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INTRODUCCIÓ 

L'actual memòria presenta les accions dutes a terme per part de la Confederació 
d'AMPA del País Valencià, Gonzalo Anaya, on s'exposen les línies principals 
d'actuació al llarg del període comprès entre maig de l'any 2018 i maig de l’any 2019. 
Les nostres àrees de treball se centren en les actuacions de cara a l'Administració, 
tant pel que fa a la nostra participació al Consell Escolar de País Valencià i la Mesa de 
Mares i Pares, com les reunions, consultes i reivindicacions mantingudes; la formació 
amb el desplegament de les subvencions rebudes, la política de comunicació i el 
suport a les tasques de les federacions. Així mateix, exposem com hem desenvolupat 
el projecte d’actuació presentat en la darrera assemblea i les fites assolides en el camí 
que vam mamprendre. 

La Confederació ha continuat durant aquest període treballant per la millora de la 
qualitat de l'ensenyament públic i pel seu canvi en tots els àmbits. Tot mantenint el 
nostre rebuig a la LOMQE i demanant la seua derogació així com la reversió de les 
retallades a l’educació. Sens dubte, assistim a un canvi d'enfocament en 
l'Administració valenciana i estatal. S'estan donant petits passos que centren la 
seua mirada de nou en l’escola pública, encara que, no a un ritme suficient ni amb 
la contundència que ens agradaria.  

La tasca de la Confederació ha estat, en tot moment, recolzar les actuacions que 
beneficien el sistema de titularitat pública i hem estat crítiques amb aquelles propostes 
que considerem que no ho han fet o amb les mancances que trobem en tots els àmbits 
educatius.  

Entre els fets que corroboren el canvi d’enfocament de les administracions hi trobem 
l’aprovació del Decret d’Equitat i d’Inclusió en el sistema educatiu valencià, amb el 
qual l’Administració pretén “establir i regular els principis i les actuacions encaminades 
al desenvolupament d’un model inclusiu en el sistema educatiu. Açò representa un 
petit canvi de paradigma al model educatiu, tot i que encara queden molts àmbits per 
abordar com ara el de la participació i democratització del sistema. 

Com a contrapunt a aquesta “bona notícia”, al·leguem que naix sense dotació 
pressupostària i sense cap capítol pressupostari específic ni en els ja existents, al 
temps que la inclusió és entesa de forma limitada al no contemplar necessitats 
educatives d’alumnat pròpies de contextos d’exclusió i en risc d’exclusió per causes 
socio-econòmiques. I és la mateixa crítica que fem al projecte d’Ordre de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula 
l’organització per al Decret d’inclusió. A la nostra crítica, els representants de la 
Conselleria contesten que es tindrà en compte a l’hora d’elaborar els pròxims 
pressuposts de la Generalitat Valenciana. Haurem de veure com funciona tot plegat i 
seguir amb la nostra reivindicació de ficar com a eix fonamental d’actuació de 
l’administració l’educació pública. 
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 Així mateix, s’ha iniciat en els darrers mesos la modificació dels Reglaments 
d’Organització i Funcionament (ROF) dels Centres d’Educació Infantil i Primària, així 
com també els d’ESO i Batxillerat i s’ha iniciat també la modificació dels dels Centres 
d’Educació Infantil de primer cicle, de FP i de les Escoles Oficials d’Idiomes, 
documents que romanien intactes des de la dècada dels 90, en la majoria dels casos. 
També sembla que es planteja crear-ne uns específics per als CRA i CAES. Es tracta, 
com veiem, d’un intent per actualitzar el marc normatiu del sistema educatiu valencià, 
que valorem i agraïm, però que trobem insuficient i injustificats puix totes aquestes 
modificacions es fan sota el domini de la LOMQE, l’actual llei educativa d’abast 
estatal que limita -i molt- les possibilitats de renovació i transformació d’aquests 
reglaments, cosa per la qual no comprenem la necessitat d’abordar aquestes 
renovacions ara, al moment d’acabar el mandat de l’actual equip de la Conselleria 
d’Educació i a corre-cuita. Ensems, valorem de manera negativa el procés que no ha 
estat en absolut participatiu. 

La defensa de la disminució de ràtios ha sigut constant també aquest any, i així ho 
hem palesat a les al·legacions presentades a les diverses ordres, resolucions i 
instruccions de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE). La 
Confederació demana que les aules d’Infantil tinguen fins a 20 alumnes com a màxim i 
que a les de Primària siguen d’un màxim de 23, independentment de la taxa de 
natalitat, i que aquesta mesura s’aplique a tots els municipis, no sols a aquells que ho 
sol·liciten. La Conselleria no ha assumit aquesta proposta però sí informa que s’ha 
reduït la ràtio de forma generalitzada i que la mitjana és de 21 alumnes per aula. 
Aquest curs, 35 municipis han aprovat reduir la ràtio de 3 anys a 23. 

Una altra de les revisions que ha tingut lloc al llarg d’aquest curs és l’actualització de 
la normativa que regula el treball dels Inspectors d’Educació. Al 2017 es va 
revisar la normativa que regia les seues funcions i organització, que datava de 1992; i 
el passat mes d’abril es va publicar l’Ordre 17/2019 de 16 d’abril, que desenvolupa 
l’actuació, el funcionament i l’organització de la Inspecció d’Educació al País Valencià, 
i que inclou, entre d’altres coses, l’atenció a les famílies i a les AMPA com a parts 
integrants de la comunitat educativa. 

D’altra banda, també durant aquest any s’ha afiançat l’aplicació de l’anomenda 
jornada escolar continuada al mapa educatiu valencià. Després de les últimes 
votacions, celebrades el passat 1 d’abril, ja són 653 escoles les que han canviat la 
seua jornada escolar per concentrar el temps lectiu entre les 9 i les 14 hores. Esta 
generalització de la jornada continuada ha estat acompanyada per modificacions a la 
normativa, com ara la implantació d’activitats extraescolars gratuïtes (amb 
excepcions en la gratuïtat)d’oferta obligatòria a tots els centres educatius en tot 
tipus de jornada escolar, l’organització de les quals la Conselleria l’encomana als 
equips directius dels col·legis (tot i que permet també a les AMPA que hi col·laboren), 
d’acord amb les instruccions d’inici de curs publicades a juny de 2018. L’aplicació 
d’aquests nous criteris ha generat molta confusió, i també molt de descontent, entre 
les AMPA i entre els claustres, raó per la qual vàrem sol·licitar durant l’estiu de 2018 
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en diverses reunions amb el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, i amb el 
Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, que deixaren en suspens 
l’aplicació de les noves instruccions amb la intenció de consensuar un text que 
facilitara tant als centres amb jornada continuada com als de jornada partida la 
col·laboració de les AMPA, que tradicionalment s’han encarregat de l’oferta i la gestió 
de les extraescolars en els col·legis, per evitar la desaparició d’aquestes activitats per 
falta de temps o de ganes dels equips directius per a organitzar-les, tal com està 
passant a moltes escoles que han adoptat la jornada continuada. El 31 d’agost de 
2018, el secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, va emetre unes instruccions 
internes on anunciava una moratòria per a l’aplicació de les instruccions relatives 
al programa anual d’activitats extraescolars i serveis complementaris “no serà 
d’aplicació obligatòria durant el curs 2018-2019 per als centres que desenvolupen la 
seua activitat en jornada partida”. No obstant això, ha transcorregut ja pràcticament tot 
el curs i encara no s’ha pogut consensuar un text que garantisca l’oferta d’activitats 
extraescolars de qualitat i gratuïtes para a tots els xiquets i les xiquetes als col·legis 
públics, entre d’altres coses perquè la Conselleria s’ha negat a constituir una 
comissió de treball específica per a tractar aquest tema, tal com hem demanat. 

En aquest cas, hem reiterat la nostra crida a la calma en els processos de 
reordenació de la jornada escolar. Malgrat haver-hi un gran nombre de temes 
importants per a debatre en relació amb un nou sistema educatiu i de participació, 
aquests queden relegats (que no oblidats) pel grau d'intensitat del debat i de tensió en 
els centres que ocasionen els projectes de canvi de jornada escolar. Cal dir que el 
decret que regula el canvi de la jornada escolar permet diversos ordenaments dels 
temps escolars i no sols la compactació dels temps lectius, tot i que en la majoria en 
què s'ha debatut, s'ha configurat la docència al matí. Aquesta Junta Directiva sempre 
tracta d'arribar a un consens entre les federacions. Hem defensat que en cada centre 
s'arribe a un posicionament de consens a l’hora de la tria de la jornada de tota la 
comunitat educativa i proporcionar a les famílies tota la informació al nostre abast.  

La dificultat per suplir les baixes i vacants d’educadors per a les aules CIL i per al 
xiquets i xiquetes que els necessiten cada dia per poder complir amb la seua jornada 
lectiva ha motivat diverses queixes nostres davant l’Administració. El fet que aquests 
treballadors i aquestes treballadores depenguen de la Conselleria d’Administracions 
Públiques i Justícia i no de la d’Educació és el principal motiu pel qual s’ha endarrerit 
la substitució. Les nostres crítiques, que culminaren amb la presentació d’una 
reclamació davant del Síndic de Greuges, han sortit efecte. S’han cobert la majoria 
de les places demandades i el Conseller, Vicent Marzà, ha anunciat que treballarà per 
incorporar als educadors i educadores a la plantilla de la Conselleria d’Educació. 

