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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 2019-20 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 

 

Si fem una anàlisi de la primera part d’aquest curs 2019-20, hem assistit a una nova contesa electoral tant 

a nivell de País Valencià com a nivell estatal. Aquestes votades ens han dut a un nou escenari polític.  

 

A nivell estatal las situació ens emmarca en un nou escenari. Per primera vegada hi ha un govern de 

coalició amb dues organitzacions polítiques participant-hi plenament. Aquest es presenta amb un 

caràcter per primer cop nítidament d’esquerres, al servei del conjunt de la població i posant la mirada 

amb les persones més perjudicades de la crisi laboral i econòmica. Tanmateix no compta amb una 

majoria parlamentària suficient la qual cosa els ha fet haver de pactar amb altres forces polítiques 

algunes qüestions fonamentals per al desenvolupament polític. Al panorama polític estatal també ha 

aflorat, de fa uns quaranta anys ençà i d’una manera transparent, l’extrema dreta com a agent polític.  

 

En aquest escenari polític, hores d’ara, sembla que tindrem alguns retocs de la LOMQE i la “clara 

intenció” de superar aquesta llei, no acceptada ni volguda per cap sector de la comunitat educativa, de 

marcat caràcter competitiu i on només afavoria a un sector de la població, el de l’escola privada i 

concertada. El fet de deixar l’assignatura de religió sense comptar al currículum n’és un exemple de 

l’avanç per superar la LOMQE i de les políques favorables a les classes populars. En contraposició el PIN 

Parental és un exemple de la força de l’agent clarament contrari a aquestes. En aquest marc, els tímids 

avanços per un sistema coeducatiu que contribuïsca a superar aquest sistema masclista, on la violència 

de gènere és la manifestació més palesa per automantenir-se, tenen la seua oposició amb l’aparició 
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desemmascarada a través del discurs masclista de l’ultradreta que pretén perpetuar l’explotació salvatge 

de les dones. El PIN parental és la punta de l’iceberg d’aquest discurs retrògrad.  

 

Sota aquest aixopluc estatal s’emmarca l’escenari al País Valencià amb el nou govern del Botànic, el 

Botànic II, i la política continuista de la Conselleria d’Educació. Al llarg del temps que hem viscut aquesta 

executiva eixint, hem analitzat com s’anava desenvolupant la política educativa al nostre país i com, des 

de les AMPA, anàvem rebent la seua implementació. Temps escolars, Edificant, Plurilingüisme, 

Coeducació, Inclusió, Professorat, Necessitats d’Educació Especials, Menjadors Escolars, activitats 

extraescolars, els diversos Consells Escolars i les seues tímides modificacions per nosaltres insuficients, 

ROF, etc. han marcat la nostra agenda. Des de FAMPA-València hem tractat de fer palesa la nostra visió 

crítica. A través del debat amb les nostres AMPA hem anant creant el nostre discurs que ha estat marcat 

per l’opinió que aquests tímids avanços s’han quedat molt curts. Si realment volem un nou sistema 

educatiu públic al servei de l’alumnat de les classes populars, aquest marc és insuficient. Ensems l’atenció 

a cada AMPA associada per part de la Federació i els mecanismes que tenim al nostre abast per fer 

aquest acompanyament hem constatat aquesta mancança.  

 

L’executiva que ara pensem que cal seguir en aquesta línia. Atendre, en primer lloc a cada AMPA, debatre 

cada qüestió que implica el sistema educatiu amb aquestes a través dels mecanismes que tenim al nostre 

abast entre nosaltres i amb la comunitat educativa i traslladar-los allà on tenim incidència. É a dir, als 

Consells Escolars dels Centres, Municipals i al del País Valencià. Aquestes eines ens permeten presentar la 

nostra visió de com està funcionant el sistema i com pensem que hauria de funcionar. Però també als 

mitjans de comunicació i allà on tinguem veu. Així com, no hem d’oblidar mai que la mobilització és un 

element imprescindible per avançar en la reividincació i la lluita. Sense aquesta estem coixes. 

L’experiència ens ensenya que per possibilitar els canvis sempre hem d’estar en marxa i aquesta eina és 

una de les formes imprescindibles per marxar endavant. 

 

Hores d’ara el qüestionament de l’educació plurilingüe n’és un exemple de la resistència al canvi per part 

dels sectors conservadors. Una qüestió és voler una millor implantació d’aquest sistema d’ensenyament 

de les llengües i seguir essent crítiques com sempre hem fet des de FAMPA-València, i altra molt diferent 

és posar en dubte la seua validesa. La dreta reaccionària torna a treure el “suposat” i fals “problema 

lingüístic” i ho trasllada a les escoles, un cop més, per treure rèdit polític en contra dels avanços 

aconseguits i de les organitzacions socials i polítiques que ho estem intentant d’una o d’altra manera. Així 

que caldrà fer front a aquest retrocés explicant la nostra visió, primerament a les nostres AMPA, per tal 

de fer unió amb la resta de la comunitat educativa, i, a partir d’ací a la resta del teixit social. Aquest és un 

exemple de com confrontar els intents d’impedir l’avanç en el canvi del nostre sistema educatiu, en el 

veritable canvi. Nogensmenys, una de les millors maneres d’enfrontar aquesta situació és seguir fent 

noves propostes per capgirar la situació, com ara la desaparició de la concertació o una major inversió en 

educació. Aquestes són propostes que fiquen el dit en la nafra dels problemes que cal superar i, alhora, 

de les veritables propostes que ens poden portar al canvi. 

Per un sistema educatiu que done eines per construir un nova societat per les persones i no per les 

mercaderies!!!! 

Màrius Josep Fullana i Alfonso 

En nom de l’executiva FAMPA-València 
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[Participació] 
 

 

Des de FAMPA València intervenim en diferents àmbits: local, comarcal i de País Valencià. Així com 

també en altres espais , com ara institucional, social, informal, …..  

 

1. LOCAL 

 

Des de FAMPA-València, l’atenció a les AMPA és una prioritat, i és per això que es fa un recull  les 

consultes i actuacions als diversos centres. Les respostes a les diferents consultes o demandes de suport 

s’han donat tant per part de les treballadores tècniques que estan a l’oficina com per part del Consell de 

Govern (CG) i l’executiva suport. Infraestructures, menjadors escolars, Consells Escolars, Juntes Directives 

(JD), activitats extraescolars,....són una mínima part d’aquelles gestions realitzades i que teniu al vostre 

abast a l’ofcina. El recull de totes estes també ens ha permet tindre una visió global de la situació dels 

diferents centres, la preocupació de les AMPA en el seu dia a dia, així com les mancances de 

l’administració en pos del bon funcionament de cada centre. L’agrupació de bona part d’aquestes 

necessitats ens ha possibilitat diferenciar allò que eren problemàtiques puntuals de les que eren 

estructurals.  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 també a través del funcionament de les 

diferents comarques i poder actuar manera coordinada. 

 

2. COMARCAL  

 

Les diferents comarques estan funcionant a diversos ritmes. Una de les tasques que es va proposar al 

bienni 2018-2020 va ser adaptar a nivell comarcal el pla de treball de le federació aprovat en Assemblea 

General. Les Agrupacions Comarcals han estat pendent de la participació als Consells Escolars Municipals 

(CEM) i la seua millora, amb temes com la segregació i la matriculació, el trabsport escolar, les beques de 

menjador i sobretot el tema d’infraestructures amb el Pla Edificant.   

 

És important tenir en compte la importància de fer reunions entre els presidents i les presidentes de 

comarca, per tal de fer un repàs del treball fet en aquestes. També és important reforçar la coordinació 

entre les comarques i FAMPA-València. En aquest sentit recordem dols dels eixos que ens vam marcar en 

anteriors assemblees i que van a una marxa més lenta de la “desitjable”: 

 

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. 

1. Local      2. Comarcal    3. País Valencià      4. Estat 
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Cal fer una anàlisi del funcionament del trasbals d’informació i suport que proposem 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 en cada 

població? Quantes? On? Els pobles tenen un mapa de les necessitats locals bé a través del CEM o per 

altres vies? Cal també valorar com s’han tractat els temes que ens fan arribar les AMPA a través de l’AC.  

  

Com ja hem comentat, 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 

 

El CG, màxim òrgan de decisió entre assemblees, així com de representació i decissió comarcal 

de FAMPA-València, s’ha reunit tot seguint un calendari de reunions marcat a cada inici de curs. 

Les reunions i temàtiques tractades, al fil del pla de treball aprovat en AG, han estat les 

següents.  

 

DATA CONSELL DE GOVERN ORDRE DEL DIA 

9 de febrer de 2019 1.- Formació: Deures Escolars. 
2.- Aprovació de l’acta anterior. 
3.- Informe de l’executiva. 
4.- Proposta i preparació Assemblea General 
Extraordinària per al 23 de febrer del 2019. 
5.- Informació en relació al copagament fet per les 
AMPA. 
6.- Informació treballadores. Proposta equiparació de 
categoria professional. 
7.- Torn obert de paraules. 

 

17 de maig de 2019 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Informació/formació i debat respecte a les 
darreres normatives que afecten als centres educatius 
(ROF, Decret Inclusió, CEV,...). 
3. Informe executiva (actuacions i informe 
econòmic trimestral). 
4. Elecció compromissaris/es pròxima Assemblea 
General Confederació Gonzalo Anaya. 
5. Avals sol·licitats pel nomenament nova Junta 
Directiva de la CEAPA. 
6. Precs i suggeriments. 
 

17 de maig de 2019 

Extraordinari 

1. Amb motiu de la celebració de l'Assemblea 

General Extraordinària de la Confederació Gonzalo 
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Anaya, el pròxim 25 de maig, per a l'elecció de la nova 

Junta Directiva per al pròxim bienni 2019-2021; 

Elecció de representants de FAMPA-València a la Junta 
Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya per al 
pròxim bienni 2019-2021. 
 

5 d’octubre de 2019 1. Aprovació de l'acta anterior. 
2. 2. Formació consellers i conselleres en relació a les 

Assemblees Comarcals. 
3. 3. Informe de l'executiva. 
4. 4. Presentació i aprovació calendari 2019/2020. 
5. 5. Procés Assemblees comarcals: calendari i proposta de 

punts per a l'ordre del dia. 
6. 6. Elecció representant i suplent de FAMPA-València a 

les Assemblea General de la CEAPA del curs 19/20. 
7. 7. Tresoreria. Aprovació balanç 18/19 i aprovació 

pressupost 19/20. 
8. 8. Suggeriments i preguntes. 
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Per cada CG, des de l’executiva s’han elaborat informes de les gestions realitzades (VEURE INFORMES 

ANNEXOS): 

 

Tanmateix hem estat inmersos en el procés de renovació del nou Consell de Govern amb la convocatòria 

de les Assemblees Comarcals preceptives. Adjuntes taula de reunions: 

 

 

 

 

 

 

COMARQUES DIA HORA LLOC 

LA SAFOR 19N 17’00-17’30  IES Ausiàs March (Gandia) 
 

LA COSTERA 28N 18’30-19’00 IES Josep de Ribera (Xàtiva). 
 

VALÈNCIA CIUTAT 29N 18’00-18’30 Asociación Vecinal y Cultural Tres 
Forques (Valencia). 

CAMP DE MORVEDRE 12D 
 

17’30-18’00 IES Eduardo Merello (Port de 
Sagunt) 

PLANA D’UTIEL-
REQUENA 

9D 17’00-17’30 Biblioteca Municipal (Utiel) 

CAMP DE TÚRIA 28N 
 

18’00-18’30 IES Laurona (Llíria) 

HORTA NORD  18D 
 

18’00-18’30 IES Federica Montseny 
(Burjassot) 

HORTA SUD 9D 19’00-19’30  CEIP La Fila (Alfafar) 
 

RIBERA BAIXA 4D 18’30-19’00 CEIP Miguel Hdez (Riola) 
 

CANAL DE NAVARRÉS 
 

16D 18’00-18’30 IES Navarrés 

VALL DE COFRENTS 10D 17’00-17’30 CEIP Arias Andreu (Jarafuel) 
 

RIBERA ALTA  
3D 

18’30-19’00 EPA Enric Valor (Alzira) 

LA VALL D’ALBAIDA  
8G 

19’00-19’30 CEIP Rafael Juan Vidal (La Solana) 
Ontinyent 

FOIA DE BUNYOL 17D 
 

18’30-19’00 Ateneu (Xest) 

RACÓ D’ADEMÚS 11D 17’30-18’00 IES Ademuz 
 

ELS SERRANS 9G 
 

17’30-18’00 Sala Actes Ajuntament 
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▪  Comissions de treball 

 

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 

irregular. Seria interessant plantejar en aquesta 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.  

 

Aquests eren:  

 

1) Diversitat Familiar. 

2) Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres.  

3) Representació de FAMPA en altres espais. 

4) Activitats Extraescolars (AE) -recordar que ja teníem una Comissió d’AE i que proposem que s’incloga 

en aquest GT-.  

 

De les comissions de treball encetades i presentades, hem de dir que és la Comissió de menjadors que ha 

tingut una millor acollida i treball. En aquesta s’han incorporat AMPA de diferents comarques per tal de 

dinamitzar-la. Així s’han mantingut diverses reunions i s’ha participat en la jornada I Fòrum Nacional 

d’Alimentació Responsable. En aquesta AG n’explicarem els temes que està proposant per treballar a les 

AMPA.  

 

També seria interessant mamprendre alguna Comissió que està latent com ara la d’activitats 

extraescolars.  Ara però ens trobem en un moment en què Conselleria té la intenció de canviar els criteris 

d’assignació pressupostaria a les AMPA incloent-hi la gestió de les activitats extraescolars. D’altra banda, i 

relacionat amb aquest tema, també s’està discutint ara mateix amb Conselleria la modificació de l’Ordre 

de Modificació de la Jornada Escolar i fóra bo tornar a encetar el debat entre les nostres AMPA. Un bon 

sistema seria la creació d’una comissió o GT. 

 

La resta de comissions, si és cert que hi havia alguna AMPA que va mostrar interès inicial, no ha tingut 

continuïtat, bé per falta de coordinació, bé per manca de més persones interessades al respecte. En 

aquest sentit animem a la nova executiva a continuar planteant-les i/o readaptar-les a les necessitats i 

interesos de les AMPA. 

 

 Assemblees Generals Extraordinàries 

 

En aquest apartat volem destacar el fet que la proposta i posterior realització de l’AG de 2 de març del 

2019 va ser una fita important per incentivar la participació i la democràcia al si de la Federació. Va ser 

una AG entre les assemblees anuals que marquen els nostres estatuts dedicada exclusivament al debat 

sobre temes educatius i la posterior elaboració de propostes. Aquesta fórmula  pensem que podria ser 

emprada més vegades en un futur per tal de treballar les propostes educatives que elabora FAMPA-

València en temes candents i ensems en propostes per a l’elaboració del nou sistema educatiu que 

reivindiquem. La qüestió dels deures escolars es va revifar. Fruit dels acords d’aquell debat hem realitzat 
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una enquesta sobre els deures escolars que estem analitzant i que caldrà que esperone accions al 

respecte. Una comissió o GT seria un bon punt de trobada per encetar aquestes activitats.  

 

3. PAÍS VALENCIÀ 

 

 FAMPA-València forma part, junt a la FAMPA Enric Valor d’Alacant i la Penyagolosa de Castelló, de la 

Confederació Gonzalo Anaya (CGA), que juntes respresenten a un total de 1.056 AMPA. Aquesta, d’àmbit 

autonòmic, ens permet així mateix la participació a l’àmbit institucional en la Mesa de Mares i Pare 

(MMP) i al Consell Escolar de País Valencià (CEV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Confederació GA 

 

 Internament hem assistit a la celebració de l’AG anual el 25 de maig del 2019. Les i els nostres 

compromissaris van ser triats en CG extraordinari del 17 de maig del 2019. Assistírem al canvi de JD i de 

presidència a mans de la FAMPA-Penyagolosa que la detentarà durant el període 2019-21. Cal tenir en 

consideració que l’any 2021 la Presidència tornarà a recaure sobre FAMPA-València, caldrà preparar el 

relleu amb temps.  

 

La nova JD està conformada pels i les representants següents: 

 

JUNTA DIRECTIVA Confederació d’AMPAs “Gonzalo Anaya” 
Data 11/01/2020 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOM  ORGANITZACIÓ NOMBRE AMPA 

 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1056 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 228 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 234 

FAMPA-VALÈNCIA 594 

Càrrec Noms/cognoms Federació 

President Màrius Josep Fullana i Alfonso FAMPA-València  

Vicepresidenta primera MªJosé Díez Martínez FAMPA Enric Valor Alacant 

Vicepresident segon *vacant  per substitució FAMPA Castelló Penyagolosa 

Secretari d’Organització Domingo Angos Fuertes FAMPA Enric Valor Alacant 

Secretària de Finances Inés Garcia del Pozo FAMPA-València 

Secretari d’Administració Juan Antonio Milanés Aparicio FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 1 Michel Toumi Borges FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 2  Marta Tomás Pérez FAMPA-València 

Vocal 3  Rosario Peral Pérez FAMPA Enric Valor Alacant 

Suplent 1 Josep Pascual Albiol Esteller FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplent 2 Ruben Pacheco Díaz FAMPA-València 

Suplent 3 * vacant per substitució FAMPA Enric Valor Alcant 
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Dimissió de la presidència de la Confederació Gonzalo Anaya i situació actual: càrrecs de la junta 
directiva.  

En data de 8 de desembre de 2019 es produeix  la dimissió de la presidència mitjançat escrit dirigit a la 
Junta Directiva.  En data de 12 de desembre de 2019,  el vicepresident primer Màrius Josep Fullana remet 
escrit a la FAMPA Castelló Penyagolosa perquè apliquen  l’article 30.3 dels Estatuts: “En cas de cessament 
d'un membre de la junta directiva, el President/a o en el seu lloc el vicepresident primer i previ acord de la 
Junta directiva demanarà a la FAPA que va designar a aquest membre que ratifique a una altra persona, 
heretant el càrrec i l'antiguitat de l'anterior”. 

En la reunió de la Junta Directiva de l’11 de gener de 2020, els membres de la FAMPA Castelló 
Penyagolosa Michel Toumi i Juan Antonio Milanés informen de l’acord pres a la junta directiva de la seua 
federació: ajornar la designació/ratificació de la presidència de la Confederació Gonzalo Anaya fins la 
celebració de l’Assemblea General de la Confederació Gonzalo Anaya.  Sol·liciten temps perquè tenen 
molts assumptes als quals fer front  i perquè s’ha de renovar també la seua junta directiva en l’assemblea 
general de la FAMPA Castelló (febrer-març).  

La junta Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya accepta l’acord pres per la Junta Directiva de 
Castelló i acorda aplicar l’article 36.1 dels Estatuts: “ El Vicepresident/a Primer substituirà al President/a 
en cas de malaltia, absència, dimissió o delegació expressa. En aquest supòsit el Vicepresident Segon 
assumiria automàticament la Vicepresidència, fins que la causa que va motivar la substitució se solucione 
o la FAMPA corresponent nomene substitut”. Per això acorden que Màrius Josep Fullana i Alfonso, com a 
vicepresident primer, ocupe el lloc de la presidència i les funcions que li corresponen i que Maria José 
Díez Martínez ocupe la vicepresidència primera. 

