FAMPA-VALÈNCIA és una federació
sense ànim de lucre, amb més de 600
AMPA federades. Té com a principal
objectiu defensar l’Ensenyament Públic,
de qualitat i en valencià.
FAMPA-VALÈNCIA es va fundar el 10
de juny de 1977 i és una entitat que
desenvolupa activitats de representació,
defensa i promoció de les AMPA.

Horari d’atenció oficina:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 18:30 h

Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes
· FAMPA-València ·
C/ Dénia, 6-1
46006 València
www.fampa-valencia.org
fampa-valencia@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11

Els nostres
objectius
DEFENSAR una Escola Pública plural, democràtica, multicultural, participativa,
integradora, coeducativa i laica.
PARTICIPAR com a part de la comunitat educativa en el bon funcionament dels
centres de titularitat pública i en tots els òrgans de control i gestió d’aquests,
com ara els Consells Escolars.

PROMOURE qualsevol classe d'activitats que servisquen per a la formació i

informació de les famílies en matèria educativa.

REPRESENTAR els interessos de les AMPA en tot allò que afecte el procés
educatiu.

COORDINAR i potenciar esforços, inquietuds i aspiracions de totes les AMPA
que pertanyen a la federació.

FAMPA-VALÈNCIA treballa des de la independència política i administrativa.
POTENCIAR la llengua i la cultura pròpia.

La nostra
participació
FAMPA està integrada en:
La CONFEDERACIÓ VALENCIANA DE MARES i PARES
“GONZALO ANAYA”, junt a les Federacions de Castelló
(“FAMPA Penyagolosa”) i d’Alacant (“FAMPA Enric Valor”).
També formem part de la Confederació Espanyola
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes CEAPA.
Aquesta unió ens permet estar, representats, entre altres,
als següents organismes:
• CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE
• CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS
• COMISSIÓ DE CONCERTS EDUCATIUS
• MESA DE MARES I PARES DE LA CONSELLERIA
• CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ
• CONSELL ESCOLAR DE L’ESTAT

Serveis
• Assegurança de Responsabilitat
Civil per a activitats extraescolars
organitzades per les AMPA.
• Assessorament de funcionament
d’AMPA en matèria de subvencions,
legislació, etc.
• Tracte directe amb organismes oficials.
• Cursos i jornades de formació per a
pares i mares.
• Departament de comunicació per fer
difusió de les vostres reivindicacions.
• I totes les suggerències que no estiguen
ací recollides.

Àrees de la
Federació
INFORMACIÓ GENERAL

fampa-valencia@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11 (ext. 1)

Mª JOSÉ BARASOAÍN
ENCARNA MARTÍ
ANA SANTAISABEL

ÀREA COMUNICACIÓ

premsa@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11 (ext. 2)

ENCARNA MARTÍ

ÀREA FORMACIÓ

formacio@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11 (ext. 3)

ANA SANTAISABEL

ÀREA ASSESSORAMENT INTERN AMPA

assessoria@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11

Mª JOSÉ BARASOAÍN

ATENCIÓ JURÍDICA
fampa-valencia@fampa-valencia.org
Tel. 96 373 98 11

ESTHER GONZÁLEZ

FEVAEX

gestion@fevaex.org
Tel. 96 104 24 70

Mª JOSÉ MARTÍNEZ
NATALIA COMAS