L’actual curs va començar amb una noticia preocupant per a nosaltres: l’entrada de 
noves religions a les aules públiques valencianes. La Conselleria va aprovar la 
impartició de classes de religió islàmica i evangèlica a una desena de centres de tot el 
territori. La Confederació Gonzalo Anaya va criticar aquesta mesura i va reclamar 
l’eixida de la religió de les aules, en defensa d’una escola totalment laica. 
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A banda d’aquests fets, romanen sense resoldre altres qüestions igualment 
importants o més com són la millora de les infraestructures, l'increment de la 
participació i el poder de decisió de les famílies a través dels consells escolars; la 
desaparició de la concertació, el foment de les AMPA, l'augment de recursos, la lluita 
contra la LOMQE o la proposta d'un nou sistema educatiu que nosaltres volem 
totalment públic, de qualitat, gratuït, laic, coeducatiu, treballant des de i per la 
comunitat educativa i amb una aposta real per fomentar el valencià. Aquest sistema ha 
de ser totalment públic, ja que l’escola pública és l'única que realment garanteix 
tots els drets pels quals apostem. Un sistema centrat en totes les xiquetes i els 
xiquets sense distinció. Un sistema democràtic, participatiu, solidari, igualitari, amb 
educació en valors, que considere el sistema educatiu com un tot, amb centres oberts 
tot el dia, amb totes les activitats relacionades amb l'aprenentatge dins del sistema 
educatiu, com les extraescolars, com la participació del nostre alumnat en el teixit 
social, i imbricat amb la resta d'agents socials. Un sistema connectat amb la nostra 
societat, amb la vida dels barris i pobles.  

Les federacions que formen part de la Gonzalo Anaya han mantingut la seua línia de 
treball per tal d’incrementar la participació de les AMPA i de les famílies dels 
centres educatius en els debats i en la presa de decisions. Així, per exemple, per a 
determinar el nostre posicionament davant els nous decrets i de totes les qüestions 
relacionades amb el sistema d'ensenyament públic, ens hem basat en el 
posicionament dels òrgans de decisió de les federacions i també en el posicionament 
de les AMPA que les integren. Després de tot un procés de consultes, les federacions 
van instar a la Confederació a prendre les decisions que va proposar la immensa 
majoria de les nostres AMPA. 

Quant a les reunions amb l'Administració, aquesta Junta Directiva pensa que al 
Govern valencià encara ha de millorar molt en transparència, democratització i 
participació, i cal una aposta integral per l'escola pública, on les famílies tinguem una 
vertadera participació activa en l'elaboració de les polítiques educatives. 

Hem aprofundit en la nostra línia de col·laborar amb un ventall molt ampli de 
col·lectius relacionats amb l'ensenyament (educadores, alimentació, sanitat...) i 
hem escoltat les seues propostes. Des de la Confederació els hem donat sempre 
suport en allò que pensem que beneficia a les nostres filles i fills i a les famílies. 
Aquesta Junta Directiva, ha potenciat tot tipus d'accions pel nou sistema educatiu que 
volem. Les seues federacions han impulsat les accions de la Plataforma en Defensa 
de l'Ensenyament Públic. Tot i que ha estat un període de poca activitat d’acció al 
carrer, hem mantingut la visibilitat i les reivindicacions de la Plataforma a nivell 
mediàtic. Aquesta plataforma cal seguir impulsant-la i estendre els nostres 
posicionaments com a comunitat educativa al seu si. 

Respecte a la política comunicativa, hem tractat de traslladar totes les 
reivindicacions i necessitats de les AMPA a nivell mediàtic. En aquest sentit, vam 
encetar el curs amb una roda de premsa on vam palesar els problemes i els reptes 
de l’educació pública i on vam manifestar les nostres reivindicacions i presentar 
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propostes de millora, hem fet de portaveu de les nostres AMPA en els mitjans en 
cada cas concret o quan necessitaven el nostre recolzament per a fer-se oir. Hem 
participat en diversos mitjans escrits, radiofònics i audiovisuals, sempre que se'ns ha 
requerit. I hem generat un gran nombre de notes de premsa i articles d’opinió sobre 
temes relacionats amb l'educació, que hem compartit i difós també a través del nostre 
web i perfils a les xarxes socials (Facebook i Twiter) i al nostre canal de YouTube, 
on també compartim notícies, informacions, documents i recursos que poden 
resultar d’interés per a les famílies i per la comunitat educativa. Açò també 
s'arreplega en aquesta memòria.  

Tot i que hem comentat ja algunes qüestions al respecte, ara farem un repàs del 
projecte d’actuació que dúiem des de la renovació anterior de la Junta Directiva i 
comentarem el grau d’acompliment dels objectius marcats. 

Hem hagut de cobrir una baixa temporal de la treballadora de l’àrea de comunicació 
des del mes de març la qual cosa comporta més despesa i un reajust en el pressupost 
que explicarem en l’exposició d’aquest.  

Per a acabar, volem animar a seguir treballant per la millora del funcionament de 
la Confederació i amb la línia combativa i de lluita pel nou sistema públic 
universal, gratuït i al servei de la gent treballadora, com apareix en els nostres 
estatuts i que caracteritza l'acció de la Confederació Gonzalo Anaya des de la seua 
creació. En nom de la Junta Directiva de la Confederació. 

 

Vistiplau:  
En nom de la JD de la Confederació,  
 
 
 
 
 
 
Txomin Angós Fuertes                                                     Màrius Josep Fullana i Alfonso 
President                                                                                     Secretari d’Organització  
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LA JUNTA DIRECTIVA 
 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva va quedar constituïda a l’Assemblea del 26 de maig de 2018: 
 

CÀRREC NOM FEDERACIÓ A LA QUAL 
PERTANY 

President Txomin Angós Fuerte FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Vicepresidenta primera Silvia Centelles Campillo FAMPA Penyagolosa de Castelló 

Vicepresidentasegona Inés García del Pozo FAMPA-València 

Secretari d’ Organització Màrius Josep Fullana i Alfonso FAMPA-València 

Secretari d’ Administració Luis Deltell Poveda FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Tresorer Juan Antonio Milanés Aparicio FAMPA Penyagolosa de Castelló 

Vocal 1 Rosario Bas Sarmiento (fins el 17 
d’abril de 2019) 

FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Vocal 2 

 

Francisco Rodríguez Cortes (fins 
el 6 de novembre  de 2018) 
Subtituït per Michel Toumi Borges 

FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 3 Teresa Juan-Mompó Rovira (fins el 
26 de març de 2019) 

FAMPA-València 

 

▪ Òrgans de control.  
 

Censors de comptes. Com indica l'article 45 dels estatuts, cada Federació designa un 
censor de comptes i el seu suplent, que ha de donar la seua aprovació, prèviament a 
l'assemblea anual, a tota la documentació econòmica de l'exercici. Enguany, els 
censors de comptes han estat Rosario Peral Pérez per FAMPA Enric Valor, Josep 
Moral Moreno per FAMPA-València i Francisco José Samit Castellet per FAMPA 
Penyagolosa. La seua funció és donar el vist-i-plau al balanç econòmic del 2018 
després d’haver consultat a el balanç de sumes i saldos, els justificants bancaris, les 
factures i demés documents comptables de l’exercici. 

Jurat d'estatuts. Com expressa l'article 47, l'Assemblea General designa un Jurat 
d'Estatuts que està format per un membre i un suplent de cada FAMPA. La seua 
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funció és la interpretació dels estatuts i dels recursos que pogueren interposar les 
federacions. No poden ser membres de la Junta Directiva. 

Reunions de la Junta Directiva 

Durant l’actual exercici, la Junta Directiva de la Confederació ha celebrat quatre 
reunions ordinàries, totes han tingut lloc a la seu, a València ciutat. Així mateix, 
cadascuna de les secretaries han realitzat diferents reunions de treball presencials o 
no per a tractar assumptes econòmics, administratius o de gestió del personal. 

DATES POBLACIÓ 

29-09-2018 València 

02-02-2019 València 

23-03-2019 València 

18-05-2019 València 

 

ASSEMBLEES  
 
El 26 de Maig de 2018 es va celebrar l'Assemblea Ordinària a la seu de FAMPA-
València, a València ciutat.  
 
El 26 de Maig de 2018 es va celebrar també una Assemblea Extraordinària a la seu de 
FAMPA-València, per ratificar la nova Junta Directiva. 

 

 

REPRESENTACIÓ  

Associacions censades 

A data de 31 de gener de 2019, el nombre total d'AMPA censades és de 1.056. Al llarg 
del present exercici s’han incorporat un total de 7 associacions, 6 a la província 
d’Alacant i 1 a la de València. Castelló roman igual que l’any passat. 

El nombre d'AMPA censades es distribueix de la manera següent: 
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ORGANITZACIÓ NOMBRE D’AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.056 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 228 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 234 

FAMPA-VALÈNCIA 594 

 
Si fem comparativa amb altres confederacions, les dades indiquen que: 
 

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.056 

CONFEDERACIÓ COVAPA 424 

CONFEDERACIÓ CONCAPA-CV 247 

 
La Confederació Gonzalo Anaya dobla pràcticament el nombre de representants de les 
altres confederacions autonòmiques. Un any més, continua sent l’organització més 
representativa entre les AMPA, i açò és possible perquè aglutina a les tres 
Federacions de representants de famílies de l’alumnat més representatives del País 
Valencià, amb un compromís clar en la defensa dels interessos de les famílies i del 
alumnat per la millora de l’escola pública, de qualitat i per a totes i tots, tal i com 
deixarem constància al Projecte per a 2019-2021. 
  

El Consell Escolar Valencià 

Els titulars i suplents de la Confederació Gonzalo Anaya en el màxim òrgan de 
consulta, en l'actualitat, són: 
 

TITULARS SUPLENTS COMISSIONS 

Màrius J. Fullana i Alfonso Marta Tomás Pérez Ple,Permanent, Plurilingüisme, Consens 

Silvia Centelles Campillo Juan Antonio Milanés Aparici Ple, Coeducació 

TxominAngós Fuertes MercheAlabau Siurana Ple, Permanent 

Gracia Vinagre Bonillo  Ple,  Jornades i Participació, Innovació 
Educativa, Comissió de Dictàmens i 
Informes 
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L’actual Consell Escolar Valencià es va renovar el passat mes de febrer. En l’actualitat, 
la Confederació Gonzalo Anaya compta amb 4 representants (i 3 suplents), que estan 
presents a 6 de les 10 comissions de treball creades. Durant aquest exercici s’ha 
mantingut la línia iniciada després de les eleccions autonòmiques de 2015, esdevenint 
un òrgan democràtic, més dialogant i plural. Cosa que s’ha manifestat en una major 
activitat del Consell Escolar, un augment en el nombre de reunions i la creació de 
noves comissions de treball. Des de la Confederació reivindiquem que tinga una funció 
de decisió i no sols consultiva. També reclamem que incremente el vessant participatiu 
donant més pes a les famílies, realitzant les reunions a les vesprades, deixant més 
temps de discussió de la normativa per tal que les AMPA puguem arribar a debatre la 
documentació i fer aportacions treballades. 