Així mateix acorden que la vigència temporal de la presidència i vicepresidència està condicionada a la 
celebració de l’Assemblea General de la Confederació Gonzalo Anaya (abril). En eixe moment la junta 
directiva de la FAMPA Castelló Penyagolosa designarà una mare o un pare representant per ocupar la 
presidència de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya,  donant resposta a  l’article  30.3 dels Estatuts.   

En l’Assemblea General Extraordinària i Ordinària de la Confederació Gonzalo Anaya, que està prevista 
per al mes d’abril de 2020, es remodelarà la composició de la junta directiva i es cobriran les vacants amb 
les persones que nomenen les juntes directives de les federacions (article 28). 

 

2.- 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 * vacant per substitució FAMPA VALÈNCIA 

Marcos Vela Ferrer FAMPA VALÈNCIA 

Domingo Angos Fuertes Merxe Alabau Siurana FAMPA ENRIC VALOR 

* vacant per substitució Raquel Sánchez Grande FAMPA PENYAGOLOSA 

 

Reunions de la Mesa de Pares i Mares 

                                                           
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. 
 



Memòria 2019 
 

  

11  

 

17 DE GENER 2019 

 

- Valoració de la jornada continua. 

- Projecte de Resolució de la Secretaria 

Autonòmica d’Educació i Investigació per la qual 

es dicten instruccions per a la seua aplicació als 

centres docents sostinguts amb fons públics 

d’ensenyaments no universitaris de la 

Comunitat Valenciana davant diversos supòsits 

de no convivència dels progenitors per motius 

de separació, divorci, ruptura de parelles de fet 

o situacions anàlogues. 

 

7 DE FEBRER DE 2019 

 

- Projecte d’ Ordre inclusió educativa 

 

28 DE FEBRER DE 2019 

 

 

- Projecte de Decret /2019, por el que se 

estableixen els ensenyaments i currículum 

d’idiomes de règim especial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

21 DE MARÇ DE 2019 

 

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel 

qual es regula l’organització i el funcionament 

dels centres que imparteixen ensenyaments 

d’Educació Infantil o Educació Primària.  

-  Projecte de Decret del Govern Valencià pel 

qual es regula l’organització i el funcionament 

dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. 

 

6 DE JUNY DE 2019 

 

- Resolució per la qual es dicta el calendari 

escolar per al curs 2019-2020.  

 

17 D’OCTUBRE DE 2019 

 

- Disposició transitòria ROFs de Infantil, Primària 

i Secundària.  

 

 

19 DE DESEMBRE DE 2019 

 

- PROJECTE D’ORDRE XX/2020, de xx , de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de 

modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es regula el procediment 

d’admissió de l’alumnat en els centres docents 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat 
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Valenciana que imparteixen ensenyaments 

d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat.  

Projecte de Decret ___/2020, de ___ de ___, del 

Consell, pel qual es modifiquen els decrets 

40/2016, de 15 d’abril i 135/2014, de 8 d’agost, 

pels quals es regula respectivament l’admissió 

en els centres docents públics i privats 

concertats que imparteixen ensenyances 

d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat i els cicles 

formatius de Formació Professional Básica en 

l’Àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

3.-  Consell Escolar Valencià 

 

Representants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representants en comissions de treball: 

 

 
Comissió de Projectes Legislatius i Planificació  

 Titular: Domingo Angos 
Suplent: Merxe Alabau 

 
Comissió d’Informes i Dictàmens  

Titular: * vacant per substitució 
Suplent:Michel Toumi 

 
Comissió de Jornades i Participació  

Titular: * vacant per substitució 
Suplent: Juan A. Milanes 

 
Comissió d’Innovació  

Titular: Màrius J. Fullana 
Suplent: Marta Tomas 

 

Convocatòries i projectes tractats: 

 

TITULARS SUPLENTS FEDERACIONS 

Márius Fullana i 

Alfonso 

Marta Tomás FAMPA VALÈNCIA 

* vacant per 
substitució 

Juan Antonio 

Milanés 

FAMPA PENYAGOLOSA 

Txomin Angós 

Fuertes 

Merxe Alabau FAMPA ENRIC VALOR 

* vacant per 
substitució 

 FAMPA ENRIC VALOR 
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COMISSIÓ PERMANENT 

31 DE GENER DE 2019 

 

- Estudi i aprovació, si escau, de l’Informe de la 

Comissió de Projectes Legislatius sobre el 

Avantprojecte de Decret pel qual es deroguen 

els decrets substituïts pel Decret 104/2018, de 

27 de juliol, del Consell, pel qual es 

desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió 

en el sistema educatiu valencià.  

 

- Estudi i aprovació, si escau, de l’Informe de la 
Comissió de Projectes Legislatius sobre el 
projecte de Resolució de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual 
es dicten instruccions per a la seua aplicació als 
centres docents sostinguts amb fons públics 
d’ensenyaments no universitaris de la 
Comunitat Valenciana davant diversos supòsits 
de no convivència dels progenitors per motius 
de separació, divorci, ruptura de parelles de fet 
o situacions anàlogues. 

 

12 DE MARÇ DE 2019 

 

- Constitució de la Comissió Permanent.  

- Designació dels membres de les comissions de 

treball fixes.  

- Estudi de la constitució d’altres comissions i 

d’altres grups de treball.  

 

22 DE MARÇ DE 2019 

 

 

- Estudi i emissió de dictamen, per via d’urgència 

segons l’establit a l’article 25.5 del Reglament de 

Funcionament del CECV, sobre el projectge de 

Decret del Govern valencià pel qual es regula 

l’organització i funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o 

d’Educació Primària. 

 

- Estudi i emissió de dictamen, per via d’urgència 

segons  l’establit a l’article 25.5 del Reglament 

de Funcionament del CECV, sobre el projecte 

d’Ordre de la Conselleria d’Educació, per la qual 

es regula l’organització de la resposta educativa 

per a la inclusió de l’alumnat en els centers 

docents ordinaris sostinguts amb fons públics al 
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sistema educatiu valencià.  

 

-Estudi i emissió de dictamen, per via d’urgència 

segons  l’establit a l’article 25.5 del Reglament 

de  

Funcionament del CECV, sobre el projecte de 

Decret del Consell, pel qual es regula 

l’organització i funcionament dels conservatoris 

professionals de música i de dansa dependents 

de la Generalitat.  

 

- Estudi per al suport de les candidatures: Premis 

Princesa d’Astúries 2019: Organització Estats 

Iberoamericans i Fundació Col·legi Imperial de 

Xiquets Orfes.  Erasmus +. Building European 

Citizenship.  

 

8 D’ABRIL DE 2019 

 

- Estudi i emissió de dictamen, sobre el projecte 

de Decret pel qual s’estableixen els 

ensenyaments i el curriculum d’idiomes de 

règim especial en la Comunitat Valenciana.  

 

- Estudi i emissió de dictamen, , per via 

d’urgència segons  l’establit a l’article 25.5 del 

Reglament de Funcionament del CECV, sobre el 

projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, 

per la qual es regula l’organització de la resposta 

educativa per a la inclusió de l’alumnat en els 

centres docents ordinaris sostinguts amb fons 

públics del sistema educatiu valencià.  

 

- Estudi i emissió de dictament, per via 

d’urgència segons l’establit a l’article 25.5 del 

REglament de Funcionament del CECV, sobre el 

projecte de Decret del Govern Valencià pel qual 

es regula l’organització i funcionament dels 

centres públics que imparteixen ensenyaments 

d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i 

Formació Professional.  

 

13 DE JUNY DE 2019 - Estudi i emissió de dictamen, per via d'urgència 

segons l'establit a l'article 25.5 del Reglament de 
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Funcionament del CECV, sobre el projecte de 

Decret del Consell pel qual es fixa la jornada 

lectiva del personal docent en els nivells no 

universitaris regulats per la Llei orgánica 2/2006, 

de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents 

públics no universitaris de la Comunitat 

Valenciana i el nombre màxim d'alumnat per 

unitat en centres docents públics i centres 

privats concertats no universitaris de la 

Comunitat Valenciana. 

 

5 DE JULIOL DE 2019 

 

- Informe de la presidència.  

 

- Estudi  de l’informe i emissió del dictamen, si 

escau sobre el projecte d’Ordre de la Conselleria  

d’Educació, pel qual es regula el bloc comú dels 

ensenyaments esportius de règim especial en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  

 

- Estudi i aprovació, si escau, de l’Informe sobre 

la Situació del Sistema educatiu a la Comunitat 

Valenciana en el curs 2016-2017. 

 

- Estudi i aprovació, si escau, de la Memòria 

2018 i els Dictamens 2018.   

- Aprovació, si escau, de l’Informe de 

Correspondència de l’exercici 2018.  

- Aprovació, si escau, del tancament econòmic 

de l’exercici 2018.  

-Aprovació, si escau, del Pla d’Actuació 

Econòmica per a l’exercici 2019.  

- Fixació de l’ordre del dia del Ple.  

 

18 D’OCTUBRE DE 2019 

 

-  Estudi i emissió de dictamen, per via 

d'urgència segons l'establit a l'article 25.5 del 

Reglament de 

Funcionament del CECV, sobre l’Avantprojecte 

de l’Ordre de la Conselleria d’Educació pel qual 

es determina la competència lingüística 

necessària per als llocs de treball docents.  

 

-  Estudi i emissió del dictamen, , per via 

d'urgència segons l'establit a l'article 25.5 del 
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Reglament de 

Funcionament del CECV, sobre modificacions a 

incloure en el Projecte de Decret del Consell pel 

qual es regula l’organització i el funcionament 

dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’educació infantil o educació 

primària (ROF) en relació a la jornada escolar.  

 

 

8 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

- Compromissos pendents de la CECV: Comissió 

de Plurilingüisme, Cartera de Salut, Escolar 

Rural, Còmic, porta d’entrada a la lectura, 

Campanya RqRqR.  

 

- Aprovació, si escau, de l’Informe de 

Coeducació del Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana.  

 

9 DE DESEMBRE DE 2019 

 

- Informe de la presidència.  

 

- Estudi i aprovació, si escau, de l’Informe sobre 

la situació de l’ensenyament cursos 2017/2018 i 

2018/2019.  

 

- Preparació i aprovació de l’Ordre del Dia del 

Plenari.  

 

PLENARIS 

14 DE FEBRER DE 2019 

 

- Intervenció de l’Hble. Conseller d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport.  

 

- Constitució del nou Consell Escolar de la 

Comunitat Valenciana.  

 

- Comunicació al Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana de la proposta de nomenament de 

president o presidenta o vicepresident o 

vicepresidenta.  

 

16 DE JULIOL DE 2019 

 

- Informe de la Presidència. 

- Informe de les diferents comissions de treball. 

- Informe dels representants del CECV en les 

diferents comissions institucionals.  
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- Presentació de les publicacions el CECV. 

- Presentació de la cartera de Salut  

 

 

Com ja hem dit en reiterades ocasions i encara segueix passant seguim tenint poca participació atès que 

les normatives ens les donen acabades, no participem en la seua creació des del principi, no solem tenir 

un període de temps suficient per debatre amb les nostres AMPA, les convocatòries arriben amb poc 

temps i, moltes vegades no s’accepten les millores o canvis que proposem, entre altres raons perquè 

tampoc es generen espais de debat entre la comunitat educativa. 

 

4. - PLATAFORMA  

 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

 

Un altre espai de participació a nivell de País Valencià és la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament 

Públic (PeDdEP) de la qual som els portaveus. 

 

Hem estat impulsant l’activitat a la PeDdEP seguint amb la reivindicació per la derogació de la LOMQE i la 

reversió de les retallades, tot i que la seua activitat ha minvat. Açò ha estat degut, al nostre parer, a una 

manca de voluntat de determinats sectors de la Plataforma en la crítica constructiva al nou govern de la 

Generalitat i a una davallada de la mobilització general dels moviments socials. FAMPA-València segueix 

apostant per fer de la Plataforma un espai de reivindicació que palese les mancances que detectem en el 

sistema educatiu i l’aposta per un nou model totalment públic i de qualitat amb un augment significatiu 

dels recursos. 

 

Pel que fa a la programació d’una acció conjunta de 

Plataforma respecte de l’inici de curs, no hi va haver acord 

amb l’organització sindical STEPV, ja que va considerar que 

primer calia revifar la Plataforma abans de programar 

accions, per tant l’acció es va realitzar però no en nom de la 

Plataforma ja que va mancar el consens. 

Així una part important de la respresentació de la 

comunitat educativa es va concentrar a les portes de 

Conselleria el dia 6 de setembre sota el lema “Més i millor 

educació” en l’inici del curs escolar, demanant la derogació 

de la LOMQE, la reversió de les retallades i la millora de 

l'educació pública, reivindicacions que continuen hores 

d’ara.  
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Tot i les dificultats per tal de dinamitzar la plataforma, es va 

aconseguir organitzar una xerrada que sota "La política 

educativa a debat. Reptes per a l'escola pública", es va 

realitzar una taula debat que va tenir lloc el passat 29 

d'Octubre a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació on 

van intervindre: 

- Rosa Cañadell. Professora jubilada. Ex-portaveu de USTEC i 

membre de SIEC (Seminari Ítaca d'Educació Crítica) 

- José Antonio Rodríguez. Educador social en l’Espai del 

Caragol i secretari de comunicació de la FE CCOO. 

- Ismael Sanz. Membre de la comissió d'educació de Escola 

Valenciana. 

Va moderar l’acte Agnès Ubeda. Vicepresidenta de FAMPA-

València.  
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Calendari d’actuacions de la Plataforma durant el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 es va fer 

alguna tímida acció a la segona part del curs passat. 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 la mobilització i 

l’elaboració de propostes conjuntes fruit del debat i la reflexió en aquest fòrum d’acció unitària de la 

comunitat educativa. Temes com ara el plurilingüisme, el pin parental i el nou escenari de govern que pot 

possibilitar una participació per derogar la LOMQE, són algunes de les idees de treball que com a 

Plataforma de comunitat educativa es poden dur a terme.  

D’altra banda, caldria esperonar des de la Plataforma de País Valencià la revitalització de la Plataforma 

estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTAT  

 

▪  CEAPA 

 

És la major confederació d’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 principa de les famílies 

davant el Ministeri d'Educació en les seues negociacions sobre les accions i polítiques a impulsar en el 

sistema educatiu. 

 

FEBRER Reunió grup de treball 12 de febrer 

Reunió ple Plataforma 20 de febrer 

Nota de premsa 28 de febrer de suport vaga 8 de març  

JULIOL Reunió grup de treball 15 de juliol. 

SETEMBRE Reunió plenari Plataforma 24 de setembre 

OCTUBRE Reunió plenari Plataforma 2 d’octubre 

Convocatòria de premsa 25 d’octubre per a l’acte “La política 

educativa a debat”. 

29 d’octubre. “La política educativa a debat. Reptes de 

l’escola pública”. Facultat Ciències de l’Educació. 
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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 com ara 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. 

 

Als i les membres del CG s’envia tota la informació relativa a les Assemblees i les JD per tal que les AMPA 

puguen rebre la informació i elaborar i fer aportacions. FAMPA-València va formar part de la JD de la 

CEAPA durant el període trianual dels cursos 16-19. Un informe resumit de les intervencions de FAMPA-

València i de la marxa de la CEAPA es pot trobar als informes de l’executiva als CG. Les reunions 

celebrades es troben al calendari següent: 

 

Calendari de reunions de CEAPA 

 

12  gener Reunió Junta Directiva a Madrid. 
22  març Reunió Junta Directiva a Madrid. 
23  març Assemblea. 
11  maig Reunió Junta Directiva a Madrid. 
15  juny Reunió Junta Directiva a Madrid. 
16 juny  Assemblea. 
21 setembre Reunió Junta Directiva  
29 novembre Reunió Junta Directiva  
30 novembre Assemblea. 
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  [ Representació. Executiva 2018-2020 ]  
 

 

 

 

 

 

 

CÀRREC 
NOM COMARCA NOM COMARCA 

PRESIDENT 

MARIUS  JOSEP FULLANA  HORTA NORD 

 

  

VICE-PRESIDENTA 

AGNÉS ÚBEDA  VALENCIA-CIUTAT   

SECRETÀRIA GENERAL 

ESTHER CONCEPCIÓN VALENCIA-CIUTAT   

VICE-SECRETÀRIA GENERAL 

ROSA Mª RUBIO  VALENCIA-CIUTAT   

SECRET. DE FINANCES 

ISABEL TORT  VALENCIA-CIUTAT   

SECRET. DE FORMACIÓ 

RAQUEL MARTÍN  RIBERA BAIXA MAGDA ALAMÀ CAMP DE TÚRIA 

SECRET. RELACIONS 

COMARCALS 

ERIC GIELEN L’HORTA NORD   

SECRET.  INFORMACIÓ I 

DOCUMENTACIÓ 

MARISE FONSECA L’HORTA NORD JOSEP MORAL L’HORTA NORD 

SECRET. NORMALITZ. 

LINGÜÍSTICA 

VICENT HORCAS  

VALENCIA-CIUTAT 

  

SECRET. ASSUMPTES 

JURÍDICS 

TERESA JUAN-MOMPÓ   

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  CANAL DE NAVARRÉS   

SECRET. ALTRES 

ENSENYAMENTS 

Mª EULALIA VILLANUEVA  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 

MARISE 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 D’AIORA-
COFRENTS 

AGNÈS UBEDA OLTRA PRESIDENTA LA COSTERA 

FEDERICO SANTMATEU JUAN PRESIDENT LA SAFOR 

LYNDSEY MACNAMACA PRESIDENTA LA VALL D'ALBAIDA 

RUBÉN PACHECO DIAZ PRESIDENT VALÈNCIA-CIUTAT 

 

*Van deixar el seu càrrec abans de finalitzar el mandat per motius personals i/o finalització de l'edat 

d'escolarització dels seus fills i filles. 
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 [Àrea de relacions públiques i institucionals] 
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[ Mobilitzacions, premsa i campanyes ] 
Destaquem en aquest apartat algunes de les mobilitzacions i campanyes més importants dutes a terme 

per les AMPA, per FAMPA-València i els àmbits on intervenim. També les principals aparicions en els 

mitjans de comunicació.  

 

FEBRER 2019 

 

El AMPA del IES Alameda de Utiel denuncia la falta de profesorado en el centro 

 

FAMPA-València ha vingut denunciant la falta de professorat de places de difícil cobertura centres públics 

de primària i secundària, gràcies al seguiment realitzat a través dels seus AMPA federades, que han 

comunicat a la federació totes les incidències que s'han registrat en els seus centres fins al moment. 

També ho va fer amb l'associació de mares i pares d'alumnes de l'IES Albereda d'Utiel. 

