I PROJECTE DE TREBALL
PUNT DE PARTIDA
Ens trobem en un moment realment complicat de cara al futur de
l’AMPA. Com a conseqüència de l’impacte brutal que ha tingut i continua
tenint la pandèmia en tots els aspectes de la vida, i en especial en
l’educació, s’imposa un replantejament profund de la nostra funció com
associació de mares i pares. Igual que ha passat en altres àmbits, la
pandèmia ha aguditzat o ha fet més visibles, les deficiències de la nostra
organització i forma de treballar però també ha fet més rellevant el treball
desinteressat, la força de voluntat i l’esforç impagable d’un grup de
persones que sovint sense cap mena de protagonisme fan possible que
continuem sent AMPA, a pesar de tot.
No és nova la gran dicotomia en la qual ens hem mogut els últims anys,
buscar l’equilibri entre l’assumpció de gestionar una de les grans
incoherències, un dels grans “forats negres” de l’ensenyament públic a la
Comunitat Valenciana, eixa conciliació de la qual tan es parla, moltes
vegades de forma buida, sense oferir cap resposta real, i l’altra gran
funció de l’AMPA, ser la veu de les famílies en el centre, defensar els
nostres interessos pedagògics, la qualitat de l’ensenyament, les bones
pràctiques, la bona comunicació, la transparència....en definitiva ser
comunitat educativa.
Ens hem d’esforçar per continuar dia a dia aportant el que sigam capaços
en esta lluita. Com a presidenta, en l’últim mes i mig i per qüestions
laborals m’ha sigut impossible seguir de prop tots els fronts oberts. Moltes
gràcies a totes i tots els que heu continuat bregant. El que em queda de
curs sent presidenta de l’AMPA també estarà condicionat per estes
obligacions laborals, però espere contar amb el suport necessari per a
poder acabar de pilotar el projecte de forma satisfactòria. Ara bé,
S’IMPOSA UNA RENOVACIÓ.
El curs que vé, ja no formaré part de la comunitat escolar del CERVANTES.
I algunes de les persones que en estos moments tenen llocs més
representatius en la Junta Directiva, tot i que no l’abandonen, sí que han
manifestat la seua voluntat de tindre un paper menys destacat. Per tant,
tenim per davant uns mesos en què haurem de redefinir. Guillermo

Castelló es presenta a la vicepresidència hui, i segur que conta amb el
suport de tots per a convertir-se en un bon actiu per a l’AMPA.

OBJECTIUS PER AL CURS 20/21
-Assegurar la continuïtat de l’AMPA tant des del punt de vista de
l’organtizació directiva, repartiment de funcions, com des del punt de vista
econòmic i financer.
-Mantindre i recuperar els diferents serveis de conciliació i extraescolars a
mesura que evolucione la situació de pandèmia
-Mantindre i potenciar, en funció de l’evolució de la crisi sanitària, els
diferents projectes de participació de les famílies en el centre i fora del
centre i que ja estan reflexats a la memòria d’activitats.
-Avaluar les eines de comunicació de què disposem i plantejar millores.
-Garantir la continuïtat de la representació de l’AMPA en el Consell Escolar
i avaluar de quina manera es pot millorar la transmissió de la informació a
les famílies.