Aquest òrgan de consulta té comissions de treball que es reuneixen abans del plenari 
per a realitzar esmenes i propostes a les normatives. Les comissions en les quals 
estem representats són les següents: Innovació Educativa, Jornades i Participació, 
Coeducació, Plurilingüisme, Consens i Permanent. A més d’aquestes hi ha les 
comissions de Correspondència i Gestió, de Dictàmens i Informes, i de Projectes 
Legislatius i Planificació. 

Cal destacar que el CEV està treballant un nou reglament per ajustar-lo a la normativa. 
Així mateix, companys i companyes de l’Agrupació Comarcal de l’Horta Sud de 
FAMPA-València estan treballant propostes per al funcionament del CEPV en un 
procés participatiu. Aquestes propostes tracten d’aprofundir en la seua democratització 
i el seu poder de decisió. Alhora pensem que s’ha d’aprofitar per fer un procés similar 
als Consells Escolars Municipals i als de Centre. 

D’altra banda, el fet que la majoria de les reunions es facen al matí no facilita la 
participació de les famílies. Nosaltres hem reclamat per escrit diverses vegades un 
canvi d’horaris de reunions que esperem que siga arreplegat. En general, es treballa 
d’una manera participativa, tot i que els terminis marcats per Conselleria no permeten 
que la informació puga arribar a les AMPA amb temps per estudiar la legislació i fer 
aportacions treballades. Així mateix, hem demanat a Conselleria poder treballar les 
propostes des del primer moment amb la participació de comissions de tota la 
comunitat educativa. La Conselleria no ho veu viable però nosaltres insistim que 
aquesta proposta de funcionament incrementaria la participació. 

Hem assistit durant el 2018-19 a les següents reunions del Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana: 

PLENS 

26/09/2018 

 Informes de la Presidència, de la Comissió de Correspondència i Gestió 
Econòmica i dels representants del CECV en les diferents comissions 
institucionals. 

 Aprovació de “Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes 
d’acció del CECV”. 

 Manifest del CECV sobre l’esborrany d’Avantprojecte de Llei de millora 
de les condicions per a l’acompliment de la docència i l’ensenyament 
en l’àmbit de l’educació no universitària. 

19/12/2018 

 Informe de Presidència. 
 Presentació de les publicacions del CECV. 
 Situació dels informes a iniciativa pròpia. 
 Constitució del grup de treball “Reforma del reglament de 

funcionament del CEV”. 
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14/02/2019 

 Intervenció del conseller d’Educació, Vicent Marzà. 
 Constitució del nou Consell Escolar del País Valencià. 
 Comunicació al CEV de la proposta de nomenament de la presidència, que 

va recaure en Encarna Cuenca, i de la vicepresidència, Vicent Bagetto. 
COMISSIÓ PERMANENT 

17/09/2018 

 Estudi per procediment d’urgència de l’esborrany de l’avantprojecte de 
Llei per a la millora de les condicions per a l’acompliment de la 
docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària. 

 Proposta de nomenament d’una persona en representació del CEV per a 
formar part del Consell Social de les Llengües. 

 Aprovació de les bases per a l’estudi de la situació de la lectura en 
valencià. 

 Fixació de l’ordre del dia del Ple del 26 de setembre. 
 Elaboració del dictamen sobre el projecte d’Ordre per la qual es regula 

l’organització i el funcionament (ROF) de les escoles infantils de primer 
cicle de titularitat pública. 

06/11/2018 
 

 Elaboració de dictamen sobre la proposta d’Ordre XX/2018 per la qual es 
creen les zones territorials d’actuació dels centres públics específics de 
formació de persones adultes i se n’estableix la composició per unitats 
dels centres de titularitat de la Generalitat Valenciana i de les seues 
extensions. 

 Elaboració de dictamen sobre la proposta d’Instruccions de la Direcció 
General de Política Educativa i de la D. G. de Centres i Personal Docent 
per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la 
composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, 
en centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen 
Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació especial i per a la 
proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres 
privats-concertats per al curs 2019-2020. 

 Proposta de nomenament d’una persona en representació del CEV per a 
formar part de l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 
2030. 

 Estudi i aprovació de l’informe sobre la situació del Sistema Educatiu a 
la Comunitat Valenciana, i la Memòria, Actes i Dictàmens. 

10/12/2018 
 

 Elaboració dels informes sobre els projectes de Decret del Consell pel 
qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments artístics 
professionals corresponents als títols de Tècnic/a Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Còmic i de Tècnic/a Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyents ambdós a la 
família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en 
l’àmbit del País Valencià. 

 Elaboració de l’informe relatiu al projecte d’Ordre de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’estableix la 
distribució geogràfica de les Escoles Oficials d’Idiomes i les seues 
seccions. 

 Elaboració de l’informe relatiu al projecte d’Ordre de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) per la qual es fixa el 
nombre màxim d’alumnat per unitat en el procediment d’admissió del 
primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil (3 anys) a partir del 
curs 2019/2020 en determinades localitats del País Valencià. 

 Proposta de constitució d’un grup de treball per a estudiar la reforma del 
reglament de funcionament del CEV. 

 Informació sobre l’activitat dels diferents consells en què té representació 
el CEPV. 

31/01/2019  Informe de Presidència.  
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  Informe de la Comissió de Projectes Legislatius (CPL) sobre 
l’Avantprojecte de Decret del Consell pel qual es deroguen els decrets 
substituïts del Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es 
desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el Sistema Educatiu 
Valencià. 

 Estudi i aprovació de l’informe de la CPL sobre el projecte de Resolució de 
la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació per la qual es dicten 
instruccions per a la seua aplicació als centres docents sostinguts amb 
fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana 
davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per 
motius de separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions 
anàlogues. 

12/03/2019 
 

 Constitució de la Comissió Permanent. 
 Designació dels membres de les comissions de treball fixes. 
 Estudi de la constitució d’altres comissions i grups de treball. 

22/03/2019 
 

 Estudi i emissió de dictamen per via d’urgència sobre el projecte de 
Decret del Govern valencià pel qual es regula l’organització i funcionament 
(ROF) dels centres que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o 
d’Educació Primària. 

 Estudi i emissió de dictamen per via d’urgència sobre el projecte d’Ordre 
de la CEICE per la qual es regula l’organització de la resposta educativa 
per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts 
amb fons públics del sistema educatiu valencià. 

 Estudi i emissió de dictamen per via d’urgència sobre el projecte de 
Decret del Consell pel qual es regula l’organització i funcionament (ROF) 
dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de 
la Generalitat. 

 Estudi per al suport de les candidatures: Premis Princesa d’Astúries 2019 
a l’Organització d’Estats Iberoamericans i la Fundació Col·legi Imperial de 
Xiquets Orfes; i per a Erasmus+ per a Building European Citizenship. 

09/04/2019 
 

 Estudi i emissió de dictamen sobre el projecte de Decret pel qual 
s’estableixen els ensenyaments i el currículum d’idiomes de règim 
especial de la Comunitat Valenciana. 

 Estudi i emissió de dictamen per via d’urgència sobre el projecte d’Ordre 
de la CEICE per la qual es regula l’organització de la resposta educativa 
per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts 
amb fons públics del sistema educatiu valencià. 

 Estudi i emissió de dictamen per via d’urgència sobre el projecte de 
Decret del Govern valencià pel qual es regula l’organització i funcionament 
(ROF) dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. 

COMISSIÓ DE JORNADES I PARTICIPACIÓ 
14/06/2018 

 
 Disseny i estratègies de difusió i d’aplicació dels indicadors del Decàleg. 
 Balanç d’actuacions dutes a terme en el curs 2017/2018. 

COMISSIÓ D’INNOVACIÓ EDUCATIVA 
06/06/2018 

 
 Aprovació de les Bases per a l’estudi de la situació de la lectura en 

valencià. 

21/09/2018 
 

 Atenció a la sol·licitud de la Comissió Permanent d’incorporar propostes 
d’acció a Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes 
d’acció del CEPV. 

COMISSIÓ DE PROJECTES LEGISLATIUS I PLANIFICACIÓ GENERAL 

10/09/2018 
 

 Elaboració de l’informe sobre projecte d’Ordre de la CEICE per la qual es 
regula l’organització i el funcionament (ROF) de les escoles infantils de 
primer cicle de titularitat pública. 
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05/10/2018 
 

 Elaboració de l’informe sobre la proposta d’Ordre per la qual es creen les 
zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació 
de persones adultes i se n’estableix la composició per unitats dels 
centres de titularitat de la Generalitat Valenciana i de les seues extensions. 

26/10/2018 
 

 Elaboració de l’informe sobre la proposta d’instruccions de la Direcció 
General de Política Educativa i de la D. G. de Centres i Personal Docent 
per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la 
composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, 
en centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen 
Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació especial i per a la 
proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres 
privats-concertats per al curs 2019-2020. 

28/11/2018 
 

 Elaboració de l’informe relatiu al projecte d’Ordre de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’estableix la 
distribució geogràfica de les Escoles Oficials d’Idiomes i les seues 
seccions. 

 Elaboració dels informes sobre els projectes de Decret del Consell pel 
qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments artístics 
professionals corresponents als títols de Tècnic/a Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Còmic i de Tècnic/a Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyents ambdós a la 
família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 Elaboració de l’informe relatiu al projecte d’Ordre de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) per la qual es fixa el 
nombre màxim d’alumnat per unitat en el procediment d’admissió del 
primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil (3 anys) a partir del 
curs 2019/2020 en determinades localitats de la Comunitat Valenciana. 

18/01/2019 
 

 Elaboració de l’informe sobre l’Avantprojecte de Decret del Consell pel 
qual es deroguen els decrets substituïts del Decret 104/2018, de 27 de 
juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i 
d’inclusió en el sistema educatiu valencià. 