 

MARÇ 2019 

 

FAMPA-València debat amb les seues AMPA sobre política educativa 
 

FAMPA-València va celebrar el passat dissabte a l’IES Lluís Vives de València una Assemblea General, en 

la qual van estar representades les seues AMPA, per a debatre temes d’actualitat educativa de 

preocupació per a les associacions de mares i pares. Una assemblea on els i les seues representats van 

manifestar les seues necessitats, com a membres actius de la comunitat educativa que treballen 

voluntàriament als centres públics, compromesos amb la participació i el treball en l’escola pública, ser 

promotors dels canvis que s’hi produïsquen.  

 

FAMPA-València amb la vaga feminista del 8M 
 

Per tal de visibilitzar el treball de les dones i reivindicar la igualtat real, FAMPA-València va animar a les 
seues AMPA, davant la celebració del Dia Internacional de la Dona, 8M, a secundar la vaga convocada pel 
moviment feminista i  participar  així en tots els actes que es convoquen en tots els municipis i ciutats.  
 
Vam convocar a la reivindicació, visibilització i conscienciació a les nostres escoles, assumint les accions 
proposades per l’Assamblea 8M de València com ara l’esmorzar violeta del dia 7 i a secundar la vaga i 
unir-se a les mobilitzacions feministes el mateix dia 8 per la vesprada. 
 
FAMPA-València demana una solució definitiva al problema de la neteja als IES 
 
FAMPA-València va demanar una solució definitiva al conflicte de la neteja als IES que va generar molt de 

malestar en les AMPA afectades. La vaga de 21 dies de les treballadores en vora 85 instituts contra 

l’impagament de les nòmines per part d’una empresa contratista de la Conselleria d’Educació, va 

provocar que s’acumulara molta brutícia i per tant que les classes siguen espais que no reunixen les 
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condicions per a fer classe. A més es va constatar que els serveis mínims no són suficients per a garantir 

la neteja diària als IES. 

Vam aconseguir que es pagar poc a poc i que es supervisara que el nou contracte de neteja tinga garantia 

de qualitat als IES. 

 

ABRIL 2019 

 
 FAMPA-València demana que es cobrisca amb urgència la plaça d’educació especial al CRA Rincón de 

Ademuz 

 

FAMPA-València alerta al seu moment a la Conselleria que ha rebut la informació de l’AMPA de CRA del 

Rincón de Ademuz que està molt preocupada perquè al seu centre falta una educadora per a atendre a 

l’alumnat de necessitats educatives especials. 

L’AMPA mostra el seu malestar perque es tracta d’una plaça de dificil cobertura a la que ningú opta el 

que provoca desconcert al centre, les famílies i el que és pitjor que l’alumnat amb més necessitats no 

estiga atés com cal. 

 

L’etern problema de funció pública 

El fet que les educadores i els educadors especials depenen de la Conselleria d’Administració Pública 

complica la situació i també la falta de recursos. 

El govern valencià es compromet a que els educadors/es depenguen d’Educació. 

 

Altre model d’alimentació més sa i sostenible es possible a l’escola Pare Català  
 

Escoles de formació que Justícia alimentaria i Fampa-València ha estat difonent al llarg de dos anys a les 
comunitats escolars. Un treball de conjunt que ha culminat en l’edició d’un receptari que estem difonent 
entre les nostres ampa mitjançant el departament de formació, un treball que confirma la importància 
dels menjadors escolars i l’alimentació saludable en el procés d’ensenyament dels nostres fills i filles. 
En definitiva, amb aquest programa es pretén avançar en la creació d’unes comunitats escolars 
compromeses amb una alimentació bona per a les persones, bona per al territori i bona per al planeta. 
 

SETEMBRE 2019 - RODA DE PREMSA D’INICI DE CURS 

FAMPA-València demana infraestructures dignes i major participació i poder de decisió igualitària de 

tota la comunitat educativa  

FAMPA-València va elegir el CEIP Sant Àngel de la Guarda per a presentar, en roda de premsa, la 

valoració de l’inici del curs escolar i les reivindicacions que les AMPA duran endavant durant el curs 

escolar 2019-2020.  

El centre públic és un exemple de com una comunitat educativa porta esperant vint anys un centre nou 

que no arriba i que demostra que cal una inversió més valenta i amb tràmits més ràpids en matèria 

d’infraestructures i construcció de centres educatius. El Sant Àngel de la Guarda és un centre que treballa 

en pro de l’educació pública amb una comunitat educativa implicada al barri i la participació amb 

l’entorn, però que continua tenint mancances estructurals. L’alumnat porta tres cursos traslladats a la 
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instal·lació provisional de barracons situada en la Avda. Gaspar Aguilar molt a prop de l’IES Patraix, un 

edifici que també, des de fa 12, anys espera la seua nova construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE  2019 

FAMPA-València dona suport al treball d’investigació de la universitat “Mapa escolar de València” 

FAMPA-València va donar suport a l’estudi realitzat per la Universitat de València com a resultat del 

conveni signat amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València sobre el mapa escolar de 

València, en la mateixa línia que el Consell Escolar Municipal. Un estudi que analitza com afecta la 

distribució de l’alumnat a la ciutat, tant en infantil com en primària, i on els resultats del qual mostren 

com a conclusió més important la desigualtat d’oportunitat educatives als diferents districtes de la ciutat. 

 

La Federació ha tingut accés a l’informe pertinent de conclusions i ha corroborat el que ha vingut 

denunciant durant molts anys i és que el procés d’admissió d’alumnat té importants deficiències i 

irregularitats, entre elles que no garanteix la distribució equilibrada de l’alumnat entre centres públics i 

privats concertats.  

FAMPA-València exigeix que es cobrisquen amb urgència la plaça d’educació especial a l’IES Isabel de 
Villena 

FAMPA-València va alertar a la Conselleria de la mà de l’AMPA de l’IES Isabel de Villena, perquè al seu centre faltava 

el recurs d’educadora social per a atendre a l’alumnat de necessitats educatives especials en l’aula  CyL que 

disposen. 

Esta manca de cobertura estava provocant desconcert al centre, les famílies i el que és pitjor que l’alumnat amb 

més necessitats no estiga atés com cal. FAMPA-València va conseguir que es cobrira la plaça. 

 

NOVEMBRE  2019 
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FAMPA-València discrepa amb el fet que les ajudes a les activitats extraescolars s’incloguen amb la 
resta de subvencions de les AMPA 

El Conseller i el Secretari Autonòmic es van comprometre amb els i les representants de les AMPA de la 
pública, en la reunió mantinguda el 25 de setembre, a treballar aquest tema de manera participativa i 
FAMPA-València no hi va estar convocada. 

FAMPA-València va mostrar la seua sorpresa per aquesta manera d’actuar més pròpia de governs 
anteriors i va reclamar el compliment de l’anunci del Secretari Autonòmic de treballar el tema de les 
extraescolars amb les AMPA. Prendre aquest tipus de decisions sense comptar amb qui delega com a 
gestores d’una activitat que és responsabilitat de la Conselleria, ens va semblar si més no poc democràtic.  

Les AMPA de la Ribera Baixa elegixen als seus representants de FAMPA-València a la comarca 
 
L’agrupació comarcal de FAMPA de la Ribera Baixa va celebrar el passat 4 de desembre la seua assemblea 
extraordinària on es va destacar la necessitat de continuar invertint en les escoles i IES de la comarca per 
part de la Conselleria d’Educació. 
 
Aquest acte, emmarcat dins del procés de celebració d’Assemblees Comarcals que preparen per a l’ 
Assemblea General del proper més de febrer, va triar les i els seus 3 representats al Consell de Govern de 
FAMPA-València per als pròxims 2 anys.  Esta AC es suma a les altres 15 més que s’han estat celebrant. 
 
 

▪ Eleccions a Consells Escolars 2019 

 

FAMPA-València va cridar a les AMPA a participar en les eleccions a Consells Escolars  
 
Davant les votacions a les eleccions a Consells Escolars de centre, FAMPA-València va animar a la 
participació de les famílies, com a persones elegibles i votants ja que, en tot aquest procés, les AMPA 
tenen un paper fonamental, encoratjant a la participació a les eleccions i informant a les famílies.  

FAMPA-València va insistir en la importància de la participació de les famílies en el Consell Escolar, òrgan 
de representació de tots els sectors de la comunitat educativa i per on passen totes les decisions 
importants del centre.  
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▪ Arranjament escolar 2019 

Vam mostrar el nostre desacord amb la proposta d’Arranjament Escolar per al curs 2019/2020 FAMPA-
València va denunciar públicament les formes i va demanar que es paralitzara qualsevol procés de 
supressió d’unitats. 

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 2019-2020, vam enviar les al·legacions que ens feren arribar 
bé en nom de l’AMPA. 

Les al·legacions són dels centres: 

-AMPA CEIP La Fila (Alfafar)  
-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.  

▪ Campanya matriculació 

 

Coincidint amb l’nici de procés d’admissió d’alumnat, vam llançar la campanya #Trielapública per a 

fomentar la matriculació a l’escola pública. 

De la mà de la Confederació d’AMPA del País Valencià Gonzalo Anaya vam 

iniciar la campanya #Trielapublica, per fomentar la matrícula a l’escola 

pública de cara a l’inici del procés de matriculació, des del 9 de maig als 

centres d’Infantil i Primària i des del 21 de maig per a l’ESO i Batxillerat. 

Per a nosaltres l’escola pública és la millor opció possible per a escolaritzar 

els xiquets i les xiquetes. La xarxa pública permet a les famílies conèixer el 

dia a dia del centre i participar en les activitats i en l’organització del curs 

escolar a través, per exemple, del Consell Escolar, on participen en l’estudi 

i proposta de solucions sobre aspectes que preocupen al centre educatiu, 

com ara el menjador escolar, els bancs de llibres, l’organització del pati 

escolar i dels temps d’oci, la jornada escolar, la formació de grups 

interactius, etc. 

La campanya va consistir en l’edició de materials, com ara banners per a xarxes socials, cartelleria, borses 

per a les AMPA, video divulgatiu als autobusos públics i notes de premsa als mitjans de comunicació. 

També vam editar gomes d’esborrar, polseres i fullets per poder repartit i fer campanya a les Trobades 

d’Escoles en Valencià. 
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▪ Propostes política educativa. Eleccions 2019 
 

Al mes d’abril i coincidint amb la convocatòria de les 
eleccions  autonòmiques i estatals i posterioment les 
municipals, des de la federació vam convocar una 
taula debat amb els diferents partits polítics amb 
representació parlamentària. FAMPA-València junt a 
la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya comparteix 
un mateix objectiu: el de defensar l'ensenyament 
públic enfront dels concerts, apostar per un 
aprenentatge de qualitat en les nostres aules, i en 
definitiva, defensar els drets dels nostres fills i filles 
dins del sistema educatiu. I esta és la qüestió que 
posarem al centre del debat per saber les propostes 
polítiques de cadascún dels partits que concurrien a 
les eleccions. Vam elaborar un document de poñítica educativa amb les nostres reivindicaciones i 
objectius per l’escola pública. 

Amb aquest objectiu, continuarem exigint renovats compromisos polítics perquè la defensa de l'educació 
pública siga real, perquè l'escola de tots i totes siga l'única referència educativa d'una societat igualitària. 
Continuem mostrant-nos fermes contra la concertació perquè entenem que l'educació és un dret 
universal que solament s'entén com a servei públic. La concertació ha de desaparèixer del nostre sistema 
educatiu.  

 

▪ Altres 
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[ Normalització lingüística  ] 
 

▪  TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2019 

 

FAMPA-VALÈNCIA ha participat durant 2019 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.  

FEVAEX la fundació de FAMPA-València de nou ha col·laborat amb la realització d’un taller lúdic 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: 

 

 

7 d’abril  MASSAMAGRELL (l’Horta Nord) 

13 d’abril   OLLERIA (la Vall d’Albaida) 

13 d’abril   BARRI SANT JOSEP (València) 

7 d'abril  CARLET (la Ribera) 

11 de maig  ALCÚDIA DE CRESPINS (la Costera) 

13 d’abril   RIBA-ROJA (el Camp de Túria) 

13 d’abril  ALDAIA (l'Horta Sud) 

4 de maig  TAVERNES DE VALLDIGNA (la Safor-Valldigna) 

13 d’abril   QUARTELL (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.  

 

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. 
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▪ Portal web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Portal facebook 
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▪ Portal twitter 

 

 
 

 

▪ Notícies  
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 Relació de mitjans audiovisuals on ha participat el president de FAMPA-València 

 

Instruccions alumnat progenitors 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/17-01-2019-informatiu-migdia 

https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-plataforma-en-defensa-de-lensenyament-public-

recorrera-contra-la-sentencia-que-anulla-la-reduccio-de-ratios 

 

Deures 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/26-12-2018-a-punt-directe 

 

Examens 

https://twitter.com/elmatiapunt/status/1090927583783464961?s=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Continua 

Màrius a Pròxima parada, magazine d'À punt Ràdio, i Vicent Huet, president de l'AMPA del CEIP Carles 

Salvador de Barxeta, parlen sobre els resultats de les votacions per al canvi de jornada escolar celebrades 

el dilluns. https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/proxima-parada/02-04-

2019-proxima-parada-primera-hora 

 

A partir del minut 28,12 entrevista al president de l'AMPA del CEIP Santo Ángel de la Guarda, Toni 

Bartual, en relació amb la jornada de votació sobre el canvi de jornada escolar.  

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/01-04-2019-a-punt-directe 

Intervenció de Màrius el dilluns a Les Notícies del matí en relació amb la votació pel canvi de jornada als 

col·les. https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/nm-

fampa-escoles-wav 

 

Escolarització 

 

 

 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/17-01-2019-informatiu-migdia
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-plataforma-en-defensa-de-lensenyament-public-recorrera-contra-la-sentencia-que-anulla-la-reduccio-de-ratios
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-plataforma-en-defensa-de-lensenyament-public-recorrera-contra-la-sentencia-que-anulla-la-reduccio-de-ratios
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/26-12-2018-a-punt-directe
https://twitter.com/elmatiapunt/status/1090927583783464961?s=19
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/proxima-parada/02-04-2019-proxima-parada-primera-hora
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/proxima-parada/02-04-2019-proxima-parada-primera-hora
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/01-04-2019-a-punt-directe
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/nm-fampa-escoles-wav
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/nm-fampa-escoles-wav
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Màrius entre el 44:50 i el 49:45   https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/09-05-2019-informatiu-

mati-entrevista-i-

tertulia?fbclid=IwAR2N5tQxVnCeqm32GXMlXARJKf7jAWuEk3dfVqANZlOGqer7pnJsr3PGD-4 

 

Al minut 17.29 sobre sentència del TSJCV contra resolución ràtio 23 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/15-07-2019-informatiu-migdia 

 

Altres 

https://economia3.com/2019/09/02/219481-los-canales-alternativos-se-hacen-un-hueco-en-el-mercado-

valenciano-de-libros-de-texto/ 

 

https://economia3.com/2019/08/31/219142-bromera-busca-nuevos-mercados-ante-la-caida-de-las-

ventas-por-xarxa-llibres/ 

 

https://economia3.com/2019/09/01/219198-las-librerias-sobreviven-a-la-vuelta-al-cole-con-menos-

libros-pero-mas-material-escolar/ 

 

Setembre-Inici de curs 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/comunidad-valenciana-2-09-09-

19/5384106/ 

https://20123.mc.tritondigital.com/SER_RADIO_VALENCIA_HOY_POR_HOY_LOCOS_POR_VALENCIA/med

ia-session/4943d9cd-1382-41de-a6d9-

a93d3673c4a5/2019/9/9/004RD010000000388347.mp3?dist=cadenaser-web-

aod_download&csegid=22000 

https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-fampa-reclama-mes-recursos-per-a-eliminar-els-barracons 

 

A partir del minut 26.20 podeu veure el tractament informatiu de la Comissió Permanent que va tindre 

lloc ahir en la qual vam participar. Vam acordar estudiar i valorar el pla específic de jornada escolar i 

retirar la disposició transitòria amb què s'eliminava la consulta directa a les famílies. El nostre 

representant Màrius Fullana fa declaracions sobre el tema. 

https://apuntmedia.es/va/stv---a-punt-ntc/informatius-complets/18-10-2019-informatiu-

nit?fbclid=IwAR0-DYTbmi-BKLFMIeackObrKWDzK3anZbh4wGuZcwpXCUdYduoe9WP_Ahk 

 

Entrevista Màrius sobre deures escolars. CV Radio. 

https://www.cvradio.es/sin-tabu-con-roxana-29-11-19/ 

 

Intervenció del president de FAMPA-València, Màrius Fullana, contra la campanya del PIN Parental 

proposada per l'organització Hazte Oir al minut 50'20''. 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/27-11-2019-20h-ntc-temes-del-

dia?fbclid=IwAR2qxTC6kKPDthF6pmwTpV4PXQVHW4ZEwxPhm9Oak2GT2Wml2L_UpfVOhqg 

 

 

 

 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/09-05-2019-informatiu-mati-entrevista-i-tertulia?fbclid=IwAR2N5tQxVnCeqm32GXMlXARJKf7jAWuEk3dfVqANZlOGqer7pnJsr3PGD-4
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/09-05-2019-informatiu-mati-entrevista-i-tertulia?fbclid=IwAR2N5tQxVnCeqm32GXMlXARJKf7jAWuEk3dfVqANZlOGqer7pnJsr3PGD-4
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/09-05-2019-informatiu-mati-entrevista-i-tertulia?fbclid=IwAR2N5tQxVnCeqm32GXMlXARJKf7jAWuEk3dfVqANZlOGqer7pnJsr3PGD-4
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/15-07-2019-informatiu-migdia
https://economia3.com/2019/09/02/219481-los-canales-alternativos-se-hacen-un-hueco-en-el-mercado-valenciano-de-libros-de-texto/
https://economia3.com/2019/09/02/219481-los-canales-alternativos-se-hacen-un-hueco-en-el-mercado-valenciano-de-libros-de-texto/
https://economia3.com/2019/08/31/219142-bromera-busca-nuevos-mercados-ante-la-caida-de-las-ventas-por-xarxa-llibres/
https://economia3.com/2019/08/31/219142-bromera-busca-nuevos-mercados-ante-la-caida-de-las-ventas-por-xarxa-llibres/
https://economia3.com/2019/09/01/219198-las-librerias-sobreviven-a-la-vuelta-al-cole-con-menos-libros-pero-mas-material-escolar/
https://economia3.com/2019/09/01/219198-las-librerias-sobreviven-a-la-vuelta-al-cole-con-menos-libros-pero-mas-material-escolar/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/comunidad-valenciana-2-09-09-19/5384106/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/comunidad-valenciana-2-09-09-19/5384106/
https://20123.mc.tritondigital.com/SER_RADIO_VALENCIA_HOY_POR_HOY_LOCOS_POR_VALENCIA/media-session/4943d9cd-1382-41de-a6d9-a93d3673c4a5/2019/9/9/004RD010000000388347.mp3?dist=cadenaser-web-aod_download&csegid=22000
https://20123.mc.tritondigital.com/SER_RADIO_VALENCIA_HOY_POR_HOY_LOCOS_POR_VALENCIA/media-session/4943d9cd-1382-41de-a6d9-a93d3673c4a5/2019/9/9/004RD010000000388347.mp3?dist=cadenaser-web-aod_download&csegid=22000
https://20123.mc.tritondigital.com/SER_RADIO_VALENCIA_HOY_POR_HOY_LOCOS_POR_VALENCIA/media-session/4943d9cd-1382-41de-a6d9-a93d3673c4a5/2019/9/9/004RD010000000388347.mp3?dist=cadenaser-web-aod_download&csegid=22000
https://20123.mc.tritondigital.com/SER_RADIO_VALENCIA_HOY_POR_HOY_LOCOS_POR_VALENCIA/media-session/4943d9cd-1382-41de-a6d9-a93d3673c4a5/2019/9/9/004RD010000000388347.mp3?dist=cadenaser-web-aod_download&csegid=22000
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-fampa-reclama-mes-recursos-per-a-eliminar-els-barracons
https://apuntmedia.es/va/stv---a-punt-ntc/informatius-complets/18-10-2019-informatiu-nit?fbclid=IwAR0-DYTbmi-BKLFMIeackObrKWDzK3anZbh4wGuZcwpXCUdYduoe9WP_Ahk
https://apuntmedia.es/va/stv---a-punt-ntc/informatius-complets/18-10-2019-informatiu-nit?fbclid=IwAR0-DYTbmi-BKLFMIeackObrKWDzK3anZbh4wGuZcwpXCUdYduoe9WP_Ahk
https://www.cvradio.es/sin-tabu-con-roxana-29-11-19/
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/27-11-2019-20h-ntc-temes-del-dia?fbclid=IwAR2qxTC6kKPDthF6pmwTpV4PXQVHW4ZEwxPhm9Oak2GT2Wml2L_UpfVOhqg
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/27-11-2019-20h-ntc-temes-del-dia?fbclid=IwAR2qxTC6kKPDthF6pmwTpV4PXQVHW4ZEwxPhm9Oak2GT2Wml2L_UpfVOhqg
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[Àrea d’assessorament] 
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[ 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. 

