Comunicat de premsa
COVAPA inicia la seua presa de contacte amb els
portaveus d'educació dels grups parlamentaris
amb representació en Les Corts Valencianes
Després de la constitució de les Corts Valencianes el passat mes de juny, la
Confederació Valenciana d'APAs, -COVAPA-, integrada per les federacions provincials FAPA
“Gabriel Miró” d'Alacant, FAPA “Humanista Manuel Tarancón” de Castelló i FAPA “9
d´octubre” de València, va sol·licitar entrevista amb els portaveus d'educació de tots els grups
parlamentaris representats, amb l'objectiu d'intercanviar inquietuds i propostes sobre la
situació educativa de la nostra comunitat autònoma, així com exposar les principals
reivindicacions del nostre moviment associatiu.
Ahir, 14 de juliol, en la seu dels Grups Parlamentaris a València, va donar
començament aquesta presa de contacte amb els grups Compromís i Podemos-Podem en
consecutives entrevistes a les quals van assistir Josep Nadal, portaveu d'educació del grup
Compromís en les Corts Valencianes i Sandra Mínguez, portaveu d'educació del grup
Podemos-Podem en les Corts Valencianes i portaveu estatal d'educació d'aquesta formació.
Els membres representants de la nostra confederació, COVAPA integrada per les
federacions provincials FAPA “Gabriel Miró” d'Alacant, FAPA “Humanista Manuel Tarancón”
de Castelló i FAPA “9 d´octubre” de València, van exposar a tots dos portaveus i van fer
lliurament d'un dossier amb les principals reivindicacions del nostre moviment associatiu i que
poden resumir-se en:

PLA PER A LA MILLORA DE L'ÈXIT ESCOLAR. Document 22 OBJECTIUS, 121
MESURES.- Document de propostes de l'ideal d'escola pública que defensem, l'origen del
qual es remunta a 1999 i que durant tots aquests anys hem anat adaptant, encara que sense
modificar el seu principal objectiu: l'establiment d'un Pacte per l'Educació, que permeta dotar
de l'estabilitat necessària al nostre sistema educatiu.

RESOLUCIÓ DEL PLE DELS CORTS VALENCIANES SOBRE DICTAMEN DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT ESPECIAL D'ESTUDI DE LES TÈCNIQUES I DE LES
ACTUACIONS PER A MILLORAR EL RENDIMENT ESCOLAR I LES POSSIBILITATS
D'OCUPACIÓ DELS JOVES.- Aprovada el 26 de març de 2015 pel Ple dels Corts i per tots
els partits amb representació parlamentària de l'anterior legislatura. COVAPA va participar en
aquesta Comissió, mitjançant intervenció realitzada en octubre de 2014.

PLURILINGÜISME.- Campanya Valencià SI, Castellà TAMBÉ!. Model plurilingüe que
permeta que l'alumnat valencià adquirisca una competència comunicativa adequada en
castellà, valencià i anglès.

MENJADORS ESCOLARS.- Reconsideració sistema de concessió d'ajudes. Disminució
puntuació establida per a ser beneficiari o incremente dotació pressupostària perquè les
ajudes arriben a un major nombre de famílies.

JORNADA ESCOLAR.- Clarificació. Proposta del model “Elegir tots, sense imposar-se a
ningú” que tinga en compte l'elecció del model de jornada (partida o contínua) de cada família
de forma individualitzada en tots els casos que siga possible i regulació del sistema d'elecció
on no ho siga.

RÀTIOS.- Recuperació de les ràtios establides abans de les mesures d'ajust i si és possible,
millorar-les.

SUBSTITUCIONS PROFESSORAT.- Implantació de sistema que permeta substitució
immediata.

INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES.- Esforç inversor per a construcció, remodelació o
adequació de centres educatius dignes per als nostres fills i filles.

LLIBRES DE TEXT.- Models sostenibles i que reduïsquen l'impacte econòmic en les famílies.
Biblioteques d'aula, socialització, reutilització, bancs de llibres. Obertura línia pressupostària
per a ajudes.

COOPERATIVA-BANC DE LLIBRES EL TEU PAPER COMPTE! de la FAPA “Gabriel Miró”
d'Alacant, com a eina que afavoreix l'intercanvi i reutilització de llibres de text.

PROBLEMÀTICA LLIBRES DE TEXT DE 3º I 5º D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Edició
2014). CIÈNCIES DE LA NATURALESA I CIÈNCIES SOCIALS. Inadequació de llibres de
text editats. Sol·licitud d'intervenció Conselleria d'Educació. Presentació i admissió a tràmit de
queixa davant Síndic de Greuges.

Tant Josep Nadal, portaveu d'educació del grup Compromís en les Corts Valencianes
com Sandra Mínguez, portaveu d'educació del grup Podemos-Podem en les Corts Valencianes
i portaveu estatal d'educació d'aquesta formació, acullen amb interès les propostes
plantejades per COVAPA i es comprometen a analitzar-les, brindant-nos vies de col·laboració
en la present legislatura.

Alacant, 15 de juliol de 2015.