 Elaboració de l’informe sobre el projecte de Resolució de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions 
per a la seua aplicació als centres docents sostinguts amb fons públics 
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant 
diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de 
separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. 

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ 
26/11/2018 

 
 Estudi del Document 0. Informe de Coeducació. Dades quantitatives. 
 Presentació dels projectes “Vinyetes pel món” i “Biblioteques en igualtat”.  
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Mesa de Mares i Pares 

La Mesa de Mares i Pares té com a objectiu l'estudi, discussió i negociació, d'aquells 
assumptes que afecten a la comunitat educativa i aquelles propostes rellevants de 
disposició normativa sobre ensenyament que elabora la Conselleria d'Educació, i s’hi 
podrà proposar l'adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l'ensenyament, 
així com fer un seguiment de la seua execució. En la Mesa de Mares i Pares estan els 
representants de les confederacions d’AMPA més representatives del País Valencià. 

Representants 

TITULARS SUPLENTS 

Josep Moral Moreno (FAMPA-València)  Mario Antonio Choy 

Marcos Vela Ferrer (FAMPA-València) Merxe Alabau Siurana 

Txomin Angós Fuertes (FAMPA Enric Valor d’Alacant) Luis Deltell Poveda 

Silvia Centelles Campillo(FAMPA Penyagolosa de Castelló) Gracia Vinagre Bonillo 

REUNIONS 

Durant aquest exercici, la Mesa de Mares i Pares ha celebrat les reunions següents: 

20/09/2018 
 

 Determinació de dificultats sorgides al respecte de les activitats 
extraescolars en jornada escolar partida. 

17/01/2019 
 

 Projecte de Resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació i 
Investigació per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació als 
centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no 
universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no 
convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, ruptura 
de parelles de fet o situacions anàlogues. 

28/02/2019 
 

 Projecte de Decret del Govern valencià pel qual es regula l’organització i 
funcionament (ROF) dels centres que imparteixen ensenyaments 
d’Educació Infantil o d’Educació Primària. 

21/03/2019 
 

 Projecte de Decret del Govern valencià pel qual es regula l’organització i 
funcionament (ROF) dels centres que imparteixen ensenyaments 
d’Educació Infantil o d’Educació Primària. 

 Projecte de Decret del Govern valencià pel qual es regula l’organització i 
funcionament (ROF) dels centres públics que imparteixen ensenyaments 
d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional. 

A aquest òrgan fem la mateixa crítica quant a la participació que al CEPV. Atès que la 
normativa ens arriba amb molts pocs dies, les aportacions no poden recollir l’opinió i la 
possibilitat de treball de les AMPA. 
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POSICIONAMENT 
Destaquem el posicionament que ha mostrat la Confederació en els temes més 
importants sobre educació que s'han debatut durant aquest curs acadèmic: 

Derogació de la LOMQE 

DEMANEM 

▪ La derogació de la LOMQE i l'apertura d'un procés de diàleg per a emprendre una 
reforma educativa fonamentada a un pacte educatiu d'Estat i amb la participació de 
les famílies. 

Mantenim el nostre rebuig a la LOMQE i, tot i els pal·liatius aplicats per l’Administració 
educativa valenciana per contrarestar l'impacte d’aquesta llei segregadora i sense 
consens social, reclamem l’anulació d’aquesta norma i la recuperació del 
protagonisme i la capacitat d’actuació de les AMPA, de les famílies, dins de les 
escoles, com a un instrument per a la democratització efectiva dels centres públics. 

Bancs de llibres i gratuïtat de l’ensenyament 

DEMANEM 

▪ Gratuïtat de llibres real, l'educació ha de ser pública i gratuïta. 

▪ Gratuïtat també en els materials necessaris per al curs, i que no siguen les famílies 
les que hagen d’assumir el cost d’aquests, així com en totes aquelles activitats 
incloses en el Programa General Anual dels centres educatius. 

▪ Que s'augmente el pressupost dedicat a reposició o es considere la possibilitat de 
dotar per sobre del màxim a determinats centres que ho necessiten si hi ha uns 
altres que no arriben a aqueix màxim. 

▪ A més de la metodologia tradicional llibre-paper, instem a la Conselleria a fomentar 
la creació de programes d'elaboració de materials didàctics propis basats en les 
noves tecnologies i la innovació metodològica. 

La creació dels bancs de llibres és una de les reivindicacions històriques de la 
Confederació Gonzalo Anaya i de les seues federacions. El curs 2016-2017 va 
començar el programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació que, d’acord amb 
l’Ordre 17/2015 de 26 d’octubre, preveu la creació de bancs de llibres i de material 
curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat que duu a terme el currículum. 

El Xarxa Llibres, que s’ha implantat en la gran majoria dels centres públics, la total 
gratuïtat dels llibres i del material curricular encara no està garantida. Continuem 
rebent queixes de les nostres AMPA sobre els pagaments que els centres demanen a 
les famílies, principalment per fer front a la despesa dels materials que utilitzen els 
xiquets i les xiquets a l’escola, el que nosaltres anomenem “copagament”. Així els ho 
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hem traslladat als responsables corresponent (Secretari Autonòmic i Director General 
de Política Educativa), per tal que es preguen les mesures oportunes per eliminar 
aquesta pràctica dels centre on es fa, i que es dote amb pressupost econòmic suficient 
als centres perquè puguen disposar de material suficient per poder fer front a un 
ensenyament de qualitat.  

Menjador escolar 

DEMANEM 

▪ Diferenciar el sector públic i el concertat en properes convocatòries, i aconseguir la 
total gratuïtat per als centres de titularitat pública (alhora que desapareix la 
concertació com ja hem comentat).  

▪ La revisió dels llindars de rendes fixats en la convocatòria per garantir l’accés al 
major nombre possible de famílies. 

▪ L'increment de les quanties destinades al funcionament del menjador. Volem la 
gratuïtat del menjador escolar.  

▪ Que l'Administració pública vetlle per aconseguir una alimentació saludable i 
sostenible en els menjadors dels centres públics. 

▪ Cuines pròpies al 100% del col·legis públics i als instituts que compten amb 
menjador. 

Des del curs 2016-2017, les beques de menjador cobreixen des del primer fins a l'últim 
dia de classe, una de les peticions plantejades per la Confederació. La revisió dels 
barems utilitzats ha permés l’accés de més famílies, amb rendes mitjanes, a les 
ajudes, que aquest curs, d’acord amb les dades de la Conselleria. La inversió ha 
passat en aquests quatre anys de 43,5 milions a 71,8 milions. 

Queda pendent donar resposta a la realitat d’alumnat transportat, que per la seua 
realitat no tria fer ús del menjador, sinó que el té per obligació, i que no arriben a les 
beques. És una realitat de les zones més rurals, en les quals cal que s’estudie amb 
detall les diferents casuístiques.  

Ràtios i recuperació d'unitats 

DEMANEM 

▪ Que es baixe la ràtio en segon cicle d'Infantil fins a un màxim de 20 alumnes per 
aula. I que la Primària es fixe en 23 alumnes per aula. 

▪ Que la reducció de la ràtio s’implante de forma generalitzada a tots els municipis 
del territori valencià i que no estiga vinculada a un descens en la natalitat.  

Tot i que valorem positivament aquestes iniciatives, que són una conseqüència clara 
de la nostra persistència als diversos òrgans on estem representats, considerem que 
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encara ha de fer-se un major esforç, atès que la reducció de les ràtios incideix de 
forma directa en la millora de la qualitat de l’educació. 

Aules 2-3 anys 

DEMANEM 

▪ La universalització de l’educació de 0 a 3 anys a centres públics. 

▪ L’augment de la inversió per garantir places gratuïtes suficients per a cobrir les 
necessitats de les famílies en l’escolarització al primer cicle d’Infantil. 

▪ Que l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0-3 anys es faça a espais adequats a 
les necessitats específiques d’aquest tram d’edat i que es flexibilitze l’entrada i 
participació de les famílies en els centres educatius. 

▪ Que es reduisca la ràtio a un màxim de 12 alumnes per aula i s’augmente la 
dotació de personal per garantir una correcta atenció als menuts i a les menudes 
en tots els àmbits. 

El curs 2015-2016 es va iniciar el programa experimental per implantar aules de 2-3 
anys als CEIP. A hores d’ara hi ha 136 unitats de 2 anys en escoles públiques d’Infantil 
i Primària, segons informen des de la Conselleria. 

Aquest programa de la CEICE respon a les peticions de la Confederació Gonzalo 
Anaya, que defensa la gratuïtat de l’ensenyament des dels 0 als 18 anys. No obstant, 
la implantació del model encara arrossega alguns defectes que considerem que s’han 
de corregir per millorar l’oferta i garantir una atenció adequada als més menuts. 

Valorem, igualment, l’esforç realitzat per incrementar la inversió dedicada al Bo Infantil 
i la creació de 6 escoles infantils públiques de la Generalitat Valenciana, que se sumen 
a la xarxa d’escoletes municipals ja existents, i que ha permés incrementar 
l’escolarització de xiquets i xiquets del primer cicle d’Infantil fins al 37%, però pensem 
que aquest percentatge és insuficient. 

Infraestructures educatives 

DEMANEM 

▪ Definir de forma clara les competències de les diferents administracions en matèria 
d'infraestructures educatives per tal que la comunitat educativa sàpiga en cada 
moment on acudir, si a l’Ajuntament o a la Conselleria. 

▪ Solucionar amb rapidesa les deficiències menors que sorgisquen en els centres 
durant el curs i que afecten als serveis bàsics de funcionament (llum, aigua, 
electricitat, calefacció, neteja). 

▪ Que es complisquen els terminis marcats per la pròpia Conselleria per a la millora 
de les infraestructures. 
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▪ Que hi haja una especial atenció a les necessitats dels centres per tal de prioritzar 
les adequacions o reformes. 

En els darrers anys hem constatat un major interés per la millora de les 
infraestructures educatives i la supressió dels barracots. A més de les iniciatives dutes 
a terme des de la pròpia Conselleria, s’ha posat en marxa el Pla Edificant, que deixa 
en mans dels ajuntaments la construcció d’escoles o instituts o la millora dels edificis i 
d’altres emplaçaments d’ús educatiu de cada poble.  