 

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 des de la Junta Directiva de les 

AMPA i fer-la extensiva a la resta de pares/mares. 

 

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: 

 

Entre altres hem tractat els següents temes: 

 

- 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. 

 

- Reclamació de notes: 

S'informa pares i mares del seu dret a reclamació de qualificacions i el procediment per a fer-lo. 

 

- Problemes amb personal docent, falta de serveis  al centre...: 

El nostre objectiu és que existisca una educació pública i de qualitat i una part fonamental és que la 

Comunitat Educativa treballe conjuntament; en cas que existisca un conflicte amb algun professor 

intentem mediar. Igual que sí que existeix cap vacant sense cobrir reclamem a la Conselleria perquè siga 

coberta en la mesura que es puga. 

 

- Arranjament escolar: 

Com tots els cursos escolars quan ix l'arranjament escolar provisional, l'enviem a les AMPA federades 

perquè revisen cadascun dels seus centres i sí que existeix alguna modificació que perjudique el centre 

puguen comunicar-nos-el per a poder fer una al·legació a Conselleria. Enguany es van presentar les 

següents al·legacions: 

 

• AMPA CEIP Sant Joan de Ribera (Burjassot). 

• AMPA CEIP La Fila (Alfafar). 
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- 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  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 

 

- Eleccions a Consells Escolars: 

Enguany van ser les eleccions a Consells Escolars el mes de novembre passat i les AMPA les preguntes 

més freqüents que ens plantejaven eren: 

  * Composició de les meses electorals. 

  * Vot no presencial. 

  * Competències de la Junta Electoral (establiment d'horaris, llista de candidats, 

terminis…). 

  * Nomenament del representant del Ampa en el Consell Escolar. 

  * Competències del Consell Escolar, presa d'acords. 

  * Terminis de convocatòria del Consell, documentació. 

 

- Infraestructures (Pla Edificant): 

Ha sigut i és un tema important per a les AMPA atés que el Pla Edificant suposarà una inversió de 700.000 

milions d'euros fins al 2022 per a construcció i rehabilitació de centres.  

Valorem la posada en marxa 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'avanç 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 iniciaran el curs els 

nostres fills i filles. Els barracons han de ser una mesura provisional i puntual, no poden estudiar 

generacions senceres.  

 

- 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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- Signatura Digital: 

En reiterades ocasions hem informat  les AMPA de l'obligatorietat que es té de posseir la signatura digital 

des d'octubre de 2016. Cada vegada hi ha menys tramites que es puguen fer de manera presencial 

(finestreta) i requereix entregar-se mitjançant la signatura digital de l'AMPA que només la pot obtindre el 

president de l'AMPA mitjançant certificat expedit pel Registre d'Associacions que acredite que és el 

representant legal de l'Associació. 

 

- Protecció de Dades: 

Amb l'entrada en vigor des del 25 de maig del 2018, el nou Reglament General de Protecció de Dades de 

la Unió Europea (GDPR per les seues sigles en anglès) en FAMPA-VALÈNCIA comencem a aplicar-ho, 

donant a conèixer mitjançant la nostra pàgina web www.fampa-valencia.org, la Política de Privacitat i 

Avís Legal de la nostra Federació. En aquest 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 (ARC). Disposem en l'oficina dels models de sol·licitud ARC 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 a anar agilitant el tràmit 

poden avançar-la a l'e-mail: assessoria@fampa-valencia.org. Aquest tràmit ha de realitzar-se sempre que 

existisca un canvi dins de la Junta Directiva de l'AMPA i independentment que es faça el tràmit que 

corresponga en el Registre d'Associacions o l'Ajuntament de la localitat. 

 

Adjuntem imprés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una altra la part corresponent a les AMPA, està la vostra disposició en l'oficina de FAMPA-VALÈNCIA 

com en la nostra web, la documentació i els annexos adaptats a les AMPA perquè procedisquen amb 

l'elaboració de la protecció de dades que disposen dels seus associats. 
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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 a 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. 

 

- Actualització i gestió de la Base de Dades de FAMPA-VALÈNCIA: 

Diàriament s'introdueixen les dades que rebem de les nostres AMPA en la nostra base de dades i els 

actualitzem perquè siga més fluida la comunicació. 

 

- Comptabilitat: 

Les tasques de comptabilitat que es desenvolupen en el departament són les següents: 

• Gestió pagaments i cobraments. 

• Registre i arxiu de factures. 

• Cobrament de la quota anual a les AMPA. 

 

Hem anat 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, hui dia 

no està solucionada, es proposa a l'Assemblea, prèvia decisió del Consell de Govern, la baixa de la 

Federació.  

 

Dels temes més freqüents que ens solen preguntar, destacariem entre altres: 

- Procés de renovació de Junta Directiva. 

-  Dubtes comptables: elaboració de pressupostos, balanços comptables, gestió de 

recursos econòmics... 

- Transport escolar: normativa, utilització del transport per alumnat d'educació post 

obligatòria, beques... 

- Assetjament escolar: és un tema molt delicat que necessiten se'ls escolte i poder-los 

orientar dels passos que han de seguir. En alguna ocasió hem hagut d'intervindre per a donar a 

conèixer al centre la problemàtica i buscar una possible solució. 

- Reclamació d'expedients disciplinaris. Informem les famílies sobre l'aplicació del decret 

de drets i deures. 

- Jornada contínua. 

- 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. 

- 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. 

- Assegurança de Responsabilitat Civil de *FAMPA-VALÈNCIA. 
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- Serveis que presta la Federació. 

- Plurilingüisme. 

 

Per a temes més concrets i d'atenció més personalitzada en qüestions internes d'AMPA, es treballen 

des del Departament d'Assessorament Intern d'AMPA, temes com, per exemple: 

• Interpretació i adaptació d'Estatuts adequant-se al compliment de la legislació vigent.  

• Posada en funcionament burocràtic d'un AMPA després d'haver estat sense activitat. 

• Mediació en conflictes interns de la Junta Directiva o amb algun soci del seu AMPA. 

• I qualsevol tema intern d'AMPA que requerisca d'una atenció i un seguiment més personalitzat. 

 

El departament d’assesssoria i administració treballa juntament amb el Departament Jurídic de la 

Federació, a causa dels temes que es treballen en ell i que a vegades es requereix assessorament legal de 

la nostra advocada. 

 

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 establit un seguiment i atenció 

especial a aquelles AMPA que requerien d'un tractament específic pel caire reivindicatiu dels seus 

plantejaments. En l'oficina i en 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.  
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[Àrea jurídica i d’estudi normatiu] 
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El departament d’assessoria jurídica a FAMPA-VALÈNCIA naix amb doble objectiu. Per una banda, tracta 

d'oferir a les ampa 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 

d’assessorament integral en tots aquells aspectes que puguen afectar a la Federació, 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 AMPA citades a fi 

d'assessorar en la problemàtica que es planteja i prestar-los la solució. Des del servei 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. En el curs s'atén una mitjana 

de 6 AMPA mensuals en la pròpia seu els dies assenyalats, a més de l'atenció telefònica i/o via e-mail 

qualsevol dia de la setmana tractant de donar una resposta a la major brevetat.  

 Són molts i variats els contactes de les AMPA que s'atenen en aquest departament podent citar 

entre les mes freqüents les relacionades amb interpretació d'Estatuts, especialment en el moment de 

cambi de junta directiva o quant un ampa decideix actualitzarlos, també temes relacionats amb les 

activitats extraescolar, la “xarxa de llibres”, problemes relacionats amb l'assetjament escolar, dubtes 

relacionats amb el Condell Escolar... L'objectiu del departament es tractar de donar solució a totes 

aquests dubtes y realitzar les gestions extrajudicials que es requereixen, esperant solucionar el conflicte 

de la millor manera per a l'Ampa 

 

 A continuació realitzem una relació de consultes fetes en l'any 2019: 

 

 

AMPA FECHA MEDIO COMUNICACION ASUNTO

CEIP VERGE DEL MIRACLE (RAFELBUÑOL) 14/01/19 EMAIL CONTRATO EXTRAESCOLARES

 CEIP MASSALAVES 23/01/19 CITA FEDERACION// EMAILDUDAS JUNTA DIRECTIVA

CEIP 9 D'OCTUBRE (Tavernes Blanques) 30/01/19 TELEFONICA/EMAIL REFUGIO ANIMALES AL LADO DE CENTRO ESCOLAR

CEIP BOTANIC CAVANILLES (Gandia) 19/02/19 EMAIL CONFLICTO CORTE INGLÉS COMPRA DE LIBROS

CEIP SERRANO CLAVERO 03/03/19 CITA FEDERACIÓN CONSULTA PADRES SOCIOS AMPA

CEIP TOMAS DE MONTAÑANA 08/04/19 EMAIL CONTRATO CORTE INGLÉS, VENTA DE UNIFORMES

CEIP BENIFAIO DE LA VALLDIGNA 09/04/19 EMAIL CONSEJO ESCOLAR

CEIP L'HORTA (Paiporta) 13/04/19 EMAIL ESTUDIO BORRADOR MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

CEIP BENIFAIO 11/05/19 VISITA PROBLEMAS CON LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

CEIP SERRANO CLAVERO 16/05/19 EMAIL SEGUIMIENTO ASUNTO HIJA

IES SOROLLA 16/05/19 EMAILS TELEFONO COLONIA GATOS EN EL PATIO

IES VILLAR PALASÍ 04/06/19 TELEFONICA/EMAIL CONSULTA MADRE SOCIA AMPA

IES PATRAIX VICENTE FERRER 11/06/19 EMAIL PROBLEMA NOVATADAS FIN DE CURSO

CEIP REI EN JAUME 20/06/19 EMAIL CONFLICTO GRUPO WASHAP

CEIP SERRANO CLAVERO REQUENA 21/06/19 EMAIL HORARIO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CEIP SAN RAFAEL DE TAVERNES DE LA VALL DIGNA08/07/19 TELEFONO CONFLICTO MONITORIES EXTRAESCOLARES

CEIP CERVANTES ALCANTERA DEL XÚQUER 26/09/19 EMAIL INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS

CEIP APOSTOL SANTIAGO 02/10/19 CITA SEDE PRBLEMA CON PUERTA EN EL PATIO

CEIP L'HORTA (Paiporta) 04/10/19 EMAIL SOBRE CERTIFICADO DELITOS SEXUALES

CEIP SEVERÍ TORRES 11/10/19 EMAIL//TELEFONO IMPUGNACIÓN ACTA CONSEJO ESCOLAR

CEIP CERVANTES (Valencia) 23/10/19 EMAIL CONSULTA SOBRE ENTRADA AL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO

CEIP NICOLAU 26/11/19 EMAIL CONSULTA SOBRE SOCIOS PADRES DIVORCIADOS
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 EL TREBALL AMB LA FEDERACIÓ  

 - Assessorament a Fampa València en totes les qüestions legals que es van presentant, així com 

en relació a la interpretació dels Estatuts adequant-se al compliment de la legislació vigent.  

 Estudi i anàlisi de la documentació legal que competix a FAMPA València 

 Elaboració de distints escrits legals per a ús de FAMPA València 
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[Àrea de formació] 
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Cursos i jornades que s’han fet al 2019 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. 
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 del 2019 de gener a juny  i de setembre a desembre s’han fet 384 cursos a les mares i pares de les 
nostres AMPA. 
Hem estat en totes les comarques de la nostra provincia, en Rincón d’Ademús, la Vall d’Albaida, La 
Ribera, Els Serrans, Requena –Utiel, Camp de Morvedre, Camp del Turia, La Costera, etc intentant com 
sempre que cada any es faça més formació i poder arribar al 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. 
Aquest any passat 2019 s'han impartit tots els cursos de la nostra oferta formativa, i s'ha tingut una 
obstinació especial a realitzar cursos per a formar a les nostres AMPA, en totes aquelles normes noves 
que ens exigeix la llei com la Protecció de dades, signatura digital de l’ampa, fiscalitat , etc. 
I sobretot el curs de Formació i dinamització d’ampa, aquest curs té prioritat absoluta quan l’ampa el 
sol·licita. En aquest any s'han fet 33 cursos. 
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Cursos de “Signatura digital “amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud. Centre de recursos 
associatius 

 27 de setembre 2019 a la seu de FAMPA-València. 

 
Cursos  de “Jornada Escolar: Quina escola volem?” 

 29 d’octubre  2018 en CEIP Miguel de Cervantes de Riola  

 4 de desembre 2018 en CEIP Tomás Albert de Albuixech 

 27 febrer 2019 en CEPI Calixto III de Canals  

 11 de març 2019 en CEIP Elias Tormo de Albaida 

 22 de març 2019 en CEIP Carles Salvador de Barxeta 

 23 de març 2019 en la sede de FAMPA-València. 

 25 de març 2019 en CEIP Villar Palasi de València  

 27 de març 2019 en CEIP Virgen del Remedio de Chelva 

 28 de març 2019 en CEIP La Patacona de Alboraia 

 24 d’octubre 2019 en CRA Rotglà i Corbera de Corbera 

 29 d’octubre 2019 en CEIP Cervantes de Alcantera del Xuquer 

Curso “Participació de mares i pares al Consell Escolar” 

 11 de gener 2019 en CEIP Miguel de Cervantes de Catadau. 

 13 de març 2019 en CEIP Joan Fuster de Manises 

 5 de novembre 2019 en CEIP Ramón Martí Soriano de Vallada 

 13 de novembre 2019 en IES Benlliure de València   

 13 de desembre 2019 en CAES A. Santiago Calatrava de Benimamet. 

 
Cursos Viatgers de Ceapa 

 11 de maig. 2019  “Com millorar la relació amb els teus fill/es. Habilitats de Comunicació 

familiar”  amb la formadora Belén Gil Casas.  

En el C. C. Octubre  de València  
 

 
Altres Jornades i Cursos  

 18 de gener 2019   “Protecció de dades per a les AMPA”  a l’ IES Hoya de Buñol de Buñol. Ponent 

Antonio Martín  

 19 de gener 2019  “Protecció de dades  per  a les AMPA”  al C. C. Octubre de València.  Ponent  

Antonio Martín. 

 15 de febrer 2019 “Jornada Patis Coeducatius “  al CEIP  San Joan de Ribera  de València. 

Ponents:  Sandra Moliner, Paqui Mendez i  

 23 de març 2019 “Jornada sobre Temps Escolars”  a la seu de FAMPA València amb José Luis 

Pazos i Charo Fernández, Directora del col·legi “Les Arenes” de València. 

 26 de març 2019  “Transmissió cultural i desigualtats” a l’IES  Vicent Andrés Estelles  de 

Burjassot, amb  Ana López Navajas  

 29 de març 2019 “ Jornada La familia, la primera escola d’emocions “ a l’IES Benlliure de 

València, amb Mar Romera 
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 7 de  maig 2019   V Jornada Educació i Futur. ¿Somos protagonistas de nuestra educación?  Amb  

Susana Gisbert Grifo, María García-Lliberós i Ana Lluch Hernández,  a l’espai escènic del Centre 

Cultural de Massamagrell. 

 
 

 
 
 
Curso de Alimentación sana y sostenible 
con Marta Ribo (Justicia Alimentaria) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Curso Coordinadora de 
Algemesí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada sobre Temps Escolars en FAMPA amb Charo 
Fernández, directora del CEIP Les Arenes de València i José 
Luis Pazos expresident de CEAPA. 
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V Jornada Educació i Futur a 
Massamagrell 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jornada “Patis Coeducatius” a València  
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[ Annexos ] 
▪ Informe executiva per al Consell de Govern 

 

Informe de l’executiva pel Consell de Govern de FAMPA-València 15-5-19 
 

1. Anàlisi General 

Farem una anàlisi de la situació general i de l’educativa des del darrer Consell de Govern. Aquest tram de 

curs ha coincidit amb la convocatòria de les eleccions de representants polítics a tots els nivells de l’Estat. 

Pel que toca al País Valencià, a nivell educatiu, sembla que açò ha accelerat la discussió i tramitació 

d’unes quantes normes legislatives des de la Conselleria. Des de FAMPA-València i a través de la 

Confederació, hem fet palès el nostre desacord en la forma de tramitar-les. Seguim defensant que caldria 

seguir un procés més participatiu a través de comissions de treball, per exemple, on les AMPA tinguérem 

temps de debatre i fer aportacions ben meditades. El temps de tramitació encara s’ha escurçat més en 

aquest període, la qual cosa ens allunya encara més de la nostra exigència de democratització, 

participació i transparència; i tot i això amb els tímids avanços que hem viscut. A més a més, cal palesar 

un cop més, que, en general i ara també, l’administració té molt poca consideració amb el que respecta a 

la possibilitat de participació presencial de les famílies (no ens la faciliten gens ni mica, amb horaris de 

reunions matinals, adaptant-se únicament al seu horari quan elles i ells estan cobrant per això) i, alhora, 

solen fer poc cas de les aportacions que els hi fem. 

