPA Escola d’Educació Infantil Rondalles: Pregunta com exigir a l’Ajuntament el
manteniment de l’escola si la direcció ja el ha demanat i no li han fet cas. Se li respon que sempre hi
ha que demanar el que correspon i millor si es fa des de els dos llocs: AMPA i Escola.
Etna Villaroya - AMPA CEIP Les Palmeres de Canet d'En Berenguer: Demana a FAMPA València
assessorament perquè reivindiquen millores en el centre.
Kati Muñoz – AMPA CEIP Blasco Ibáñez de València: Proposa grup de treball que tracte el tema dels
educadors per alumnat amb NEE. Ella es proposa com a impulsora i dinamitzadora del grup.
Toni Choy - AMPA IES Salvador Gadea d’Aldaia: Proposa que FAMPA supervise i assessore projectes
de les AMPA.
Eva Olivares – AMPA CEIP Las Higuerillas de Requena: Exposa que tenen un problema amb la
Direcció del seu col·legi perquè no els deixa realitzar l’Assemblea del AMPA. Màrius, President de
FAMPA-València s’ofereix personalment en col·laborar per a solucionar el problema
immediatament.
Rubén Pacheco - AMPA IES Misericòrdia de València: Com a President de la comarca de València
s’ofereix a deixar el seu número de telèfon a totes les persones presents que pertanyen a AMPA de
la ciutat per a facilitar la creació de canals de comunicació operatius.

A les 14:35 conclou l’Assemblea.

Bernardo Marcos Pastor Galiano
Secretari d’actes de l’Assemblea

Màrius Josep Fullana i Alfonso
President de FAMPA-València