Dels 25 centres que estaven íntegrament en barracots a l’inici de la legislatura, 10 ja 
tenen l’obra finalitzada i 2 més estan en execució. Cinc obres s’han delegat als 
ajuntaments a través del Pla Edificant. D’altra banda, dels 23 que estaven parcialment 
en barracots, encara hi ha 13 que tenen l’adequació pendent. 

Tot i agrair l’esforç fet, insistim en què no volem que els nostres fills i les nostres filles 
estudien en barracots, així com tampoc volem edificis deteriorats i no adequats per a 
impartir una educació de qualitat. 

Des de la Gonzalo Anaya tant en les reunions mantingudes amb el Conseller, com 
amb el Secretari Autonòmic, hem demanat l’agilització del Pla Edificant així com que 
ens passaren un informe de com va evolucionant tot el Pla. Estem esperant que ens el 
passen encara però, tanmateix seguirem insistint en que s’acaben el més aviat 
possible totes les obres previstes i així que desapareguen els barracots i es milloren 
les infraestructures. 

Plantilles 

DEMANEM 

▪ Dotar tots els centres del professorat i el personal necessaris per poder oferir una 
educació de qualitat. 

▪ Generalitzar l’assignació de personal administratiu als centres amb més 
complexitat i tractar de simplificar el treball administratiu que han de dur a terme els 
docents. 

▪ Agilitzar els processos de substitució de les baixes i d’habilitació de docents o altre 
personal especialista quan es produeixen situacions de necessitat. 

Tot i l’increment del professorat que s’ha realitzat durant el present curs, continuem 
coneixent casos de centres on manquen docents. És per això que considerem que cal 
revisar les assignacions de personal i la cobertura de les baixes i vacants amb la 
màxima celeritat per atendre convenientment a l’alumnat.  

Aquesta situació la vam denunciar al mes de novembre en la roda de premsa que vam 
fer i a finals de desembre la vam exposar en la reunió que vam tenir amb el Conseller. 
A partir de la reunió s’ha millorat la situació en alguns centres però encara cal avançar 
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en aquest procés fins que les substitucions siguen immediates i cap alumne estiga 
sense professorat. També hem traslladat la situació en els centres on les AMPA ens 
han informat i ha servit per accelerar les substitucions. 

Així mateix, cal mantindre l’aposta per la formació ja que el reciclatge professional és 
essencial per poder fer front a escoles, instituts i altres centres als nous reptes 
educatius. Considerem que és necessària una oferta formativa a l’accés de tots els 
claustres i ajustada a les necessitats de cada centre, d’acord amb les característiques 
de l’alumnat, de l’entorn on està el centre, de la naturalesa de les famílies que 
escolaritzen als seus fills i filles allí o d’altres factors. Des de la Gonzalo Anaya així ho 
hem traslladat en les diverses reunions mantingudes amb el Director General de 
Política Educativa i amb el Conseller. 

Eliminar el fibrociment dels centres 

DEMANEM 

▪ Eliminar totalment l'amiant en tots els centres educatius, tal i com ho exigeix la 
normativa europea. 

▪ Mantenir actualitzada i accessible la llista de centres amb fibrociment. Informar a 
les famílies de les previsions per a la retirada i de l’avanç de les obres als centres 
en execució. 

▪ Que la comunicació entre les Direccions territorials i la Plataforma “Fibrociment? 
No, gràcies!” siga àgil i fluida. 

També en aquest tema s’ha avançat durant aquest últim any, però encara hi ha 69 
centres que compten amb elements d’amiant, altament tòxic, als seus edificis, sobretot 
a la província d’Alacant. Com a entitat integrant de la plataforma “Fibrociment? No, 
gràcies!”, continuem pressionant perquè els terminis per a la substitució del fibrociment 
a les escoles i els instituts per altres materials segurs per als nostres fills i les nostres 
filles siguen el més curts possibles. 

Concertació 

DEMANEM 

▪ Que la Conselleria complisca la legalitat vigent i que es destine els diners públics a 
la inversió en creació i millora dels centres públics. Per tant, que la partida 
pressupostada per a dotar de concerts als centres privats siga destinada 
íntegrament a cobrir les necessitats, que són encara moltes, dels centres públics. 

La Confederació Gonzalo Anaya està en contra de la concertació. Defensem que hi 
haja una única xarxa educativa pública i que els recursos econòmics de què disposa 
l’Administració s’invertisquen en aquesta única xarxa pública per a garantir una 
educació de qualitat a l’abast de totes les famílies. Formem part de la Comissió de 
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Concerts Educatius que cada any convoca la Conselleria d’Educació, i en ella sempre 
demanem que no es concerte cap centre privat amb diners públics.  

Aquesta reivindicació apareix contínuament en totes les nostres aparicions públiques. 
La nostra pressió fa força per recordar que cal avançar en aquest sentit. Les tímides 
intervencions de Conselleria en aquest aspecte han comptat amb el nostre 
recolzament tot i que som crítiques perquè pensem que s’ha d’aprofundir en aquest 
camí per la banda de l’administració malgrat les dificultats que presenten les 
sentències d’alguns tribunals. Per aquesta raó també demanem a Conselleria que faça 
força perquè s’acabe amb la legislació actual a nivell estatal i autonòmic que permet la 
continuació de la concertació. 

Plurilingüisme 

DEMANEM 

▪ La Llei de Plurilingüisme ha de situar al valencià com a llengua vehicular i ha de 
permetre que l'alumnat domine les llengües oficials a més de ser capaç de 
comunicar-se en una llengua estrangera.  

▪ Formació i capacitació del professorat en valencià i en llengües estrangeres. 
Exigència de les titulacions corresponents. 

▪ La continuïtat de l'ensenyament en valencià en l'ESO, Batxillerat o FP. 

Tot i considerar positiu el nou enfocament en l’aprenentatge de les llengües i la Llei de 
Plurilingüisme, les famílies que conformem la Confederació Gonzalo volem un model 
que garantisca el coneixement plurilingüe per a tot l'alumnat de l'escola pública. Volem 
un ensenyament en les dues llengües cooficials i en una tercera llengua perquè els 
nostres fills i filles aprenguen des dels primers anys d'escolarització en diferents 
idiomes, la qual cosa els permetrà ampliar les seues possibilitats durant el seu 
creixement i en el futur. 

Enguany hem rebut moltes queixes per la manca de professorat de valencià als 
instituts, sobretot al sud d’Alacant, i així li ho hem traslladat a la Conselleria, tot exigint 
la cobertura de les places i l’agilització per a la substitució del professorat. La 
Conselleria ha reconegut aquesta situació, però al mes d’abril encara hi havia alumnat 
que no comptava amb professor de Valencià, a apenes un mes d’enfrontar-se a les 
proves finals de Secundària. Hem vist també amb sorpresa com es permetia als 
interins sense capacitació lingüística continuar exercint, tot i haver sobrepassat els 
terminis que se’ls havia donat per traure’s la titulació en valencià, precisament a les 
zones on més falta fan docents ben capacitats i ben motivats, a les zones de 
predomini lingüístic castellà. 

Volem que quan els nostres fills i filles acaben els estudis obligatoris tinguen un 
coneixement suficient de les tres llengües que els permeta el seu domini i el seu ús en 
qualsevol àmbit. 
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Coeducació  

DEMANEM 

▪ Revisar els continguts que reben els nostres fills i filles a les escoles i instituts: 
actualitzar els llibres de text i altre material curricular per fer cada vegada més 
visibles les fites aconseguides per les dones i que, fins ara, han estat silenciades i 
perquè tot aquest s’adeqüe als principis coeducatius de la Conselleria d’Educació. 

▪ Oferir formació als docents per dotar-los de ferramentes i recursos per potenciar la 
participació de xiquetes i xiquets en igualtat i tractant de compensar les àrees i 
àmbits on les xiquetes estan infra-representades o en situació de desigualtat. 

▪ Generalitzar el programa “patis coeducatius” per garantir la igualtat de condicions 
entre xiquets i xiquetes també fora dels espais formals d’ensenyament.  

Volem un ensenyament realment coeducatiu, que siga capaç d'incorporar a tots els 
nivells la lluita i els valors per la igualtat de gènere. Cal superar el model sociocultural 
del patriarcat i implantar a les escoles un sistema realment just amb dones i homes, 
tant en continguts com en comportaments.  

Des de la Gonzalo Anaya hem aportat al procés d’introducció de les mesures de 
coeducació que ha pres l’administració. Hem fet aportacions en el CEPV i també ho 
hem tractat en les reunions mantingudes a Conselleria. Així mateix, reforcem la 
participació de les AMPA en aquest sentit mitjançant la formació i les nostres 
intervencions públiques a través de jornades o en els mitjans de comunicació.  

FORMACIÓ 

Accions i activitats desenvolupades  

Aquestes activitats les realitzen les tres federacions que formen part de la 
Confederació i compten amb el suport de la Confederació a través de la subvenció que 
obtenim per fer ajudar a fer la formació. 

A) Programes o plans de xoc contra la desmotivació de les AMPA   
a) Projectes sobre impuls i extensió de l’associacionisme. 
Projecte A1. L’ AMPA participa com a part de la comunitat educativa. 
Projecte A3.L’AMPA comunicada. Creació i ús de pàgines web, blogs i altres 
dispositius. 

b) Què és el Consell Escolar del centre. Importància de formar-ne part. Cursos per a la 
formació de consellers i conselleres escolars. Participació en comissions. 
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Projecte A4. Participació i eleccions als Consells Escolars: amb veu i vot. 