L’Ordre que desenvolupa el Decret d’Inclusió, d’una banda, i els Reglaments d’Organització i 

Funcionament (ROF) d’infantil, primària i secundària, de l’altra, han estat de les més representatives 

d’aquest període. Tot i que el Decret i l’Ordre d’Inclusió representen un canvi de paradigma del sistema 

educatiu, el fet que nasquen sense recursos propis fa que siguen de difícil aplicació. Restem doncs a 

l’aguait per reclamar la seua implementació i amb el caire que nosaltres li donem. Aquest caire implica un 

sentit universal de la inclusió: per tractar de superar les desigualtats a nivell funcional i social. 

S’ha mamprès, com hem comentat, la renovació dels ROF tant dels Centres d’Educació Infantil i Primària, 

així com també els de l’ESO i Batxillerat i dels Centres d’Educació Infantil de primer cicle, de FP i de les 

Escoles Oficials d’Idiomes, documents que romanien intactes des de la dècada dels 90, en la majoria dels 

casos. També sembla que es planteja crear-ne uns específics per als CRA i CAES. Es tracta, com veiem, 

d’un intent per actualitzar el marc normatiu, però que trobem insuficient i injustificat atès que totes 

aquestes modificacions es fan sota el domini de la LOMQE, que limita -i molt- les possibilitats de 

renovació i transformació d’aquests reglaments i més per aprofundir en la democratització dels i el poder 

de decisió en els centres educatius. Tots aquests fets ens fan ser crítiques amb aquesta sobtada 

necessitat d’abordar aquestes renovacions ara, al moment d’acabar el mandat de l’actual equip de la 

Conselleria d’Educació i a corre-cuita.  

L’anàlisi d’aquesta nova normativa és el punt de formació que us proposem per encetar aquest Consell 

de Govern (CG). A l’acta, com hem fet fins ara, tractarem d’arreplegar totes les vostres consideracions. 
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Mentrimentres hem assistit a la celebració de la contesa autonòmica i estatal. Ens resta una setmana i 

escaig per les municipals i europees. Recollint les propostes de les dues darreres Assemblees Generals de 

la nostra Federació i desenvolupades pel nostre CG i la nostra executiva, hem presentat als partits 

majoritaris les nostres propostes polítiques a nivell educatiu tant a nivell autonòmic com municipal. Al 

recull que hem elaborat podeu trobar la seua concreció.  

El resultats de les primeres votades ens ofereixen un panorama semblant al que teníem fins aquestes. Un 

repartiment lleugerament diferent d’escons, on ha augmentat la força majoritària que representa 

l’esquerra i minvat una miqueta la de les altres forces d’esquerres. Aquest resultat no és massa 

encoratjador pel que respecta a la derogació de la LOMQE ni de les retallades als serveis públics. Tampoc 

a nivell autonòmic plana un averany massa diferent. Nosaltres, tanmateix, seguirem amb la nostra línia 

de lluita pel nou sistema educatiu que apareix al nostre ideari, una educació universal, de qualitat i 

gratuïta, sense cap privatització, per les persones i no per les coses. 

 

 Caldrà reforçar la línia de participació interna i externa i, ensems, la de reivindicació, continuant tots els 

fronts d’acció. Cal també estar pendents de l’evolució de la dreta, que s’ha fragmentat, però que ha 

incrementat el seu discurs i les propostes contra el poble treballador, i fer front també al seu caire encara 

més neoliberal, feixista i privatitzant. A la darrera executiva vam valorar demanar una reunió a les 

persones que estiguen al front del nou equip de Conselleria d’Educació, només en tinguem coneixement. 

El procés per conformar la nova Conselleria s’està dilatant, aquesta vegada, per l’espera dels resultats 

municipals. 

 

2. Nivell intern 

Després de repassar breument el marc en què ens trobem, passarem a exposar com es desenvolupa la 

nostra pràctica als diversos espais en què actuem. A nivell intern de FAMPA-València la darrera 

Assemblea General que férem el dos de març va marcar una fita de proposta participativa. Aprofitar els 

espais que ens ofereix l’organització per tractar de millorar la participació entra dintre de la nostra 

proposta, volem això en la societat i la manera de demostrar-ho és amb l’exemple. És cert que hem 

d’incrementar l’assistència i aquesta és una nova fita. El debat va ser molt enriquidor i ens cal 

desenvolupar les propostes que van eixir. Qüestions com ara la desaparició del copagament, els deures, 

la millora dels temps escolars, propostes per les extraescolars, la diversitat familiar i la forma de 

traslladar la representació de FAMPA-València en altres espais van ser fruit de l’argumentació i de 

propostes d’accions. Tot i que les implementem potser més lentament del desitjat són un oferiment a les 

AMPA per palesar accions concretes per avançar en el model que propugnem.  

D’altra banda, estem realitzant una campanya per la pública, incloent-hi la matriculació, que, d’una 

banda, segueix una de les nostres línies roges i, de l’altra, té com a objectiu contrarestar la campanya de 

captació, molt agressiva per cert, que fa la concertada. Hem aconseguir publicar articles d’opinió, notes 

de premsa i també eixir en els mitjans audiovisuals. Ens mantenim fidels al nostre compromís pels serveis 

públics i, sincerament, com a organització molt representativa sempre tenim un missatge clar i 

contundent en aquest línia. 

L’atenció a les AMPA i la formació segueixen sent el nostre contacte més directe amb les AMPA i les 

Agrupacions Comarcals seguiu tenint l’oportunitat de millorar aquesta connexió i coordinació de l’acció. 

També continuem servint d’enllaç amb l’administració per accelerar la solució de les demandes que ens 

fan les AMPA. Sabeu que tenim a la vostra disposició a l’oficina un registre de tot allò que fem. D’altra 
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banda, seguim donant suport com a federació a les activitats de jornades que plantegeu des de les 

comarques, com ara a la Jornada d’Horta Sud d’Alaquàs o a la de l’Horta Nord de Massamagrell, així com 

a altres, com ara a la Costera o el Camp de Morvedre, per posar el cas.   

 

3. Nivell Extern 

 

3.1. Confederació Gonzalo Anaya (CGA) 

Sabeu que el nostre marc d’acció al País Valencià com a AMPA és la CGA. A nivell intern d’aquesta hem 

preparat l’Assemblea General (AG) que tindrà lloc aquest 25 de maig. La Junta Directiva (JD) de la CGA 

hem elaborat els documents que us presentem per aquest CG. La memòria anual d’acció i balanç 

econòmic. A la memòria fem un recull del treball fet i del grau d’acompliment del projecte anterior. 

Tindrem també una AG Extraordinària per renovar la JD. La Presidència i resta de càrrecs canvien de 

manera rotativa i bianual. En aquesta ocasió, la Presidència l’assumirà la FAMPA-Penyagolosa. Aquesta 

nova JD presenta un projecte de treball i un pressupost. Aquest projecte pretén continuar en la línia 

reivindicativa pel nou model eductiu que  volem. Avui recollirem les propostes sobre tota aquesta 

documentació per portar a les esmentades AG. També triarem als i les nostres representants en la nova 

JD. 

A nivell extern, la CGA hem té dos camps estables d’actuació, a saber, el Consell Escolar Valencià (CEPV) i 

a la Mesa de Mares i Pares (MMP). Hem assistit a la renovació del CEPV amb continuïtat dels i les nostres 

representants. El treball que hem fet a la MMP i al CEPV és la proposició d’esmenes a la normativa 

esmentada adés (al CG d’avui en farem un repàs).  

 

Hi ha una qüestió pendent i ajornada per la contesa electoral com és la regulació i format de les activitats 

extraescolars i la proposta que fem les AMPA després d’haver aconseguit la moratòria d’una normativa 

que no se’ns va consultar i palesar el nostre descontent tant per la forma de presentar-la com pel 

contingut. Cal presentar el nostre posicionament i exigir a Conselleria que ens esclarisca quin 

plantejament recollirà de cara al curs vinent. 

  

3.2. Plataformes  

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià (PDEPPV) és el marc reivindicatiu i 

d’acció com a comunitat educativa que tenim establert com a més proper. Cal comentar que està en 

estat latent en aquests dos mesos i caldria tornar-la a revifar per avançar en les nostres propostes també 

en l’àmbit de comunitat educativa. A nivell estatal, la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública que té el 

mateix caire que la PDEPPV, també està en pausa. La nostra representació l’ostenta la Confederació 

Estatal, CEAPA, que també té el paper de portaveu. Nosaltres hem proposat la seua reactivació. 

Tanmateix no ha estat possible aquest curs tant per les eleccions sindicals com per les polítiques, entre 

altres raons. D’altra banda, estem treballant per una nova plataforma en defensa dels drets lingüístics 

després d’analitzar que calia construir-ne una de nova. Tanmateix, la seua constitució està en bolquers i 

va més lenta del que ens agradaria. 

 

3.3. CEAPA 
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A nivell estatal la nostra actuació la canalitzem a través de la CEAPA. A la CEAPA hem cobert la darrera 

fase de la JD actual. S’ha celebrat els 40 anys de la Confederació. S’ha treballat la proposta que ha fet el 

govern estatal de reforma de la LOMQE i LODE. Hem criticat el procés poc participatiu d’aquesta i ho hem 

palesat als mitjans de comunicació. Tanmateix, després d’un debat profund, vam decidir fer aportacions 

aquesta proposta en la línia del model educatiu que defensa la CEAPA que comparteix el de FAMPA-

València. Les aportacions fetes, però, de moment han quedat en orris amb les eleccions i el canvi de 

govern estatal. Cal apuntar però que la postura primera i principal de la CEAPA és la de la derogació de la 

LOMQE i de totes les lleis que impulsen la concertació, entre altres qüestions. 

La CEAPA també participa al Consell Escolar d’Estat (CEE, el corresponent estatal al CEPV). Aquest òrgan, 

a l’igual que el CEPV, sols té un caire consultiu. Ha hagut algunes propostes en la línia de millorar el 

sistema públic, com ara, la baixada de ràtios i millores en les condicions del professorat que nosaltres 

hem recolzat. Tanmateix, algunes qüestions que hem plantejat la CEAPA per afavorir a la pública en 

relació a la concertada no han tingut el suport de la majoria. Aquest darrer fet ha estat degut a que els 

sindicats, de vegades, mantenen postures tímides en aquest aspecte i també al fet que els i les 

representants de l’administració tampoc acaben de recolzar aquestes mesures. 

En altre ordre de coses, el 9 de març vam celebrar AG de la CEAPA. FAMPA-València vam presentar una 

proposta per fer recursos contra les sentències favorables a la concertada a través de la CEAPA. Aquesta 

proposta no va prosperar entre altres raons pel que representava de cost econòmic. Tanmateix, FAMPA-

València seguirem insistint en l’acció estatal contra la concertació. 

Com hem apuntat, hi ha canvi de JD. Ens ha demanat l’aval la candidatura que encapçala la mateixa 

presidenta actual amb el canvi de dos membres de la permanent (la candidatura compta amb quatre 

membres segons estatuts, els que conformen la permanent). En aquest CG decidirem si li donem suport.  

FAMPA-València hem portat la representació de País Valencià a l’actual JD de tres anys de durada a 

través de la vocalia autonòmica. Existeix un acord amb la FAMPA-Penyagolosa, també integrant de la 

CEAPA, de rotar la representació en aquesta JD. Proposem mantenir-lo. Per tant, si seguim aquest acord, 

els propers tres anys la vocalia autonòmica la portaria la Penyagolosa. 

Comentar també que a la darrera JD celebrada el passat cap de setmana a Segòvia, FAMPA-València vam 

presentar algunes qüestions per millorar l’actuació de la CEAPA. Aquestes les podem resumir de la 

manera següent: 1) Fer una revisió del format dels cursos de formació impartits per la CEAPA. La 

participació és baixa. Cal millorar aquesta participació. 2) Fer un informe de la rendibilitat de fer les JD 

descentralitzades i visualitzar com es recolza a les federacions del territori on es fan i quines són les 

accions educatives que es mamprenen en fer aquests desplaçaments. Des de tresoreria se’ns eixamplà la 

informació sobre al gestió econòmica d’aquests desplaçaments. Es va palesar la conveniència de fer un 

informe escrit després de cada JD descentralitzada. 3) Palesar la nostra postura contrària a aparèixer junt 

a la representació de la concertada i la privada. Per, entre altres raons, reconèixer-los. Tampoc aparèixer 

en activitats promocionades per empreses privades. En particular vam fer una crítica a l’aparició en la 

fundació ATRESMEDIA en aquest sentit. Se’ns va contestar que va ser una decisió de la JD que va tractar 

el tema (al qual FAMPA-València no vam assistir-hi). La nostra oposició constarà en acta. 4) Vam proposar 

fer més visible l’oposició de la CEAPA a la concertació. 5) Vam fer una crítica constructiva perquè la 

CEAPA tinga un pla de treball amb més accions i moviment tant al carrer com als centres educatius amb 

campanyes de l’estil de la de l’oposició als deures escolars. Se’ns comentà des de la permanent que ho 

estaven treballant.  
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4. Conclusions 

Hem fet un repàs d’algunes de les qüestions més importants que hem estat desenvolupant aquests 

darrers tres mesos. Com a conclusió volem remarcar el següent. Pensem que la federació està continuant 

amb les línies marcades des que vam renovar el CG i vam aprovar el pla de treball bianual a l’AG del 17 de 

febrer del 2018. És cert que algunes qüestions o accions costen més que altres però seguim el pla de 

traçat. També ens adaptem a les noves qüestions que van sorgint amb les eines de participació que 

teníem i les noves, com ara els grups i les comissions de treball. Com a primer objectiu sempre tenim el 

de donar resposta a les nostres AMPA i així ho tenim recollit en els informes que anem elaborant. 

D’altra banda, estem finalitzant aquest curs. Seguirem en el camí traçat i exigirem a la nova administració 

aprofundir en les millores del sistema educatiu públic.  

De cara al curs vinent, hem de treballar per la renovació del CG i de la comissió executiva. Les Assemblees 

Comarcals que haurem de fer en aquest procés ens han de servir, a més a més, per revifar el treball a 

nivell comarcal. Des de l’executiva treballarem per aconseguir un nou equip de gent que done una nova 

espenta a la lluita de més de quaranta any d’existència de la Federació i, sobretot, del treball de la nostra 

base, cadascuna de les nostres AMPA. 

Per acabar, comentar, com sempre, que ací arreu, seguirem treballant junt amb la resta de la comunitat 

educativa i el teixit social en la construcció d’un nou sistema totalment públic per la classe obrera i el 

poble treballador que tinga com a centre les nostres filles i fills. 

 

Burjassot, 16 de maig del 2019 

 

Signat: Màrius Josep Fullana i Alfonso. 

En nom de l’executiva de FAMPA-València. 

 

 

Informe de l’executiva pel Consell de Govern de FAMPA-València 5-10-19 
 

Pròleg  
 
Per què un pròleg? Bé. Em permetreu la llicència de vessar uns pocs mots per expressar el privilegi de qui 
signa aquest text de representar a tantes famílies en l’àmbit educatiu i poder fer una tasca 
d’acompanyament a partir de la meua experiència personal. Us expresse aquest sentiment i el faig 
extensiu a totes les companyes i companys que han compartit i comparteixen aquest periple de ben a 
prop. Un plaer i un gran honor, la qual cosa no menystén el fet de que la prioritat és el servei a la 
comunitat i a la lluita.  Són moltes les frases que podria lligar per tal d’expressar aquesta part més 
personal, nogensmenys i momentàniament m’aturaré ací. 
 

5. Anàlisi General i Propostes 

Aquest apartat pretén presentar-vos el marc pel qual ens movem. Ens ajuda a fer-nos una idea del camí 
per on ens belluguem. D’aquesta manera, podem intervenir des del coneixement general al particular 
amb més elements d’anàlisi. S’aprèn molt si anem del general al particular i a l’inrevés. És una 
metodologia que ens permet millorar la nostra acció. Així que anem al gra, anem a pams.  
Hem entrat de ple ja al nou Govern del Botànic, el “Botànic II”, la nova edició, com els nous fascicles d’un 
còmic o la nova temporada d’una sèrie. Ens han presentat les seues credencials. El seu discurs ha estat 
filat: ens diuen que han fet un bon treball i ara avançaran i, en aquests quatre anys venidors, encara el 
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faran millor. El marc general de l’Estat però sembla que serà un entrebanc per totes nosaltres, i no només 
a nivell administratiu o polític i al marc de País Valencià, ans en el desenvolupament de qualsevol avanç 
social efectiu. El desgavell pel qual ens movem sembla un sorramoll. Aterrem a la política educativa del 
nostre país però. Quines són les virtuts cloquejades als quatre vents? L’Edificant i l’eliminació de molts 
barracots (la meitat de tots els eliminats a la resta de l’estat), el nou paradigma d’inclusió, la llei de 
plurilingüisme, xarxa llibres, l’increment de professorat ensems amb la millora de llur formació, i beques 
també, per damunt ja de les retallades, el començament de la gratuïtat a l’infantil de zero a tres anys i el 
recolzament de la pública, són algunes de les polítiques exposades. Què ens proposen? Continuar en 
aquest línia. El Conseller en la seua compareixença a les Corts el proppassat denou de setembre ens va 
parlar de la revolució silenciosa i l’aposta per un sistema educatiu per les xiquetes i els xiquets de la 
classe treballadora. Va sortir la LIVE altre cop, com el “hit parade” dels propers quatre anys. Bé, he 
intentat fer una síntesi d’alguns dels aspectes destacats. 
 
Què en podem dir les famílies de la pública? Doncs, com no pot ser altrament, que s’han fet petits 
avanços i en queda molt per fer. Hem albirat alguns trets del nou sistema d’educació que volem per les 
xiquetes i els xiquets però estem molt lluny encara d’allò que considerem fonamental per a la revolució 
per la qual lluitem i que no ens importa que sone amb força als quatre cantons del planeta. Si el Conseller 
al seu discurs de les Corts va dir que som un referent europeu, nosaltres diguem que volem molt més, 
com aniria ser un referent universal? Per això mateix, encara queda molt per fer. Detallem alguns dels 
temes que queden pendents d’abordar per la Conselleria, com ara: 

- Encara no divisem quan acabarem amb la concertació o la religió a les aules. 

- Necessitem unes infraestructures dignes enlloc, el manteniment en cada raó i l’extensió de la 

xarxa pública per cobrir tota l’escolarització.  

- El camí a la gratuïtat total, com ara poder cobrir el material escolar i totes aquelles despeses que 

triguen en gestionar-se als centres escolars i que, sovint, semblen més fàcils i ràpides de pagar a 

través de les famílies. Acabar amb el copagament actual. 

- Recursos per la inclusió amb més atenció a la inclusió social. Educadores d’educació especial en 

millors condicions i més generalitzades. Educadores i educadors socials als centres i major 

cobriment de les necessitats mèdiques amb la presència als centres de les treballadores del 

sector.  

- Menjadors gratuïts, en calent (cuines als centres), sostenibles i ecològics. 

- Uns currículums per l’ensenyament que paren més atenció a la solidaritat i el pensament crític, 

pensant sempre en l’alumnat. 

- L’extensió de la coeducació i l’educació no violenta com a transversals, amb el respecte a la 

diversitat.  

