
 

Comunicat de premsaComunicat de premsaComunicat de premsaComunicat 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. 
 
 El passat 3 de setembre, com a continuació a les reunions mantingudes durant el 
mes de juliol, COVAPA va mantenir reunió amb el grup parlamentari Ciudadanos, a la qual va 
assistir Carolina Punset, portaveu d'aquest grup en les Corts Valencianes. 

 
 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 aquesta portaveu i van fer 
lliurament d'un dossier amb les principals reivindicacions del nostre moviment associatiu i que 
poden resumir-se en: 

 

PPLLAA  PPEERR  AA  LLAA  MMIILLLLOORRAA  DDEE  LL''ÈÈXXIITT  EESSCCOOLLAARR..  DDooccuummeenntt  2222  OOBBJJEECCTTIIUUSS,,  112211  

MMEESSUURREESS..-- 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. 

 

RREESSOOLLUUCCIIÓÓ  DDEELL  PPLLEE  DDEELLSS  CCOORRTTSS  VVAALLEENNCCIIAANNEESS  SSOOBBRREE  DDIICCTTAAMMEENN  DDEE  LLAA  

CCOOMMIISSSSIIÓÓ  NNOO  PPEERRMMAANNEENNTT  EESSPPEECCIIAALL  DD''EESSTTUUDDII  DDEE  LLEESS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  II  DDEE  LLEESS  

AACCTTUUAACCIIOONNSS  PPEERR  AA  MMIILLLLOORRAARR  EELL  RREENNDDIIMMEENNTT  EESSCCOOLLAARR  II  LLEESS  PPOOSSSSIIBBIILLIITTAATTSS  

DD''OOCCUUPPAACCIIÓÓ  DDEELLSS  JJOOVVEESS..-- 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. 
 



PPLLUURRIILLIINNGGÜÜIISSMMEE..-- Campanya Valencià SI, Castellà TAMBÉ!. Model plurilingüe que 

permeta que l'alumnat valencià adquirisca una competència comunicativa adequada en 
castellà, valencià i anglès. 

 

MMEENNJJAADDOORRSS  EESSCCOOLLAARRSS..-- 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. 

 

JJOORRNNAADDAA  EESSCCOOLLAARR..-- 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. 

 

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

millorar-les. 

 

SSUUBBSSTTIITTUUCCIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSOORRAATT..-- Implantació de sistema que permeta substitució 

immediata. 

 

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS  EEDDUUCCAATTIIVVEESS..-- Esforç inversor per a construcció, remodelació o 

adequació de centres educatius dignes per als nostres fills i filles. 
 

LLLLIIBBRREESS  DDEE  TTEEXXTT..-- 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. 

 
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA--BBAANNCC  DDEE  LLLLIIBBRREESS  EELL  TTEEUU  PPAAPPEERR  CCOOMMPPTTEE!! de la FAPA “Gabriel Miró” 

d'Alacant, com a eina que afavoreix l'intercanvi i reutilització de llibres de text. 

 

PPRROOBBLLEEMMÀÀTTIICCAA  LLLLIIBBRREESS  DDEE  TTEEXXTT  DDEE  33ºº  II  55ºº  DD''EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA  ((EEddiicciióó  

22001144))..  CCIIÈÈNNCCIIEESS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEESSAA  II  CCIIÈÈNNCCIIEESS  SSOOCCIIAALLSS.. Inadequació de llibres de 

text editats. Sol·licitud d'intervenció Conselleria d'Educació. Presentació i admissió a tràmit de 
queixa davant Síndic de Greuges. 

 
 
 Carolina Punset, portaveu del grup parlamentari Ciudadanos en les Corts 
Valencianes, acull amb interès les propostes plantejades per COVAPA i es compromet a 
analitzar-les, brindant-nos vies de col·laboració en la present legislatura. 

 
 
 

Alacant, 8 de setembre de 2015. 

 
 