B) Programes d'activitats formatives al llarg de l'any, dirigides a les mares, pares 
i alumnat que aborden els següents temes:  
a) Participació activa de la família i col·laboració estreta amb els tutors per a 
promocionar l'èxit educatiu i la prevenció del fracàs escolar de l'alumne. 
Projecte B1. Consum abusiu i fracàs escolar: prevenció des de la família. 
Projecte B2. L'èxit escolar: família-escola i habilitats socials dins de la família. 
Projecte B3. Orientació escolar per a pares i mares (ESO). 
Projecte B4. Competències bàsiques i èxit escolar. 
Projecte B5. Fomentar l’autocontrol i la tolerància a la frustració. 
Projecte B6. La motivació escolar des de casa. Tècniques d’estudi. 
 
b) Estratègies per a fomentar i millorar la lectura en l'àmbit familiar, que facen apreciar 
i valorar la lectura en col·laboració amb els centres docents. 
Projecte B7. Compartir la lectura en família.  
Projecte B8. Animació a la lectura: narradors orals.  
 
c) Accions de formació sobre la utilització de les noves tecnologies i de les xarxes 
socials en l'educació. Sensibilització en la convivència escolar. Pensament crític i 
solidari. 
Projecte B9. Noves tecnologies i usos. 
Projecte B10. Xarxes socials i adolescència: usos i abusos. 
 
d) Altres temàtiques no relacionades anteriorment. 
Projecte B11. Escola de mares i pares. 
Projecte B12. Estils educatius. Noves metodologies.      
Projecte B13. Igualtat de gènere. 
Projecte B14. Assetjament escolar. 
Projecte B15. La diversitat a l’escola: família i gènere. 
Projecte B16. Pensament inclusiu. 
Projecte B17. Convivència escolar: mediació i coeducació. 

JORNADES 

Projecte d’acollida “Aloha. Convivència i èxit escolar” 

L'objectiu d'aquest projecte és oferir una acollida a les noves famílies que s’incorporen 
al col·legi, potenciant la col·laboració i participación d’aquestes en la vida del centre i 
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facilitant la seua integració dels nous alumnes i les seues famílies en la nova comunitat 
educativa. 

Dia: Entre juliol i setembre de 2018 
Hora: 12 hores en total. 
Lloc: CEIP Reyes Católicos d’Elx (Alacant). 
 

Projecte “Aloha 2. Informació, orientació i formació” 

Aquest projecte dóna continuïtat a l’anterior. A partir de les necessitats detectades en 
el programa d’acollida permet treballar específicament aquest, com són el pla de 
convivència, diàleg i reflexió sobre les normes establides al centre, orientar sobre les 
conseqüències de conductes inadequades i sobre els recursos de què disposa el 
centre, conèixer el treball dels Mestres i la importància de compartit criteris entre 
famílies i claustre, etc.  

Data: Durant una quinzena entre gener i abril de 2019 
Temps:40 hores en total. 
Lloc: CEIP Reyes Católicos d’Elx (Alacant). 
 

Pares i Mares 2.0 

Formació per a les famílies per a donar a conèixer els productes tecnològics que 
utilitzen els xiquets i joves, per facilitar una postura conscient sobre aquests i facilitar-
los recursos per a actuar com a mediadors entre els menors i la tecnologia, d’acord 
amb el procés conèixer-protegir-educar. 

Data: 10 de maig de 2019 
Hora: a les 19 hores 
Lloc: Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid (Alacant).  
 

Menjant Vila-real 

Jornada per promocionar i donar a conèixer l’alimentació saludable, el consum local i 
de temporada. Amb el punt de vista d’enginyers agrònoms, d’experts en polítiques 
alimentàries i d’organització que defensen la sobirania alimentària i l’agroecologia, i 
amb la participació de representants de les nostres AMPA. 

Data: 27 d’octubre de 2018 
Hora: de 10 a 14hores 
Lloc: Casa dels Mundina a Vila-Real (Castelló). 
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Patis coeducatius 

Presentació del documental “Patis vius, 
patis coeducatius”, fruit d’una investigació 
realitzada per expertes universitàries sobre 
l’ús dels patis escolars i la seua distribució. 
Hi participen també experts i investigadors, 
així com representants de les escoles que, 
a les diverses províncies, ja estan 
desenvolupant programes de millora dels 
patis. 

Data: 15 de febrer de 2019. 
Hora: de 17 a 19:30 hores. 
Lloc: CEIP Sant Joan de Ribera a València. 
 
Data: 4 d’abril de 2019. 
Hora: de 18 a 20 hores. 
Lloc: A l’aula de Formació de l’Ajuntament 
d’Almassora (Castelló). 
 
Data: 14 de maig de 2019. 
Hora: de 17 a 20 hores. 
Lloc: Seu de FAMPA-Enric Valor d’Alacant a Elx (Alacant). 
 

Trobada d’AMPA del Camp de Morvedre 

Encontre d’AMPA de la comarca del Camp de Morvedre per donar a conèixer a la 
federació FAMPA-València i intercanviar experiències entre les AMPA assistents, amb 
temps per a debatre iniciatives i propostes. 

Data: 2 de juny de 2018 
Hora: de 10 a 13:30 hores 
Lloc: CEIP María Yocasta Ruiz a Port de Sagunt (Valencia). 
 

Diversitat familiar  

El taller té com a finalitat sensibilitzar sobre la diversitat sexual, familiar i de gènere 
que està present tant en les aules com en l’àmbit familiar i a la comunitat. Des d’una 
metodologia participativa s’aborden conceptes bàsics sobre diversitat sexual i 
lgtbfòbia, i es faciliten recursos per treballar tant dins les aules com a les pròpies 
famílies. A càrrec de l’equip d’educació de Lambda. 

Data: 21 de setembre de 2018 
Hora: de 17 a 20 hores 
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Lloc: Seu de FAMPA-València, a València. 
 

Prevenció de la violència de gènere en adolescents  

La prevenció és la millor fórmula per aconseguir l’eradicació de la violència de gènere. 
L’educadora social, sexòloga i tècnica en integració social Raquel Lobato parla a les 
famílies sobre la importància de conèixer com detectar els casos de violència entre els 
adolescents, amb el propòsit de seguir incidint en la transformació cultural que ha de 
sostenir una societat lliure de violència contra les dones, les xiquetes i els xiquets. 

Data: 27 d’octubre de 2018 
Hora: de 9:30 a 14 hores 
Lloc: Centre Cultural Octubre a València. 
 

Quina escola volem? Pensant els temps escolars  

Jornada al voltant dels temps escolars i la seua repercusió en el dia a dia del xiquets i 
les xiquetes i de les famílies. Debat al voltant de la concialició escolar i familiar, amb 
l’experiència de docents que ja treballen en jornada continuada i d’experts que han 
estudiat el tema. 

Data: 23 de març de 2019. 
Hora: A partir de les 10:30 hores. 
Lloc: Seu de FAMPA-València, a València. 
 

Transmissió cultural i desigualtats. El paper de la dona 

A més del repte de l'accés universal a 
l'educació, és el moment de revisar els 
models masculins que inconscientment es 
transmeten des de l'escola i la família, i 
analitzar l’evolució dels models socials, que 
diferencien xiquets i xiquetes des del seu 
naixement i continuen durant la seua etapa 
escolar i el seu futur laboral.  Més enllà dels 
continguts que s’imparteixen a les aules hi 
ha tot un altre seguit de missatges dels 
quals no en som tan conscients, que comencen en el moment del naixement i amb els 
quals ja s’està projectant sobre aquesta criatura que acaba d’aparèixer al món tot un 
seguit d’expectatives, de models de comportament, d’ordres que se li donaran, que 
seran diferents segons es tracte d’un nen o una nena.  

Data: 26 de març de 2019. 
Hora: De 17:30 a 19:30 hores. 
Lloc: IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot (València). 
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La família, la primera escola de les emocions 

La psicopedagoga i experta en 
intel·ligència emocional Mar Romera 
explica la importància de les emocions en 
l’aprenentatge i el desenvolupament del 
caràcter i la intel·ligència. Sense emocions 
no hi ha aprenentatge, puix aquestes són 
les que ens motiven a aprendre. Xarrada 
dirigida a famílies i educadors, així com a 
alumnat. 

Data: 29 de març de 2019. 
Hora: De 17 a 20 hores. 
Lloc: IES Benlliure de València. 
 

 

Trobada d’escola rural 

Jornada de debat al voltant de l’escola rural i dels reptes a què aquesta s’enfronta hui, 
amb la participació de representants de diversos Centres Rurals Agrupats (CRA), i 
portaveus de la Conselleria d’Educació, així com dels sindicats de treballadors de 
l’ensenyament i de FAMPA-València. Exposició d’experiències desenrotllades per a la 
pervivència i dinamització dels CRA i d’altres centres educatius d’àmbit rural. 
Constitució de la Xarxa d’Escoles Rurals. 

Data: 4 de maig de 2019. 
Hora: De 10 a 17:30 hores. 
Lloc: Aulari de Rugat (València). 
 

Som protagonistes de la nostra educació?  

Una nova convocatòria dels cicle de jornades Educació i Futur que acull el municipi de 
Massamagrell des de fa cinc anys. Tres dones model en el seu sector professional 
debaten al voltant de l’educació i el futur des del punt de vista de la dona. 

Data: 7 de maig de 2019. 
Hora: Des de les 18 hores. 
Lloc: Centre Cultural de Massamagrell (València). 
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Com millorar la relació amb els teus fills/es. Habilitats 
de comunicació familiar 

L'assertivitat és una habilitat social i de 
comunicació per la qual una persona sap 
defensar els seus drets amb fermesa, sense 
submissió, sense imposició, i sap respectar 
els dels altres. És també la capacitat per 
expressar adequadament els sentiments, de 
manera que arriben i empatitzen amb el 
destinatari. Serveix per transmetre 
iniciatives, comunicar idees, transmetre 
malestar, petició d'ajuda, etc., tot això de 
forma eficaç. Ser assertiu no significa ser 
agressiu. Significa respectar l'altre i 
respectar-me a mi. En la família és 
necessari parlar amb respecte a l'altre, però 
també a u mateix. 
 
Data: 11 de maig de 2019. 
Hora: De 9:30 a 14 hores. 
Lloc: Centre de Cultura Contemporània 
Octubre de València. 
 