- Un veritable estudi que ens ensenye quina és la millor jornada escolar per les nostres filles i fills.  

- Millorar la formació integral del professorat i, en especial, en les llengües.  

- L’extensió de les plantilles estables arreu.  

- Una efectiva participació i el poder de decisió als centres educatius. Els diferents Consells 

Escolars han de ser un punt important d’elaboració de propostes educatives i aquestes han de 

regir en una part important la marxa de les aules.  

- Una escola oberta als barris i pobles, on el teixit social siga un dels actors principals. 

- Acabar per sempre més amb la LOMQE i totes les lleis anteriors, inclòs el concordat, que miren el 

mercat i no les persones.  

Aquestes són només algunes de les qüestions que conformen aquell sistema que volem construir entre 
totes i tots per tal que les nostres filles i els nostres fills siguen formades com a persones que pensen per 
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elles mateixes i que, junt amb el coneixement assolit, generen una consciència que puga fer-les pensar en 
canviar la societat, en construir-ne una de nova, on mimem el planeta i el sistema de relacions siga per 
les persones i no per les coses, i un grapat molt minoritari de gent que pretén perpetuar-se en el seu 
control. 
 
Per tal de confrontar aquestes propostes vam demanar una reunió al nou govern, en concret al Conseller 
la concreció de la qual sembla que espera en algun calaix. Tornarem a insistir però. Ara mateix ens han 
concedit la que vam demanar com a Confederació (ho expliquem més endavant). Hem intentat recollir 
els temes que ens preocupen a les AMPA de FAMPA-València junt amb les altres dues federacions que 
conformen la Gonzalo Anaya.  
 
 

6. Nivell intern 

Entrem en una fase de renovació de les persones que ens trobem al front de la federació. Aquest procés 
democràtic i participatiu implica que cada comarca trie a les seues persones representants al Consell de 
Govern (CG) en les respectives Assemblees Comarcals (AC). Aquest procés s’enceta amb la celebració 
d’aquest CG del dia cinc d’octubre.  
 
Des de l’executiva portem un calendari que us exposem per a la concreció de les AC que culminarà amb 
l’aplec de totes les AMPA de la Federació a l’Assemblea General que proposem, si hi combregueu, per al 
vint-i-dos de febrer del dos mil vint. Ens agradaria que a les AC avançareu en l’activitat que porteu a les 
vostres comarques: major relació i conjuminació, concreció de més propostes tant per fer més activitat a 
cada població com a la comarca i per traslladar-les a la federació, trobades periòdiques, formació de 
noves coordinadores d’AMPA i de comunitat educativa que es convertisquen en referents i motors de la 
mobilització i el canvi, i totes aquelles propostes que pugueu elaborar i concretar. Des de l’executiva, 
donarem suport a les AC de les setze comarques que conformen la nostra demarcació. De fet, en aquesta 
trobada d’avui fem una jornada de formació per intentar millorar el desenvolupament d’aquest procés. 
 
Al llarg d’aquest període de dos biennis consecutius les diverses persones que hem passat per aquests 
òrgans que coordinen l’acció, l’elaboració, la reivindicació i la lluita de FAMPA-València hem estat al 
servei de cada AMPA procurant atendre i resoldre cada qüestió que se’ns plantejava. Així mateix, hem 
generat diverses eines, com ara comissions i grups de treball (amb més o menys èxit de funcionament) 
per tal d’intentar una millor connexió i intervenció en tots els àmbits que les nostres AMPA han 
considerat importants. Ensems hem volgut millorar les eines ja disponibles com la formació, l’atenció a 
les AMPA, la comunicació i la participació. Són més de quaranta anys de participació plegades i hem 
creat un bagatge per oferir a les famílies una eina útil per la defensa de l’escola pública com un dels 
sistemes que ens dotem amb la suor del nostre front per contribuir al bé comú.  
 
A les diferents assemblees i reunions que hem realitzat podeu trobar aquestes ferramentes. Algunes han 
funcionat amb més intensitat que altres. Així doncs, les tenim a la nostra disposició per seguir en la senda 
que ens és comú a totes les persones que estem convençudes que l’ensenyament públic, sense cap 
entrada de la privatització o concertació, és l’únic camí per tal de que l’educació arribe a totes les famílies 
en les mateixes i millors condicions i que la formació permeta que les persones tinguen eines per ser 
crítiques i no solament defensar-se i fer via en aquesta societat, ans també plantejar-se el seu canvi en la 
línia de la solidaritat, la igualtat, l’equitat, la desaparició del patriarcat, el manteniment d’un planeta 
habitable i el benestar comú. Aquest fil roig que ha recorregut més de quaranta anys la història de la 
Federació està a punt d’acabar una fase i encetar una de nova igualment apassionant i útil.  
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Convé esmentar que estem al començament d’un nou curs escolar. Des de FAMPA-València vam 
plantejar part de les nostres reivindicacions en la roda de premsa d’inici de curs. Aquesta la vam 
emplaçar al dia del començament, el nou de setembre, al CEIP Sant Àngel de la Guarda de Patraix. 
Aquest és un exemple de centre en barracots i volguérem fer èmfasi en l’aposta per unes instal·lacions 
dignes en tots els indrets. També vam dur com a tema prioritari la participació donant l’oportunitat a 
totes les AMPA que formen part de coordinadores i plataformes educatives i d’AMPA que exposaren la 
seua tasca i, així, que serviren d’exemple per estendre aquest moviment arreu. Alhora hem elaborat un 
petit qüestionari que hem passat a les AMPA per conèixer algunes de les necessitats que pugueu tenir i 
tractar de millorar la nostra intervenció. 
 
 

7. Nivell Extern 

 
7.1. Confederació Gonzalo Anaya (CGA) 

Hem entrat en una nova fase amb els canvis que marquen els estatuts de la CGA després de la AG que 
vam celebrar el vint-i-cinc de maig a Elx. La Presidència ha canviat de la FAMPA-Enric Valor d’Alacant a la 
FAMPA-Penyagolosa de Castelló. FAMPA-València ocupem la vicepresidència primera en aquest període 
bianual. La nova Junta Directiva està adaptant-se a la nova situació. Seguim tenint problemes de 
coordinació per fer les reunions de la Junta Directiva. També va haver descoordinació per fer la roda de 
premsa d’inici de curs i finalment no la vam poder fer per diferències en la determinació de la data de 
realització d’aquesta. Tractarem d’explicar en aquest CG aquells dubtes que pugueu tenir respecte del 
funcionament de la CGA. Nogensmenys la CGA segueix funcionant a bon ritme i volem donar un missatge 
positiu perquè la línia crítica i reivindicativa continua avançant.  
Seguim arreplegant les reivindicacions de cada Federació i intentem arribar al màxim consens. A l’AG vam 
establir una línia crítica i de lluita com la que du la CGA des de la seua creació que és la mateixa que la de 
FAMPA-València i en aquest CG la podem recordar. La Confederació segueix la línia de recolzament a les 
Federacions tant a nivell de formació com de comunicació i d’assessorament. Sabeu que la nostra 
intervenció de cara a l’administració a nivell de País Valencià la realitzem a través de la CGA, 
principalment des de la Mesa de Mares i Pares i el Consell Escolar Valencià. Les membres designades per 
FAMPA-València, com la resta de membres, en aquests òrgans seguirem reclamant major participació i 
poder de decisió de les famílies, la comunitat educativa i el teixit social en l’elaboració de la normativa i 
en la intervenció en els centres. Hi ha una paralització de l’establiment de nova legislació conseqüència 
de les eleccions de País Valencià i la lentitud en la formació del nou equip de la Conselleria, però 
nosaltres hem continuat la nostra tasca d’intervenció. Us podem donar més detalls en aquest CG. 
Informar també de la reunió amb el Conseller que tindrem dilluns set d’octubre on portarem les nostres 
vindicacions que són aquelles del nostre ideari i les aprovades a la darrera AG de la CGA. En acabar-la us 
informarem del resultat d’aquesta. 
 

7.2. Plataformes  

Com ja sabeu, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià (PDEPPV) és el marc 
reivindicatiu i d’acció com a comunitat educativa que tenim establert com a més proper. A nivell estatal, 
la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública que té el mateix caire que la PDEPPV, està en pausa degut, 
entre altres raons, a l’espera, intencionada potser, per la incertesa en la situació política estatal. Aquesta 
no és una raó per no continuar amb l’activitat però. Recordem que la nostra representació l’ostenta la 
Confederació Estatal, CEAPA, que també té el paper de portaveu com a la de País. 
 
Tanmateix, des de FAMPA-València volem que la PDEPPV continue essent punt d’encontre de bona part 
de la comunitat educativa i que romanga ben activa. Així que ens vam ficar mans en l’obra i vam reunir al 
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grup de treball per tal de revifar-la. Ens va costar bastant de reunir-lo però. Finalment vam tenir una 
reunió el quinze de juny. La proposta que vam dur va ser la realització, com a comunitat educativa que no 
pas com a Plataforma, d’una concentració d’inici de curs a la porta de la Conselleria i la planificació de 
l’activitat. Ens vam trobar amb l’argumentació que primer calia encetar de bell nou el treball de la 
Plataforma i després sortir a la palestra. Estant d’acord amb que calia actualitzar les línies reivindicatives 
de cara al nou govern del Botànic i en clau estatal també, pensàvem que calia marcar les nostres 
prioritats com a comunitat educativa a l’inici del curs, moltes de les quals ja teníem definides i seguien 
totalment vigents. D’aquesta manera vam convocar un concentració el dia sis de setembre davant de 
Conselleria després d’un llarg treball que es perllongà fins ben entrat el mes d’agost per intentar arribar a 
un consens per convocar com a Plataforma i que finalment les organitzacions que estàvem d’acord en fer 
la concentració vam convocar en el format que us hem comentat i que ja conegueu. 
 
D’altra banda, vam convocar Ple dimarts vint-i-quatre de setembre i un altre dimecres dos d’octubre. De 
moment, hem decidit convocar un acte per dimecres trenta d’octubre amb el rerefons de les eleccions 
generals on convidarem a “expertes” en matèria educativa perquè ens parlen de les lleis educatives i 
l’alternativa a la derogació de la LOMQE i les normes anteriors que van en contra de l’escola pública. 
Costa d’engegar però de mica en mica aconseguirem que torne a ser un referent d’elaboració i 
reivindicació de la comunitat educativa. 
 
 

7.3. CEAPA 

A nivell estatal la nostra actuació la canalitzem a través de la CEAPA. La nova JD comença a rutllar. 
Tanmateix, està costant que es note la seua singladura i tret del funcionament habitual de roda de 
premsa, comissió de menjadors, endegament de la comissió de mobilitat sostenible i poca cosa més de 
moment. La campanya del pes de les motxilles no ha pres embranzida encara. La representació a la JD a 
nivell de País Valencià ara l’ostenta la FAMPA-Penyagolosa i cal adreçar-nos a aquesta per fer propostes i 
fer un seguiment més proper de la CEAPA. La propera AG serà el trenta de novembre i avui designarem a 
la nostra representació. Caldrà estar atentes i seguir presentant la nostra línia reivindicativa al seu si per 
contribuir a que duga aquesta drecera.  
 
 

8. Conclusions 

Aquest informe recull algunes de les qüestions més remarcables des del darrer CG del desset de maig del 
dos mil denou. La Federació té com a prioritat la dignificació del sistema educatiu i la construcció 
conjunta entre les famílies i la resta de comunitat educativa d’un de nou; per aquest motiu, un eix 
fonamental és l’enfortiment de les nostres AMPA de qui estem al seu servei de manera prioritària i, així 
mateix, fer d’aixopluc de les seues reivindicacions. Amb les eines que ens hem dotat procurem impulsar 
la participació i la reivindicació allà on arriben les nostres “mans” i “cossos”.  
 
Hem encetat el nou curs i la federació segueix en marxa, responent. Heus ací un recull d’algunes de les 
qüestions més importants avui dia. Ara ja encetem la renovació del CG i executiva amb la il·lusió i alegria 
que representa cercar nous camins per recórrer la nostra senda. Les Assemblees Comarcals ens 
renovaran la nostra sang a nivell local i comarcal perquè les nostres artèries seguisquen distribuint-la a 
ple rendiment. Cor i cap, cap i cor, així caminem i volem seguir caminant. Des de l’executiva proposarem 
un nou equip de gent que revitalitze la Federació i seguisca enfortint el treball de la nostra base, de les 
nostres AMPA. 
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Per finalitzar l’informe, seguirem dient, amb veu clara i amb orgull i dignitat, que treballem colze a colze 
amb la resta de la comunitat educativa i el teixit social en la gestació d’un nou sistema totalment públic 
per la classe obrera i el poble treballador que tinga com a centre les nostres filles i fills. 
 
Endavant amb la nostra lluita! Pel nou sistema d’educació públic que albirem i anem construint! 
Burjassot, vit-i-set de setembre del dos mil denou 
 
 
 
 
 

 

 
 

Signat: Màrius Josep Fullana i Alfonso. 
En nom de l’executiva de FAMPA-València. 
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▪ Projecte de treball Confederació Gonzalo Anaya 
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INTRODUCCIÓ  
 

La Confederació Gonzalo Anaya és un referent en l'àmbit educatiu des de la seua creació. Es tracta de 

l’organització majoritària de representació de les famílies de l’alumnat, en agrupar a més d’un miler 

d’AMPA, integrades a les tres Federacions que conformen la Gonzalo Anaya, i volem augmentar la 

nostra representació i amplificar la veu de les AMPA perquè arribe alta i clara a les Administracions i 

ens tinguen en compte. 

La participació efectiva i democràtica de les famílies en la presa de decisions que ens afecten quant a 

l’educació dels nostres fills i filles ens sembla, encara, prou deficient i, precisament per això ens 

dedicarem a acomplir aquest repte amb intensitat durant la nova etapa que ara comença amb la 

renovació de la Junta Directiva. El manteniment de la LOMQE ens impedeix avançar en la 

democratització de les escoles, instituts i altres centres educatius i revertir les retallades aplicades 

durant molts anys i les limitacions que aquesta llei imposa és una de les nostres línies de treball, que a 

continuació desenvoluparem. 

A nivell intern, la Confederació Gonzalo Anaya ha d’incrementar, també, la participació de les AMPA: 

hem de fer un esforç per donar-nos a conèixer encara més entre les famílies a través de les 

Federacions, ja que és a través de la Confederació com les famílies, les AMPA, podem participar en 

l’elaboració dels textos i normatives que després s’aplicaran als centres educatius. La participació de la 

Confederació a fòrums de debat i comissions de treball permet fer arribar les inquietuds, propostes i 

preocupacions de les famílies als responsables de l’educació. És important transmetre cada iniciativa 

que fem, perquè les AMPA puguen valorar el treball que fa la Confederació. 

La formació és un dels camps de treball de la Confederació. Considerem que l’oferta de formació a les 

AMPA a través de les Federacions és una bona manera d’estendre el nostre ideari, i propiciar que les 

famílies tinguen accés a continguts que les capaciten per a participar plenament en el dia a dia de les 

escoles. És necessari conèixer el funcionament dels centres educatius per poder aportar noves idees i 

punts de vista que ajuden a enriquir el pas dels nostres fills i filles per l’escola i l’institut, per poder 

també detectar quines coses es poden millorar i demanar canviar-les, per valorar els encerts i ajudar a 

mantenir projectes avantatjosos per a tota la comunitat educativa. També volem que les famílies 

estiguen al dia sobre les innovacions educatives, l’aplicació de noves normatives o protocols i els 

puguen emprar. La mateixa formació constant que demanem per al professorat l’hem d’oferir per a les 

nostres AMPA. 

En aquest sentit, l’any passat vam començar a coordinar l’oferta de formació, i això ho mantindrem. 

Les treballadores de la Confederació ofereixen assessorament directe a les de cada Federació sobre les 

línies de formació més sol·licitades o sobre les que val la pena incidir i fomentar d’acord amb les 

necessitats canviants de les famílies o de la societat. La relació fluïda entre elles ens permet saber 

quina és la resposta a l’oferta de cursos i tallers i detectar canvis o avançar prioritats. 

L’aposta de la Confederació Gonzalo Anaya per aconseguir una educació pública de qualitat a l’abast 

de totes les famílies és la nostra raó de ser. Al nostre territori en els últims anys hem avançat en la 

millora del sistema públic d’ensenyament, però encara hi ha moltes deficiències per resoldre, i cal 
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aprofundir en les línies de millora encetades per tal de generalitzar-les a tota la població. Tot això, unit 

a la lluita pel canvi de model educatiu. 

 

MARC DE TREBALL 
 
 

Aquests són els principis fundacionals de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i de les federacions 

que la conformen: 

 
1. Ensenyament públic gratuït. Volem l’escolarització plena i gratuïta de 0 a 18 anys, dins de la xarxa 

pública. S’ha de garantir la plena gratuïtat de l’ensenyament en els nivells obligatoris, incloent les 

activitats complementàries i extraescolars, els llibres i la resta de material escolar, i els serveis de 

menjador i de transport. Demanem també la generalització i suficiència d’oferta de places escolars 

públiques i gratuïtes en els nivells no obligatoris. 

 
2. L’escola pública ha de ser plural i integradora, democràtica, participativa i sense concertació. 

Defensem una escola plural, compensadora de desigualtats, no discriminatòria, que faça efectiva la 

igualtat d’oportunitats, integradora de les diferències de l’alumnat i que assumisca les peculiars 

característiques del seu entorn, valors tots ells reconeguts en la en totes les normes que defensen els 

drets de la infantesa. Una escola participativa, gestionada democràticament, amb intervenció de les 

famílies (pares, mares o tutors), de l’alumnat i de les seues associacions. L’únic sistema que garanteix 

tot plegat és el públic, per això nosaltres lluitem per una escola totalment pública i sense concertació. 

 
3. Una escola coeducativa, laica, universal i respectuosa. Que l’activitat educativa forme en el respecte 

dels drets i llibertats fonamentals establerts en la Constitució i en la Declaració Universal dels Drets 

Humans, especialment en els valors de la pau i la solidaritat i en l’exercici de la tolerància, llibertat i 

justícia. I, així mateix, que l’educació finançada amb fons públic no oferisca cap tipus d’adoctrinament, 

ni de discriminació per raons ètniques, culturals, de religió o de sexe. Volem una escola totalment 

laica. Així mateix, per nosaltres és bàsic un ensenyament coeducatiu per tal de contribuir a la 

desaparició del patriarcat i del masclisme. 

 

4. Per una educació de futur. Volem que l’educació pública capacite a l’alumnat en l’exercici d’una 

professió o per a la continuació d’estudis superiors; i que, en definitiva, facilite també la inserció social 

de tot l’alumnat. Ensems, volem que s’eduque en valors per tal de fer de l’alumnat persones 

crítiques que es plantegen construir una societat per les persones i no per les mercaderies com és la 

que vivim actualment. 

 
5. Potenciar la cultura i la llengua del País Valencià dins l’àmbit territorial establert als nostres estatuts. 

 
 

PLA DE TREBALL ] 

 

A continuació exposem les nostres línies de treball per a l’exercici 2019-2021. 
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1. Lleis que garantisquen la qualitat a l’escola pública. 

