Proposta d’acord per fer efectius els cessaments i nomenaments de les àrees de treball i
la seua àrea de competència.
Primer
-

Canviar la denominació de l’àrea de “Promoció Associativa” a “Participació”.

Segon
-

Efectuar els següents cessaments i nomenaments:
CESSAMENT

NOMENAMENT

Participació (Vocal)

Lucía Esquer Bueno

Patricia Letterer Ramos

Política Educativa (Vocal)

Patricia Letterer Ramos

Mónica Letterer Ramos

Medi Ambient (Vocal)

Mónica Letterer Ramos

Laura Bermejo Huete

Cultura (Responsable)

Lucía Esquer Bueno

Enrique Martínez Quirós

Cultura (Vocal)

Vacant

Raquel Sanahuja Bertomeu

Tercer
-

La composició de les àrees de treball quedaria de la següent manera:

Participació

Política Educativa

Equitat i Inclusió

Comunicació

Responsable

Laura Bermejo Huete

Vocal

Patricia Letterer Ramos

Responsable

Adrián Adam Sanz

Vocal

Mónica Letterer Ramos

Responsable

Mónica Letterer Ramos

Vocal

Raquel Sanahuja Bertomeu

Responsable

Beatriz González Henry

Vocal

Adrián Adam Sanz

Medi Ambient
Formació
Cultura

Responsable

Beatriz González Henry

Vocal

Laura Bermejo Huete

Responsable

Raquel Sanahuja Bertomeu

Responsable

Enrique Martínez Quirós

Vocal

Raquel Sanahuja Bertomeu

Quart
-

Reconèixer com a àrees de competència de les àrees de treball:

Participació
-

Foment de la participació de l’alumnat a l’institut, en la federació, en els grups de
treball i en les trobades.
Representació de l'alumnat en les diverses entitats, institucions i plataformes de
participació.
Gestió del nou pla de participació amb COVAES.
Gestió del cens de persones i associacions membre.
Política Educativa

-

Foment de les relacions amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Consell
Escolar de la Comunitat Valenciana-CECV i les seues comissions, mesa
d'alumnes...).
Foment de relacions actives amb altres institucions.
Promoure i desenvolupar bones relacions amb els diferents grups parlamentaris
valencians.
Equitat i Inclusió

-

Treballar per tractar d’eliminar l’assetjament i el ciberassetjament escolar.
Treballar per tractar d’eliminar les barreres a l’educació i fer propostes per millorar
el sistema de beques.
Mantindre una actitud activa i reivindicativa donant suport al moviment feminista i
LGTB+ .
Garantir la paritat en els grups de treball i activitats de la federació.
Garantir l’accés a la participació a persones amb mobilitat reduïda, persones amb
dificultats econòmiques, persones amb discapacitat, etc.

-

Participar i donar suport al 17M, a l’Orgull, 8M, 25N i altres events d’aquesta
índole.
Comunicació

-

Donar visibilitat a totes les activitats realitzades per FAAVEM mitjançant les
xarxes socials
Actualitzar i adaptar la nostra pàgina web a les necessitats de l'estudiantat
Visibilitzar els objectius dels grups de treball en les xarxes
Medi Ambient

-

Mostrar especial atenció sobre els riscos del canvi climàtic i la protecció del medi
ambient.
Treballar el Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Promoure activitats de neteja d’espais naturals i altres, sempre en la competència
de Medi Ambient.
Formació

-

Realitzar un Pla de Formació inclusiu, amb perspectiva de gènere i descentralitzat.
Realitzar les formacions plantejades al Pla de Formació.
Disposar i distribuir material didàctic i formatiu d’interès tant per a persones
associades com no associades.
Crear sinergia amb altres entitats per a poder enfiquirnos amb formacions
específiques sobre diversos temes d’actualitat.
Cultura

-

Foment de l’ús del valencià en les xarxes socials, l’estudiantat i dins de les
reunions i trobades de la federació.
Regulació de l’ús d’ambdues llengües cooficials reconegudes en l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en la documentació de la federació.
Cogestionar les subvencions destinades al foment i l’ús del valencià concedides a
FAAVEM.
Donar a conèixer, publicant en xarxes socials o similars, les tradicions, costums i
festes reconegudes de la Comunitat Valenciana.
Altres, no assignades a cap àrea de treball o òrgan federal, col·legiat o unipersonal,
dins dels assumptes culturals i esportius.

La vigència d’aquest acord s’inicia en el moment de la finalització de l’Assemblea Federal.
Paiporta, a 14 de juliol de 2020,
Enrique Martínez Quirós,

President de la federació