La convivència a les aules 

L'escola té molts objectius i funcions assignades convencionalment, però tots perden 
el seu sentit en absència de convivència. L’escola no és una illa en la societat. El 
procés educatiu és una xarxa d’actituds, de comportaments i de sentiments, però 
també de problemes, contradiccions i conflictes. La jornada s’estructura al voltant de la 
ponència “Una mirada al bosc de la convivència” de Pedro Uruñuela Nájera, expert en 
desenvolupament de pràctiques per a la bona convivència escolar, membre i fundador 
de l’Associació “Convives, convivencia en la escuela”. 
 
Data: 9 de febrer de 2019. 
Hora: De 9:15 a 13 hores. 
Lloc: Escola Oficial d’Idiomes de Castelló. 
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El menjador escolar que volem  

Deixarien que els seus fills i filles no 
reberen la millor educació possible i 
tingueren una dieta poc equilibrada? El 
menjador escolar és un servei que cada 
vegada utilitzen més les famílies i que 
ocupa un paper molt important en 
l'alimentació i salut de l'alumnat, perquè en 
ell realitzen el principal menjar durant gran 
part de l'any: al voltant de 170 dies. El 
nombre d'usuaris del menjador en el nostre 
territori ha augmentat considerablement, 
del 15,9 % de l'any 2001 fins al 41,1% en 
2016. Per tant, si són utilitzats per gran part 
de l'alumnat, deurien de complir un rol 
important en l'aprenentatge d'hàbits 
alimentaris en la població infantil. 
 
Data: 15 i 16 de febrer de 2019. 
Hora: Dia 15, a partir de les 19 hores. Dia 
16, de 10 a 14:15 hores.  
Lloc: CEIP Llebeig de Dénia (Alacant). 
 
Data: 5 i 6 d’abril de 2019. 
Hora: Dia 5, de 18 a 20 hores. Dia 16, de 9:30 a 14:15 hores.  
Lloc: Col·legi Rector Peset de València. 
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ALTRES CURSOS 
 

La Llei de Protecció de Dades a les AMPA 

Les AMPA tenen atribuïdes unes funcions que comporten el tractament d’informació 
dels seus socis, alumnes, col·laboradors, treballadors, voluntaris. Quan implica el 
tractament de les dades personals, l’AMPA està obligada a complir amb una sèrie de 
requisits establerts per la normativa sobre protecció de dades, per protegir els drets i 
les llibertats de les persones físiques. Antonio Martín Román, vicepresident de CEAPA 
i expert en protecció de dades, ens informa sobre les exigències del nou reglament de 
protecció de dades. 
 
Data: 6 d’octubre de 2018. 
Hora: De 10 a 14 hores.  
Lloc: Seu de FAMPA Penyagolosa de Castelló, a Castelló. 
 
Data: 18 de gener de 2019. 
Hora: De 17 a 20:30 hores.  
Lloc: IES Hoya de Bunyol, a Bunyol (València). 
 
Data: 19 de gener de 2019. 
Hora: De 10 a 14 hores.  
Lloc: Centre Octubre de Cultura Contemporània, a València. 

 

Ja tens la signatura electrònica? 

Les AMPA necessiten la signatura electrònica per a demanar les subvencions, doncs 
ara ja sols es permet la presentació d’aquestes per via telemàtica. Actualment és 
habitual trobar-se que algunes gestions s’han de presentar de forma obligatòria 
mitjançant aquesta eina, per això és important saber com demanar-la i com utilitzar-la. 
 
Data: 29 de setembre de 2018. 
Hora: De 10 a 14 hores.  
Lloc: Seu de FAMPA-València, a València. 
 
Data: 26 d’octubre de 2018. 
Hora: De 17 a 20 hores.  
Lloc: IES Josep de Ribera de Xàtiva (València). 
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ACTES I REUNIONS 

A més hem participat com a Confederació en diferents actes i reunions organitzats per 
diferents òrgans educatius: 
 

▪ Participació a la fira Edusiona’t, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, el 29 de febrer de 2019. 

▪ Agrupació per a l'Atenció Sanitària en els centres educatius, 22 de febrer de 2019. 

▪ Assistència als Jornades de la Conselleria d’Educació Compartim, Comunitat 
Educativa. 

▪ Reunions en la Conselleria d’Educació per a tractar la subvenció de formació per a 
les AMPA, 25 d’octubre de 2018. 

▪ Reunions en la Conselleria d’Educació per a tractar la jornada escolar, 14 de juny 
de 2018. 

▪ Reunions en Conselleria d’Educació amb famílies i directors de centres per 
solucionar la mancança d’educadors en les seues aules CiL, així com per cobrir 
vacants de mestres i especialistes en alguns CRA, el 28 de novembre de 2018 i el 
20 de febrer de 2019. 

▪ Participació en la manifestació i vaga del Dia de la Dona, el 8 de març de 2019. 

▪ Reunió amb el CEFIRE de València per impulsar accions conjuntes, 25 de febrer 
de 2019. 
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CAMPANYES 

CAMPANYA Núm.1 

Nom: Inici de curs. 

Durada: Setembre 2018. 

Dirigida a: les famílies en general. 

Mitjans de difusió:a través de les 

nostres xarxes socials (Facebook, Twitter), 
i les de les nostres federacions; així com a 
través de la nostra web i el nostre canal de 
YouTube. També difonem notes de premsa 
als mitjans de comunicació generals.  

Objectiu: L'objectiu de la campanya és 

donar a conéixer les nostres línies de 
treball i les nostres demandes per a 
aconseguir una educació pública de 
qualitat, així la participació de les AMPA en 
els centres educatius per millorar-los. Amb dades de l’inici de curs valorem les 
previsions i recordem quines són les nostres prioritats i les reivindicacions que cal 
mantenir..  

Descripció: L'inici de curs sempre és un moment de posar sobre la taula projectes 

i horitzons. D’acord amb les dades amb què comptem a l’inici de curs, fem una anàlisi 
de les coses que tenim per fer al llarg del nou curs i valorem també allò aconseguit.  

Per a açò, elaborem un dossier d'inici de curs que és la nostra ruta a seguir. A més, 
fem públiques nostres intencions a través d'una roda de premsa que organitzem per a 
donar a conèixer a l'opinió pública el paper de les famílies com a part integrant de la 
comunitat educativa.  

La roda de premsa d’inici del curs 2018-2019 i la presentació de la campanya va tenir 
lloc a Elx (Alacant), al CEIP Reyes Católicos, el 5 de setembre de 2018. 

Aprofitem el començament del curs per llançar una nova imatge corporativa, 
representativa del moviment de les AMPA, que ens acompanyarà durant tot l'any. Una 
imatge divertida i amb missatge. El lema d'aquest curs ha sigut Escola Pública, l’escola 
de tots i totes. 
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CAMPANYA Núm. 2 

Nom: #TrieLaPública. Campanya per a fomentar la matriculació en els centres 

públics en el curs 2019-2020. 

Data: des del 29 d'abril fins al 31 de maig 2019. 

Dirigida a: informar a les famílies del períodes de matriculació i dels tràmits que 

han de fer. Donem a conèixer també els avantatges de l'escola pública, d’acord amb el 
nostre ideari, així com la participació de les famílies als centres a través de les AMPA. 

Mitjans de difusió: A través de les nostres xarxes socials (Facebook i Twitter), i 

de les de les nostres federacions i AMPA. Als mitjans de comunicació a través de la 
difusió de notes de premsa amb les nostres recomanacions i consells a les famílies 
davant del procés de matrícula. A la nostra web i al canal de YouTube, i amb 
cartelleria diversa per a les tres federacions i per a distribuir als actes organitzats en 
aquestes dates. 

Objectiu: Donar a conèixer els valors de l’escola pública des del punt de vista de 

les famílies. Sensibilitzar a les famílies de què l’escola pública és la millor opció, 
perquè ofereix educació de qualitat en ser centres on prima la inclusió, on les famílies 
hi participem, on es fomenta l’aprenentatge plurilingüe, on es cuiden continguts i es 
treballen actituds i emocions... Defensem un servei públic d'ensenyament i volem 
comunicar-ho a la societat valenciana a través d'aquesta campanya de difusió. 

Descripció: Hem dissenyat una imatge i un lema per a la campanya: 

#TrieLaPública, amb diverses versions que ens serveixen per a integrar-los en 
múltiples soports: com ara llibretes, polseres i gomes d’esborrar, etc.  

 

Fem difusió de la campanya a través dels mitjans de comunicació i posem les nostres 
imatges amb lema a disposició de les nostres federacions i de les AMPA perquè 
puguen compartir-les i difondre així també el nostre missatge. Enguany hem reeditat el 
vídeo de matrícula a la pública, tot incorporant-hi el lema d’aquesta campanya, que és 
#TrieLaPública.   



 

 

 

Altres imatges de la campanya:

 

Vídeo #TrieLaPública: 

CAMPANYA Núm. 3

Nom: Ja tens la teua signatura electrònica?

Data: març i abril de 2019

Dirigida a: les AMPA, per informar

signatura electrònica, un re

 
Memòria     2018

33 

de la campanya: 

 

 

 

CAMPANYA Núm. 3 

Ja tens la teua signatura electrònica? 

març i abril de 2019 

les AMPA, per informar-les i assessorar-les sobre l’obtenció de la 

signatura electrònica, un recurs obligatori per a fer tràmits amb l’Administració pública.

 
 

2018-2019 

 

 

 

 

les sobre l’obtenció de la 

curs obligatori per a fer tràmits amb l’Administració pública. 
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Objectiu: facilitar a les AMPA els 

processos, la documentació, els temps, 
com dirigir-se a les institucions 
involucrades en la sol·licitud i obtenció de 
la signatura digital. La sol·licitud entenem 
que no és gens fàcil per a les AMPA, per 
això, hem preparat un document on 
resumim la informació relativa a aquest 
tràmit, amb infografies que faciliten la 
comprensió perquè pogueren tramitar-la 
d'una manera més senzilla. També hem 
fet assessorament a nivell informàtic 
perquè saberen els requisits necessaris 
per a instal·lar la signatura digital en els 
equips de les seues organitzacions. 

Descripció: Hem creat una infografia 

informativa i molt visual per a assenyalar 
els passos que havien de donar, a més de fer diverses sessions formatives de caràcter 
pràctic dirigit a les AMPA. 