L’escola és el motor de la transformació social. L’escola pública de qualitat actua com a compensadora 

de les desigualtats socials i fomenta la cohesió social. L’escola que nosaltres defensem és l’escola 

pública, gratuïta, inclusiva, laica, coeducativa i democràtica i necessitem una llei que arreplegue tots 

aquests principis i que regule i impulse aquest model educatiu. Considerem que cal promoure una 

nova llei que millore totes les anteriors que, d’acord amb el nostre ideari, són amplament perfectibles. 

El sistema educatiu, el valencià i també l’espanyol, necessiten una revisió, per això volem una nova llei 

estatal que nasca de la participació democràtica de tots els sectors que conformem la comunitat 

educativa i el teixit social i que ens garantisca a les famílies, a les AMPA, una participació real i efectiva 

en la presa de decisions i en la gestió dels centres educatius, i també a l’alumnat i a la comunitat 

educativa. 

Per a la Confederació Gonzalo Anaya el model de transferència de competències educatives a les 

diverses autonomies i la descentralització és positiu i permet fer programes més adequats i coherents 

amb les peculiaritats pròpies de cada territori i ajustats també a les necessitats i reptes de la nostra 

realitat. Per això, instarem a concretar la nova Llei d’Educació Valenciana, impulsada per l’anterior 

conseller d’Educació, Vicent Marzà, una iniciativa valuosa que pot ajudar a millorar el sistema educatiu 

valencià si es fa de manera consensuada amb la comunitat educativa i el moviment social. 

Les noves lleis han de ser fruit d’un pacte educatiu que provinga del consens de tota la societat, que 

aporte estabilitat a les normes i que tinga en consideració a la comunitat educativa com a agent 

principal en el debat i la negociació. El nou ordenament haurà de garantir un pressupost suficient per 

poder impulsar el model d’escola pública de qualitat. Hem d’augmentar els pressuposts destinats a 

l’educació, que s’han anat reduint des de 2009, i hem de ser capaços de situar-nos en la mitjana 

europea (4,7% del PIB) amb l’horitzó d’arribar progressivament al 8% que proposa l’UNESCO. 

L’increment de la inversió és indispensable per poder garantir la qualitat de l’ensenyament públic. 

Cal també demanar que s’amplie la xarxa pública de centres educatius per cobrir tota la demanda 

existent i que aquesta es constituisca en l’eix vertebrador de l’escolarització, per acabar així amb la 

privatització de l’educació. La Confederació Gonzalo Anaya defensa l’existència d’una única xarxa 

pública educativa i la recuperació dels recursos derivats a l’escola concertada per a avançar en la 

millora de la qualitat de l’ensenyament públic. 

Un factor que, per a nosaltres, determina també la qualitat de l’escola és el grau de participació de la 

comunitat educativa en el procés de debat i d’elaboració de les normes que la regulen. En aquest 

sentit, insistim en la necessitat de què les lleis contemplen la participació de les famílies en aquest 

procés, i de les seues associacions (AMPA) o de les seues Federacions i Confederacions. 

2. Ensenyament públic gratuït. 

L’ensenyament públic ha de ser 100% gratuït, i així està reconegut en normes com ara la Constitució 

espanyola. Hui en dia encara no ho és. Els centres educatius traslladen a les famílies i a les associacions 

diversos pagaments a fi de fer front a materials que l’alumnat utilitza a les aules, o perquè ajuden 

econòmicament al manteniment del centre, l’anomenat “copagament”. Així les coses, mantenim la 
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nostra exigència a la Conselleria d’Educació de què transmeta ordres clares a les directives per evitar 

aquests càrrecs a les famílies i a les AMPA i perquè augmente progressivament la dotació dels centres 

educatius per tal que puguen assumir totes aquestes despeses. 

D’altra banda, mentre avancem cap a la gratuïtat, volem que la cobertura de les beques siga cada 

vegada més ampla, que s’actualitzen les quanties i que la tramitació d’aquestes s’adeqüe a les 

necessitats de les famílies, avançant els terminis de sol·licitud per fer-los coincidir amb el període de 

matrícula perquè així es puguen resoldre durant l’estiu i les famílies puguen disposar de les ajudes des 

del començament del curs. 

Mantenim la nostra aposta per la reutilització de llibres i materials. Hem d’aprofundir en el model de 

Xarxa Llibres i propiciar la creació també de bancs per al prèstec i reutilització de material escolar. Així 

mateix, creiem que l’Administració educativa ha de potenciar la diversificació dels materials i dels 

mètodes de treball a les aules: elaboració de programes propis, materials alternatius als llibres de text i 

foment de l’ús de les noves tecnologies i de formats digitals. 

L’Educació Infantil també ha d’incorporar-se a la xarxa pública i gratuïta d’ensenyament. Al País 

Valencià portem avantatge atès que la Conselleria d’Educació ha estat fent esforços per incrementar la 

partida de les beques de guarderia i augmentar el nombre de places gratuïtes mitjançant la creació 

d’escoletes públiques i sobretot amb la creixent dotació d’aules de 2 a 3 anys als centres públics. No 

obstant això, el nostre interés és que l’oferta de places públiques en el tram 0-3 satisfaga la demanda 

existent i que aquestes escoletes compten amb personal suficient i qualificat. 

D’altra banda, volem que es diversifique l’oferta pública de formació a partir dels 16 anys. Que 

s’amplie l’oferta de FP adaptada per a l’alumnat amb necessitats específiques i que es potencie la FP a 

distància. 

 

3. Consells escolars. 

Creiem en un sistema públic d’ensenyament democràtic, transparent i participatiu. I pensem que cal 

democratitzar els centres educatius i augmentar la participació de la comunitat educativa en la gestió 

d’aquests. Considerem que l’entrada de les famílies a l’escola és positiva, no sols com a voluntaris per 

col·laborar en les tasques i el model definit pel claustre, sinó precisament per a contribuir a gestionar i 

organitzar el dia a dia als centres. Per a una participació plena i eficaç és molt important la formació de 

les famílies, cosa que necessita d’un compromís en l’actualització any rere any de les ajudes per a 

formació i per a fomentar la participació de les famílies en els centres educatius. 

És una obligació de l’Administració pública el foment de la participació de mares i pares de l’alumnat i, 

en especial del seu dret d’associació, amb una consideració especial al respecte de les AMPA. 

L’Administració educativa, per la seua banda, també té un paper important en la dinamització dels 

Consells Escolars, que són l’òrgan per excel·lència per a la participació de la comunitat educativa en el 

centre. Cal, per tant, que es prenga seriosament aquesta atribució i que difonga adequadament les 

convocatòries d’eleccions per a la renovació dels Consells Escolars per mitjà de campanyes pròpies, 

juntament amb les que realitzem les AMPA, i que inste als equips directius a que activen les seues 

comunitats educatives i fomenten la participació de les famílies. 
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D’altra banda, les noves Lleis educatives han de garantir el poder de decisió, control i gestió als 

Consells Escolars, com diu l’article 27.7 de la Constitució. I també a la composició dels Consells Escolars 

s’ha de notar eixa voluntat per acollir a les famílies, mitjançant una representació paritària entre el 

personal docent i de serveis i els representants de famílies i AMPA. Les AMPA volem participar en la 

tria dels directors i directores de centre, per la  qual cosa demanem que es canvie el sistema de 

selecció de les direccions. Cal, considerem, que el Govern Valencià desenvolupe una normativa 

específica sobre els Consells Escolars que reconega totes aquestes funcions i que convertisca el Consell 

Escolar en l’autèntic òrgan rector del centre. 

Els centres educatius s’han d’obrir també al seu entorn i s’han de potenciar les aliançes i relacions amb 

el teixit social i associatiu dels barris, districtes o municipis on estan ubicats, possibilitant la 

col·laboració d’aquests en les activitats programades al centre. Defensem, a més, l’ampliació dels usos 

i dels horaris d’apertura dels centres, i que se’ls dote, fora de la jornada estrictament lectiva, 

d’activitats complementàries i extraescolars accessibles a les famílies i al veïnat. 

Els temps escolars i el calendari lectiu s’hauran d’adaptar a les necessitats reals de l’alumnat i s’hauran 

de determinar d’acord amb aquestes i tenint en compte el seu procés educatiu. Així mateix, pensem 

que açò és compatible amb una organització dels temps més flexible i d’acord amb els horaris laborals 

de famílies i docents. 

Defensem l’eliminació dels deures escolars, puix pensem que es tracta d’una pràctica que genera 

discriminació en funció del nivell socioeconòmic i cultural de la família i que no es relaciona amb l’èxit 

escolar. 

 

4. Atenció a la diversitat i inclusió contra el fracàs escolar. 

Volem un sistema educatiu inclusiu, que garantisca no sols l’accés a l’educació sinó la permanència 

dins el sistema educatiu i que tinga en compte, per tant, les necessitats de l’alumnat, tot adaptant-se a 

aquests. Per a això cal dotar els centres educatius dels recursos humans i materials necessaris per a 

aconseguir que l’alumnat se senta part integrant de l’escola, amb independència de quines siguen les 

seues circumstàncies personals o socials, les seues capacitats físiques i intel·lectuals, nivell d’ingressos, 

origen ètnic, creences, identitat de gènere o orientació sexual. Les educadors socials i especials han 

d’estar totalment integrades als centres. Entenem la diversitat com a un valor de la nostra societat i la 

nostra escola pública. 

Advoquem per una escola que compense les desigualtats d’origen i elimine el fracàs escolar que afecta 

a menors i joves que, de manera general, pertanyen a entorns socioeconòmics desfavorits o que tenen 

necessitats especials d’atenció educativa. Si creiem en la justícia social, en una societat més equitativa, 

no podem estar d’acord amb l’existència de borses de població amb fracàs escolar. 

A més a més, el sistema educatiu ha d’interaccionar amb les organitzacions socials per a impulsar la 

conciència crítica de les nostres filles i els nostres fills. 

Considerem que la reducció de ràtios és una mesura necessària per millorar la qualitat de 

l’ensenyament així com atacar l’alta taxa de fracàs escolar del País Valencià atès que permetria 

desmassificar les aules, millorar l’atenció a l’alumnat i, per tant, la qualitat de l’ensenyament. 
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Entenem la diversitat a les nostres famílies i a les nostres aules com una riquesa. És la mateixa idea que 

impregna el Decret d’Equitat i Inclusió publicat aquest curs per la  Conselleria d’Educació. Cal comentar 

però que naix sense dotació pressupostària i sense cap capítol pressupostari específic ni en els ja 

existents, al temps que la inclusió és entesa de forma limitada al no contemplar necessitats educatives 

d’alumnat pròpies de contextos d’exclusió i en risc d’exclusió per causes socio-econòmiques. I és la 

mateixa crítica que fem a l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual 

es regula la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat. A la nostra crítica, els representants de la 

Conselleria contesten que es tindrà en compte a l’hora d’elaborar els pròxims pressuposts de la 

Generalitat Valenciana. Haurem de veure com funciona tot plegat i seguir amb la nostra reivindicació 

de ficar com a eix fonamental d’actuació de l’administració l’educació pública. L’escola pública és el 

principal instrument de cohesió social i perquè així continue hem d’aprofundir en el reconeixement de 

la diversitat com a valor. 

L’atenció a la diversitat ha de ser un principi bàsic del sistema educatiu. Per a això, proposem que 

s’avance cap a una educació cada vegada més individualitzada a través del disseny de programes que 

permeten una major diversificació curricular o d’acompanyament, etc. que donen resposta a les 

necessitats de l’alumnat per evitar l’abandonament i l’eixida del sistema educatiu. En aquest sentit, 

considerem que la repetició no ajuda a l’alumnat, ni és un sistema vàlid per lluitar contra el fracàs 

escolar. 

 

L’escolarització equilibrada de l’alumnat ha de ser també una realitat: hem de lluitar contra la 

segregació i evitar la concentració de l’alumnat amb necessitats de suport, més vulnerable, o 

pertanyents a ètnies o cultures minoritàries o procedents d’entorns desfavorits o nouvinguts als 

col·legis públics. Pensem que la implantació dels itineraris augmenta la segregació, per la qual cosa 

proposem adoptar metodologies d’ensenyament inclusives i actives, com l’avaluació per competències 

i els plans individualitzats, que permeten també integrar a l’alumnat amb problemes de risc d’exclusió 

social i lluitar contra l’absentisme escolar. 

Per a aconseguir aquestes millores s’han d’ampliar les plantilles dels centres educatius,  amb l’entrada 

de nous perfils professionals, com ara infermeria, educació social, mediació cultural, i generalitzar a 

tota la xarxa educativa la dotació de les especialitats que ja estan presents a molts col·legis i instituts: 

logopèdia, orientació educativa, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, etc. per a garantir el 

correcte tractament de les necessitats educatives de tot l’alumnat. S’ha de garantir la presència als 

centres de tot el personal necessari per a una correcta atenció a tot l’alumnat, especialment a aquells 

que presenta més necessitats. També s’haurà d’assegurar l’estabilitat dels equips docents, tot evitant 

la rotació del professorat perquè això impedeix el desenvolupament dels projectes educatius dels 

centres i minva significativament la qualitat de l’atenció educativa a l’alumnat. 

5. Millora de la convivència. 

Els recents informes sobre assetjament escolar i convivència als centres obliguen a impulsar normes 

clares i consensuades de convivència als centres educatius i que puguen ser compartides amb la 

comunitat educativa. Els Plans de Convivència han d’estar en continua revisió i han de ser estratègies 

consensuades entre professorat, famílies, alumnat i personal dels centres. 
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S’ha de propiciar la participació de tota la comunitat educativa en l’aportació d’idees per a l’elaboració 

o revisió dels Plans de Convivència: 

Reforçar les tutories perquè siguen mitjà de col·laboració entre família i escola i a través d’elles es 

puguen plantejar i conéixer les necessitats reals de l’alumnat. Adequar-les als horaris de les famílies. 

Generalitzar les tutories a l’alumnat en totes les etapes educatives com a fórmula per escoltar totes les 

opinions, necessitats, abordar la prevenció i la resolució de conflictes. I fomentar també les tutories 

entre iguals per tractar a l’aula els conflictes, desacords o problemes entre els companys i les 

companyes. 

Des de la direcció dels centres s’ha de sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la importància d’un 

bon clima escolar i coordinar les accions de lluita contra l’assetjament escolar. 

Institucionalitzar i activar les Comissions de Convivència en tots els centres educatius, amb la 

participació de tota la comunitat educativa, també de l’alumnat. 

Creació d’equips de mediació integrats per alumnat, professorat i famílies. Prioritzar la formació 

d’aquests equips en resolució de conflictes. 

Dotar de protagonisme als i les Coordinadores d’Igualtat i a la Comissió d’Igualtat dels centres perquè 

siguen mitjans efectius per evitar discriminacions per raó de sexe o de gènere i garants de la igualtat i 

del treball a favor de la coeducació i la generació d’una societat antipatriarcal, no masclista i sense 

violència de gènere. 

Que els Plans de Convivència incorporen també mesures per a ensenyar a l’alumnat a ser crítics i saber 

interpretar els missatges que transmeten els mitjans de comunicació i que s’escampen a través de les 

xarxes socials, que s’aborde als centres la prevenció de les ludopaties i de les adiccions (també a les 

noves tecnologies) i de tot tipus de violència. I que es treballe amb la comunitat educativa per fer un 

front comú per exigir davant dels ajuntaments la regulació de la publicitat i de la ubicació de locals 

d’apostes en les proximitats dels centres educatius. 

El temps de menjador i el temps de pati són els moments on majorment es registren actituds 

d’assetjament i conflictes entre l’alumnat. Cal que l’Administració educativa promoga un debat al 

voltant d’aquests temps i d’aquests espais i que se’ls dote també de contingut i de sentit educatiu: 

Defensem la generalització dels programes de pati per dinamitzar amb activitats d’equip i individuals el 

temps d’esbarjo; i del model de patis coeducatius que ofereixen majors i millors oportunitats de joc 

per a totes i per a tots. 

El menjador ha de ser un lloc on posar en pràctica els conceptes sobre alimentació saludable i les 

pautes de convivència. Hi ha centres que compten amb projectes de menjador lligats al manteniment 

d’un hort ecològic i a la creació de cooperatives escolars. Són un bon model a seguir. Aprofitem per a 

reclamar les cuines pròpies als centres com a alternativa saludable i millor acceptada i valorada al 

servei de catering. El menjar de proximitat i saludable millora també la qualitat de l’ensenyament. 

 

6. Currículum. 

Creiem que el currículum necessita una revisió i que, malgrat que el professorat té un coneixement 

major, hem de treballar conjuntament per alleugerar-lo i fer-lo més flexible per tal que els equips 

docents puguen adaptar-lo a la realitat i a les necessitats de cada centre. 
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El currículum hauria d’orientar-se a la consecució de les competències bàsiques per part de l’alumnat. 

Hauria d’incorporar de forma transversal els valors democràtics, de solidaritat, coeducació, les 

emocions, la transformació social i la inclusió. També la transmissió de la idea de que la diversitat és 

riquesa, que previnga contra el racisme, la xenofòbia, el sexisme i que aporte ferramentes per a la 

resolució dialogada de conflictes. També s’han d’incorporar conceptes com la sostenibilitat i la defensa 

del medi ambient, i els valors de vida i alimentació saludable. S’ha d’incorporar-se al currículum des 

d’Infantil l’educació afectiva i sexual i l’ús correcte de les noves tecnologies. 

Hem d’avançar cap a la laïcitat: la religió, per a nosaltres, forma part de l’àmbit privat i no ha de formar 

part del sistema educatiu. Les classes de religió s’impartiran fora de l’horari lectiu i les matèries 

alternatives desapareixeran, per contra, es garantirà que s’imparteixen continguts de valors i cívics a 

tot l’alumnat. 

 

7. Avaluació continuada. 

El sistema educatiu ha d’estar en una contínua avaluació. Així ho viuen els nostres fills i les nostres 

filles, i així ho han de comprendre també l’Administració educativa i els equips docents. S’ha d’avaluar i 

implementar millores després de l’avaluació de tots els aspectes relacionats amb el sistema educatiu 

amb criteris el més objectius possibles i des de l’àmbit públic i no privatitzat. 

L’avaluació permet reconèixer encerts i errors. La recent actualització de la normativa que regula la 

inspecció educativa millora l’organització d’aquest cos depenent de la Conselleria d’Educació i l’atenció 

a les famílies i a les AMPA. Esperem que aquesta millor organització i la potenciació de les visites als 

centres que preveu la norma repercutisca en la millora de la diagnosi i de les mesures, assessorament, 

recursos i programes destinats a cada centre. 

Les avaluacions de l’alumnat en Primària han de deixar de costat les notes numèriques i les 

qualificacions. 

S’ha de propiciar l’avaluació continuada de l’activitat docent i que aquesta deixe de ser voluntària. 

Aquestes avaluacions serviran per a millorar la qualitat de l’ensenyament per mitjà d’incentius, no de 

penalitzacions. 