 

CAMPANYA Núm. 4 
 
Nom: Respecte al WhatsApp? 

Data: al llarg del curs 2018-2019. 

Dirigida a: les AMPA. 

Objectiu: la irrupció de les noves 

tecnologies i de les xarxes socials a 
l’escola ha suposat molts beneficis, però 
també genera situacions que preocupen a 
les famílies i als centres educatius. Amb la 
intenció de millorar les relacions, 
promovem una campanya amb l’edició 
d’un “flyer”amb informació sobre les 
limitacions que estableixen les normatives 
per tal de protegir els i les menors i donar 
consells per a un ús responsable dels 
nous canals de comunicació a través del 
mòbil i de plataformes de missatgeria. Es 
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tracta de difondre pautes d’actuació respectuoses per garantir una comunicació 
respectuosa i cordial i la introducció de bones pràctiques i valors positius. 

Descripció: hem llançat una campanya entre les AMPA difonent un “flyer”amb 

recomanacios i consells per evitar malentesos i atacs gratuïts entre les famílies i 
l’escola isobre l’ús responsable de les noves tecnologies per part de les famílies, 
incidint específicament en la utilització respectuosa dels grups de WhatsApp, que 
s’han convertit en un canal de comunicació molt important per a les famílies en relació 
amb els assumptes dels centres educatius. 

COMUNICACIÓ 

El gabinet de comunicació de la Confederació Gonzalo Anaya té dos objectius: d’una 
banda, donar a conèixer les iniciatives, reivindicacions i opinions de les famílies de 
l'escola pública a través dels mitjans de comunicació externs i dels canals d’informació 
de què disposa la pròpia Confederació (i les federacions que l’integren); i d’altra 
banda, informar a les pròpies famílies del dia a dia educatiu: la normativa oficial que 
afecta l’educació, dades d'interés, reunions, convocatòries, jornades, ... també a través 
dels canals de comunicació interns de la Confederació i les federacions.  

Comunicació interna 

Tenim diferents vies per a dirigir-nos a les AMPA, a les federacions i la societat en 
general a través de mitjans que gestionem des de la Confederació Gonzalo Anaya.  

▪ Correu electrònic. Per a fer enviaments a les federacions informant-les de la 
normativa, accions, funcionament de l'ensenyament en general, i de les retalles de 
premsa de cada dia. Preparem aquesta informació perquè les federacions puguen 
fer l'enviament als seus AMPA federades d'una manera més fàcil. Preparem 
resums, li facilitem documents oficials, preparem els continguts dels correus. Si a 
més hem d'enviar informació referent a alguna campanya, ho acompanyem de la 
imatge de la campanya en la signatura del correu. 

▪ El web de la Confederació, que actualitzem cada dia per incorporar notícies i 
informació relacionada amb l’àmbit educatiu i de les famílies, en valencià i castellà. 

www.gonzaloanaya.com 

▪ Xarxes socials: 
Facebook: https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya,  
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Actualment, la Confederació Gonzalo Anaya té 771 seguidors. A principis de maig, 
les nostres publicacions havien arribat a quasi 10.000 persones. 
Twitter: @cgonzaloanaya. 
La Confederació Gonzalo Anaya compta amb 299 seguidors. 
Youtube: La Confederació compta amb un canal propi a Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCw3-
6mM99dg1Wx_3Bz4nsnw?view_as=subscriber) amb un total de 18 subscriptors i 
on pengem els nostres vídeos de les campanyes i les jornades que organitzem. 

▪ WhatsApp i Telegram: Mantenim una comunicació diària amb les federacions 
d'Alacant, València i Castelló per a proporcionar-los la informació amb 
immediatesa. Les campanyes i les notes de premsa també les difonem per aquests 
canals per a dirigir-nos directament a les AMPA. 

Comunicació externa 

La Confederació Gonzalo Anaya està en contacte amb els principals mitjans de 
comunicació de la Comunitat Valenciana per a difondre les nostres iniciatives i per 
complementar la informació que hi publiquen, ja siga a demanda dels propis mitjans, o 
quan la Confederació o les diverses federacions i les AMPA, senten la necessitat de 
transmetre alguna informació. El contacte el fem habitualment a través de l’enviament 
de notes de premsa, que són compartides i consensuades ambla Junta Directiva. En 
ocasions, també possibilitem el contacte directe entre els presidents o altres càrrecs 
de les AMPA, les Federacions, o la Confederació amb els periodistes interessats dels 
diversos mitjans, per participar en algun programa específic o realitzar alguna 
entrevista. També difonem articles d’opinió i proposem als mitjans el tractament de 
temes que considerem rellevants i sobre les quals tenim coses a dir. 

Notes de premsa de 2018-2019 

28/05/2018: La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya demana que els recursos 
públics es destinen a l’ensenyament públic i no a la concertada. 

L’assemblea marca les directrius per a reivindicar més participació de les famílies en 
les decisions educatives i millores en les infraestructures  

30/05/2018: Les famílies de l’escola pública exigeixen millors condicions i 
recursos per als centres públics que atenen a alumnat amb necessitats 
especials 

La Confederació d’AMPA va presentar al Síndic de Greuges una petició per a que la 
Conselleria d’Educació dote els centres de les ferramentes que necessiten  

05/06/2018: Les famílies de l’escola pública se senten desprotegides davant dels 
canvis d’horari “a la carta” sol·licitats pels centres  millors condicions i recursos 
per als centres públics que atenen a alumnat amb necessitats especials 

Demanen a la Conselleria d’Educació informació sobre els procediments de sol·licitud 
dels canvis i els requisits per a aplicar diferents modificacions horàries 
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11/06/2018: El Síndic de Greuges admet a tràmit la petició de les famílies de 
l’escola pública en la qual es reclamen  més recursos per a l’alumnat amb 
necessitats especials 

15/06/2018: Les famílies de la Gonzalo Anaya consideren que les activitats 
extraescolars han de ser totalment gratuïtes i de qualitat dins de la jornada 
escolar 

12/07/2018: La Confederació majoritària de l’escola pública aplaudeix la decisió 
del govern estatal de què la religió no tinga efectes acadèmics 

02/08/2018: Les famílies de la Confederació Gonzalo Anaya demanen que es 
prioritze la qualitat de l’ensenyament públic en totes les seues etapes  

28/08/2018: Les famílies de la Confederació Gonzalo Anaya exigeixen a la 
Conselleria d’Educació garanties sobre la capacitació del professorat en 
l'ensenyament lingüístic en tot el País Valencià 

06/09/2018: Les famílies de la Confederació Gonzalo Anaya centren el noucurs 
en l’eliminació total dels barracons, en la reivindicació de l’escola laica i la 
derogació definitiva de la  

Les famílies de l’escola pública plantegen les seues peticions d’aquestany en el CEIP 
Reis Catòlics d’Elx 

04/10/2018: La Confederació Gonzalo Anaya sol·licita una reunió amb el 
conseller d’Educació davant la manca de professorat 

08/10/2018: La Confederació Gonzalo Anaya demana a la Conselleria d’Educació 
la creació d’una comissió per a treballar amb la comunitat educativa la gestió de 
les activitats extraescolars 

18/10/2018: Els pares i mares de la Gonzalo Anaya consideren que recuperar la 
filosofia és apostar per la qualitat educativa  

09/11/2018: El conseller d’Educació respon amb silenci a la petició de les 
famílies de la Confederació Gonzalo Anaya de mantenir una reunió per a tractar 
punts de millora per a aquest curs 

21/11/2018: “Les famílies de la Gonzalo Anaya demanem a Conselleria solucions 
perquè no entenem que hi haja places per cobrir de professorat i educadors a 
aquestes altures de curs” 

“Les normatives sobre inclusió sense recursos afegits són paper mullat” 

10/12/2018: Les famílies de la Gonzalo Anaya exigeixen més recursos, més 
professorat preparat i més oferta perquè la Formació Professional puga estar en 
igualtat de condicions amb altres itineraris acadèmics 
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28/12/2018: La Confederació Gonzalo Anaya, a favor de posar límits als deures 
escolars  

Les famílies de l’escola pública representades en la Confederació d’AMPA Gonzalo 
Anaya hem acollit amb satisfacció el contingut de la Llei de Drets i Garanties de la 
Infància y l’Adolescència  en allò referent als deures escolars 

28/12/2018: La Confederació Gonzalo Anaya i el conseller d’Educació es 
reuneixen per a tractar els punts que més preocupen a les famílies de l’escola 
pública  

31/01/2019: Les famílies de l’escola pública exigeixen que el Decret d’Inclusió 
vaja acompanyat de recursos reals i pressupostats 

La inclusió de hui és centres desbordats perquè no poden atendre a tot l’alumnat amb 
necessitats educatives especials i alumnat de secundària sense suports 

07/02/2019: La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya defensa la total gratuïtat de 
l’ensenyament obligatori 

26/02/2019: L’Agrupació per a l’Atenció Sanitària als centres educatius s’ha 
reunit amb els directors generals de les conselleries d’Educació, Polítiques 
Inclusives i Sanitat per tal d’exigir garanties en el compliment del protocol 
d’atenció sanitària 

07/03/2019: La Confederació Gonzalo Anaya demana conèixer els efectes de la 
sentència del TSJCV sobre la jornada continuada per a les famílies de les més de 
300 escoles afectades 

L'agrupació majoritària d'AMPA de la Comunitat Valenciana sol·licita retirar del nou 
ROF la moratòria per als centres que canviaren en 2016 a jornada continuada perquè 
omet la participació de les famílies 

11/04/2019: La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya demana als partits polítics 
que no recórreguen al desprestigi a l’escola pública com a arma durant la 
campanya electoral 

18/04/2019: Les famílies demanen més docents i millor qualificats per evitar la 
repetició de curs 

Insten a avaluar l’actual model educatiu “arcaic i caducat” i consensuar un sistema 
“transformador” que transmita coneixements i forme persones crítiques 

30/04/2019: “L’escola pública és la millor opció per escolaritzar els xiquets i les 
xiquetes” 

La Confederació Gonzalo Anaya llança una campanya per fomentar la matrícula als 
centres públics per al curs 2019/2020 