Així mateix, d’acord amb les avaluacions, s’ha d’oferir formació al professorat adaptada a les 

necessitats específiques de cada equip docent i de cada professor o professora i d’acord amb les 

característiques del centre educatiu. Proposem per a la seua consideració: 

Fomentar l’especialització per etapes. 

Capacitació tant en coneixements pedagògics com en actituds professionals per a l’exercici de la funció 

docent. 

Formació permanent obligatòria per al professorat, finançada per l’administració i que facilite als 

docents el contacte amb la realitat social i la participació activa en els processos d’innovació i millora 

que es duguen a terme en el sistema. 

Considerem que cal renovar el sistema de provisió de places i s’ha d’establir un nou model on guanyen 

pes la pràctica docent i la seua avaluació. 
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8. Millors infraestructures, i sostenibles. 

El debat al voltant del canvi climàtic ha calat enguany entre el moviment estudiantil gràcies a la 

iniciativa de la jove sueca Greta Thunberg. Els conceptes d’eficiència energètica i sostenibilitat formen 

part del nostre vocabulari i són conceptes que ja es treballen a l’escola i dels quals es parla en família 

també. És hora d’abordar una reflexió sobre les nostres escoles en termes d’eficiència energètica i 

sostenibilitat: 

Els centres educatius no estan preparats per als canvis bruscos i radicals de temperatura i en molts 

casos aquests dificulten enormement la marxa normal de les classes. En aquest sentit, s’han de 

replantejar els criteris de construcció dels nous centres educatius i delcondicionament de les 

instal·lacions educatives tenim en compte paràmetres de protecció del medi ambient i d’eficiència 

energètica. 

S’han d’incrementar les ajudes per a l’adequació de les instal·lacions amb pressupost suficient per 

poder emprendre remodelacions d’edificis, canvis de finestres, instal·lació de cortinatges, increment 

de l’arbrat i de les zones verdes, etc. 

Consensuar un Pla d’Eficiència Energètica en els centres educatius de la xarxa pública, comptant amb 

la participació de les organitzacions més representatives de la comunitat educativa. 

La millora de les infraestructures passa evidentment per la retirada definitiva del fibrociment de tots 

els centres educatius i per l’erradicació dels barracots. Cal també accelerar el Pla Edificant i construir 

una xarxa pública de qualitat on es puga escolaritzar a tot l’alumnat de totes les poblacions. 

9. Centres educatius saludables. 

Un altra preocupació que guanya pes entre les famílies es la promoció de la salut dins dels centres 

educatius. Els casos d’obesitat infantil creixen a passos agegantats i fins i tot ja es considera una 

epidèmia. De forma transversal ja es treballen els hàbits d’higiene i de vida saludable, però les famílies 

creiem que cal aprofitar el recurs que representen els menjadors escolars per incidir més en la 

importància de l’alimentació saludable i d’adquirir coneixements sobre nutrició a l’escola. 

Per a millorar l’alimentació cal millorar els menús escolars: volem menús amb productes saludables i 

de qualitat, majoritàriament procedents dels productors i comerços locals i elaborats a les pròpies 

cuines dels centres educatius. 

El servei del menjador ha d’estar lligat, per tant, a un projecte educatiu de centre que permeta la 

participació de tota la comunitat educativa i que servisca per a oferir una atenció adequada a l’alumnat 

i a les famílies i per a difondre hàbits saludables i pautes de convivència; que plantege el debat a les 

aules sobre els aliments no saludables i la seua publicitat en franges d’audiència infantil i juvenil, o 

sobre el consum de substàncies tòxiques i/o de begudes alcohòliques per tal de desenvolupar 

habilitats personals per a afrontar els riscos que açò suposa i promoure el consum responsable; i que 

permeta, per últim, impulsar l’educació per a la salut i l’educació emocional des de l’etapa d’Infantil 

Demanem que desapareguen els productes no saludables de les màquines de vending i les cafeteries 

dels centres de Secundària. 
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PROTOCOL DE FUNCIONAMENT 

 

 

1. Recepció i enviament de documentació. 

Les convocatòries de les comissions i del ple del Consell Escolar i de la Mesa de Mares i Pares 

arriben a la Confederació Gonzalo Anaya a través dels correus. Aquests es reenvien a tots els 

representants (titulars i suplents) i a les tres Federacions provincials a través dels grups de 

WhatsApp existents. Els i les titulars que reben la convocatòria de les comissions amb la 

documentació han d'entregar còpia del material a l'oficina. 

 
2. Estudi de la documentació. Propostes i esmenes. 

Fixar un temps per a la lectura i estudi de tots els representants de la documentació enviada. 

Assenyalar que, de vegades, ens convoquen amb 48 hores i que l’agilitat és fonamental per poder 

presentar les esmenes en temps i forma davant dels òrgans. 

S'envien les propostes i esmenes a realitzar sobre l’esmentada documentació a tots  els i les 

representants dels òrgans i als correus electrònics de la Confederació. També a les federacions, i 

s’anima a compartir-les amb les AMPA. 

Es posen en comú en reunions de treball o correus electrònics o pel grups de WhatsApp. 

Amb l'assessorament del personal de la Confederació es redactarà l'ideari o proposta concreta 

fonamentada en el dret existent. Així es redacta la documentació de la Confederació Gonzalo 

Anaya que serveix de guia per anar a les reunions amb la Conselleria. 

S'envia còpia del document final als i les representants dels òrgans de consulta, als membres de la 

Junta Directiva i al correu de comunicació o premsa de les federacions. 

Es comunica per correu o per telèfon a la treballadora periodista de la Confederació un resum del 

que ha passat en les comissions, CEPV i Mesa de Mares i Pares. Aquest resum es passa als i les 

membres de la Junta Directiva i a les federacions. S’anima a les federacions a difondre la 

informació a les AMPA. 

 
3. Arxiu de la Confederació. 

És necessari que la documentació o propostes presentades queden arxivades a la Confederació. 

Per aquest motiu els membres representants en els òrgans de consulta tindran l'obligació de fer-

los arribar a la Confederació. Així s'anirà creant un arxiu de documentació, propostes i esmenes als 

diferents projectes i propostes d'ordes de la Conselleria. En la Confederació es podrà consultar 

tota la documentació que s'ha anat presentant. Estarà organitzada per temes i de manera 

cronològica. 

 
4. Difusió 

Totes les esmenes i propostes i els vots particulars sobre les normes consultades, que es 

consideren d’interés, es transformen en notes de premsa i comunicats que son enviats als
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mitjans de comunicació i compartits a través de la web i les xarxes socials de la Confederació i les 

Federacions. 

 
5. Àmbits de representació 

Com a resposta als atacs que ha patit l'educació pública valenciana, la Confederació Gonzalo 

Anaya ampliarà, si escau, la representació cap a altres àmbits com els grups parlamentaris en 

les Corts Valencianes, els sindicats docents, les plataformes i altres fòrums de mobilització així 

com altres organismes que puguen invitar-nos a participar. L’objectiu no és altre que exposar 

el model d’escola que defensem i que volem per als nostres fills i filles que està recollit als 

nostres estatuts. 

 
COMUNICACIÓ  
 
 

La comunicació és un altre pilar fonamental de l'activitat de la Confederació Gonzalo Anaya 

perquè permet construir la imatge de l'organització a través de la difusió de la informació sobre 

els temes d'actualitat informativa d’interès general i d'àmbit autonòmic, així com les nostres 

reivindicacions. La projecció exterior de l'organització així com l'articulació de la comunicació 

interna de l'organització, és tasca del Gabinet de Comunicació de la Confederació Gonzalo Anaya. 

 
La finalitat d’aquest departament és donar un major impuls a la comunicació externa de la 

Confederació Gonzalo Anaya, de les Federacions i de les AMPA, i per extensió, del treball que fan 

altres entitats que aposten per l’educació pública. Es tracta de posar en marxa el nostre vessant 

comunicatiu com l’instrument poderós que ha d’impulsar el canvi en les polítiques educatives. 

Mitjançant el nostre discurs informem, fem reflexionar i creem estat d'opinió entre les nostres 

associacions de mares i pares d'alumnes i el públic en general sobre la situació de l’educació 

valenciana i la nostra manera d’entendre l’educació pública. 

 
Les actuacions parteixen de l’estratègia de comunicació conjunta i coordinada entre la 

Confederació i les seues Federacions per exposar la línia ideològica sobre els temes educatius que 

afecten els nostres fills i les nostres filles i acordar i coordinar les accions de difusió a través de 

comunicats, campanyes informatives, rodes i convocatòries de premsa.  Per a això, la comunicació 

ha de tindre un flux bidireccional que facilite l’intercanvi d'arguments i propostes per al seu 

consens i posterior difusió. Mitjançant la interconnexió dels departaments de comunicació de la 

confederació i de les seues Federacions, que col·laboraren en la construcció del discurs mediàtic i 

la seua difusió. 

 

Canals 

Els nostres canals de comunicació són la pàgina web i les xarxes socials (Facebook i Twitter) com a 

canals cada vegada més eficaços per a difondre de forma immediata l'activitat informativa de la 

Confederació Gonzalo Anaya. 

Web i xarxes socials 

La pàgina web, a l’igual que les xarxes socials, facilita la difusió de la comunicació de forma 

immediata entre les AMPA i la ciutadania en general. El nostre objectiu és anar guanyant lectors i 

seguidors per arribar cada vegada a més gent. També comptem amb un canal de YouTube on hi 
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ha els vídeos de les activitats ja siga cursos de formació o campanyes específiques que fem i els de 

les nostres Federacions i AMPA. 

Campanyes informatives temàtiques 

Quan sorgeixen temes específics i d’importància, proposem articular una campanya informativa 

conjunta de la Confederació i les Federacions per a oferir, de manera atractiva, informació bàsica i 

directa sobre aquests temes. 

 
 

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ INTERNA-EXTERNA 

 

Les notícies que genera la Confederació Gonzalo Anaya són generalment temes d’educació 

d’abast autonòmic. 

Comunicació interna 

Una vegada redactada la proposta informativa en forma de comunicat intern s'envia a la Junta 

Directiva perquè realitzen les observacions oportunes, i també a les diverses Federacions perquè 

en tinguen constància. Aquesta manera de procedir ens permet conèixer els diversos punts de 

vista i així podem crear un argument comú i coherent sobre els temes d’interés. 

Normes 

Agilitat per a contestar el correu electrònic o per telèfon amb les apreciacions o matisos que 

consideren sobre el comunicat intern. Cal contestar com a màxim en 48 hores. En cas d’urgència, 

serà la permanent la que done resposta. 

El silenci implica acceptació. En cas de no rebre cap observació en el temps marcat a l’apartat 

anterior s'entendrà que s’està d'acord amb la proposta informativa. 

 La persona que ostenta la presidència, o en la seua absència els membres de la junta, 

comuniquen la publicació de la nota de premsa. 

 

Comunicació externa 

Consensuat el comunicat, es remet als mitjans de comunicació. El portaveu en la nota de premsa 

serà la Confederació Gonzalo Anaya, integrada per les tres federacions que es mencionaran en tot 

moment, i en nom seu, la Presidència, o qui determine la Junta amb coneixement de la 

Presidència. 

Relació amb els mitjans 

Enviada la nota de premsa, o quan els mitjans de comunicació precisen declaracions de la 

Confederació Gonzalo Anaya, la persona que ostenta la Presidència serà la portaveu del missatge 

de la Confederació. 

En cas que Presidència no estiguera disponible o declinara fer declaracions per raons justificades, 

delegarà expressament en un altre membre de la Junta Directiva. En cas de no existir delegació 

expressa se seguirà la piràmide de càrrecs en el següent ordre: 

1. Presidència. 
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2. Vicepresidència Primera. 

3. Secretaria d’Organització. 
 

En aquest cas, el membre de la Junta Directiva atendrà als mitjans de comunicació i farà 

declaracions en nom de la Confederació Gonzalo Anaya i deixarà constància que l'organització 

representa a les tres Federacions. 

 
 

FORMACIÓ 
 

La Confederació Gonzalo Anaya té com a missió oferir un programa de formació a les associacions 

federades de mares i pares d'alumnes. La Confederació es nodreix del projecte formatiu de cada 

Federació, les Federacions són les que tenen el contacte directe amb les AMPA i coneixen les 

necessitats. Recolzarem les seues propostes i promourem iniciatives. 

Considerem fonamental l'àmbit de formació per a la nostra organització pels motius següents: 
 

El programa de formació serveix per a donar un gran impuls a la participació de  les famílies en els 

centres educatius. 

 Els cursos es converteixen en un punt de trobada i d'intercanvi necessari per a mares i pares i les 

AMPA. 

La formació permet acostar i posar en valor en treball de les AMPA a un nombre elevat 

d'assistents als cursos, així com intercanviar experiències i acostar les activitats de les AMPA a un 

nombre més gran de persones que, sense aquesta oferta, desconeixerien el paper de les AMPA, 

Federacions i Confederació. 

Els cursos són un instrument per a la formació, l'assessorament i la divulgació de temàtiques 

d'interès educatiu i proporcionen eines i recursos a les famílies, als representants en Consells 

Escolars i a les Juntes Directives. 

La formació potencia els vincles entre les AMPA, les Federacions i la Confederació Gonzalo Anaya i 

contribueix a consolidar el nostre moviment associatiu. 

Mares i pares, representants en Consells Escolars i Juntes Directives, coneixen les organitzacions 

d’AMPA, els serveis que oferim i les funcions de representació davant l'administració. Les xarrades 

i cursos són un canal per a donar a conèixer l'escola que volem. 

La formació incentiva el caràcter reivindicatiu de les AMPA i la lluita pel nou sistema educatiu que 

propugnem. 

D'aquesta manera, concebem la formació com un instrument necessari i eficaç per a la 

participació, que potencia l'activitat i dinamitza al moviment associatiu de mares i pares, a més de 

comunicar el posicionament de la Confederació Gonzalo Anaya davant els diferents temes 

d'actualitat educativa. 

D’altra banda, cal indicar que l’única via d’ingressos de la Confederació Gonzalo Anaya és la 

subvenció per a activitats formatives que convoca la Conselleria d’Educació, que permet 

mantindre l’estructura de la Confederació i part de la de les Federacions. 

En aquest nou curs donarem continuïtat als projectes formatius ja iniciats, i n’impulsarem de 

nous. Els blocs temàtics i els projectes detallats els fiquem a continuació: 
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A. Programes o plans de xoc contra la desmotivació de les AMPA 

a) Projectes sobre impuls i extensió de l'associacionisme. 

Projecte A1. L’AMPA participa com a part de la comunitat educativa 

Projecte A2. Organització i funcionament d'un centre educatiu 

Projecte A3. L'AMPA comunicada. Funcionament telemàtic 

b) Què és el Consell Escolar del centre. Importància de formar-ne part. Cursos per a la 

formació de consellers i conselleres escolars. Participació en comissions. 

Projecte A4. Participació i eleccions als Consells Escolars: amb veu i vot 

Projecte A5. Guies bàsiques d’orientació de les AMPA i material audiovisual per als 

consellers, etcètera. 

 
B. Programes d'activitats formatives al llarg de l'any, dirigides a les mares, pares i alumnat que 

aborden els següents temes: 

a) Participació activa de la família i col·laboració estreta amb els tutors per promoure l'èxit 

educatiu i la prevenció del fracàs escolar de l'alumnat. 

Projecte B1. Consums abusius i fracàs escolar: prevenció des de la família. 

Projecte B2. L'èxit escolar: família-escola i habilitats socials dins de la família. 

Projecte B3. Orientació escolar en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Projecte B4. Competències bàsiques i èxit escolar. 

Projecte B5. Fomentar l'autocontrol i la tolerància a la frustració. 

Projecte B6. La motivació escolar des de casa. Tècniques d'estudi. 

b) Estratègies per al foment i la millora de la lectura en l'àmbit familiar, que facen estimar- la 

i valorar-la, en col·laboració amb els centres docents. 

Projecte B7. Compartir la lectura en família. 

Projecte B8. Animació a la lectura: Conta-contes. 

c) Accions de formació sobre la utilització de les noves tecnologies i de les xarxes socials en 

l'educació. Sensibilització a la convivència escolar. Pensament crític i solidari. Projecte B.9 

Innovació al servei de l'aprenentatge: tauletes i xarxes socials educatives. Projecte B10. 

Noves tecnologies i usos. 

d) Altres temàtiques. 

Projecte B11. Escola de mares i pares. 

Projecte B12. Estils educatius. Noves metodologies. 

Projecte B13. Igualtat de gènere. 

Projecte B14. Assetjament escolar. 

Projecte B15. La diversitat a l’escola: família i gènere. 

Projecte B16. Pensament inclusiu. 

Projecte B17. Convivència escolar: mediació i coeducació. 
 

Jornades 

J1. Jornades sobre temps escolars. 

J2. Jornades sobre la diversitat familiar. 

J3. Jornades sobre educació inclusiva: diferents maneres d’aprendre. 

J4. Jornada sobre mediació. 

J5. Jornada sobre educació i futur. 
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J6. Jornades sobre educació emocional. 

J7. Jornades sobre igualtat i coeducació. 

J8. Jornada sobre alimentació sostenible i saludable. 

J9. Jornada sobre prevenció de la violència de gènere. 

J10. Jornada de trobada d’AMPA. 

 
Condicionants en la   formació 

La formació es realitzarà a través de les Federacions amb la col·laboració de la Confederació 

Gonzalo Anaya. La formació esmentada s'efectuarà amb càrrec a la subvenció rebuda per part de 

Conselleria d'Educació per a l'exercici corresponent i en la quantitat que propose la Junta 

Directiva i s’aprove en Assemblea. 

Per a aquest exercici, donem continuïtat al programa de formació i remarquem la necessitat 

d’ajustar-nos als requisits per tal d’optimitzar el pressupost destinat a formació i per complir els 

tràmits exigits en la convocatòria d’ajudes, cosa que ja venim fent. Els condicionants són: 

Els cursos es programaran per localitats i/o per comarques en espai municipals o a les seus de les 

federacions, preferentment. 

Es confeccionarà un calendari de cursos i escoles de mares i pares on es publicitaran les sessions i 

el/la ponent. S’enviarà per mailing i es compartirà a les xarxes socials. Els participants s’inscriuran 

a través de formularis on-line. Si es considera, es pot crear una plataforma per a fer difusió del 

programa de formació i la seua posterior inscripció als cursos i valoració dels assistents via 

enquesta. 

Els formadors/es o ponents col·laboraran en la posada en marxa del curs de formació, coordinant 

la preparació de l’espai per a la impartició del curs així com l’arreplega del certificat i de la fulla de 

signatures dels assistents. 

Els cursos hauran de ser publicitats, incloent-hi el programa del mateix, el dia, hora i lloc  de 

realització amb els logos de les entitats que ho financen i organitzen. 

Cada curs haurà d’incloure el full firmat d'assistents i el certificat d’on s'ha impartit. 

La retribució als formadors es farà d’acord amb les bases o indicacions de la Conselleria 

d’Educació per tal d’ajustar-se als criteris. 

  

 

▪ Cartells de formació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria 2019 
 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


