
 

 

  MEMÒRIA 2020-2021 

-Assemblea General 2021- 

València, 19 de juny de 2021 

  



 

 
 

MEMÒRIA  2020-2021 
 

1 
 

 
 

INDEX 

 

 
Introducció.................................................................................... 2 
 
Junta directiva.............................................................................. 3 
 
Assemblees................................................................................... 5 
 

Temes i línies de treball 
Altres temes 

 
Representació................................................................................ 10 
 Associacions censades 
 Consell Escolar Valencià 
 Mesa de Mares i Pares 
 Fòrum Valencià de l’Educació 
 Altres reunions 
 
Curs 2020-2021 el covid-19........................................................... 17  
 
Formació......................................................................................... 19 
 
Comunicació................................................................................... 21 
  



 

 
 

MEMÒRIA  2020-2021 
 

2 
 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquesta memòria donarem compte de la gestió de la Junta Directiva de la 

Confederació Gonzalo Anaya des de la darrera Assemblea General (AG) celebrada al 

octubre del 2020 fins juny de 2021. El període que abraça és més curt de l’habitual 

ateses les circumstàncies especials que hem tingut en la renovació dels càrrecs de la 

junta directiva. 

Aquest període continua marcat per la pandèmia COVID-19 i les condicions i les 

limitacions que durant el curs escolar 2020-2021 ha portat a la comunitat educativa.  

També la nostra actuació com a Confederació Gonzalo Anaya s’ha vist marcada pel 

context sanitari a tots els seus àmbits i línies de treball. Tot i això, s’han encetat línies o 

s’han recuperat temàtiques més enllà de la pandèmia. Amb açò podem dir que encara 

que l’activitat ha estat condicionada per la COVID-19, tot no ha estat, per sort, pandèmia. 

De fet, la derogació de la LOMQE i l’entrada en vigor de la LOMLOE han coincidit en 

aquest curt mandat, acomplint-se una reivindicació històrica de la nostra organització. 

 En la Memòria trobareu algunes de les temàtiques que s’han treballat durant aquest 

exercici des de les diferents àrees de participació, comunicació i formació. Assenyalar 

la intensa activitat de represntació als òrgans de consulta de la conselleria d’Educació, 

el seguiment de l’adaptació a la pandèmia al Fòrum Educatiu o les diferents ponències 

en les que hem participat sobre els usos del temps, el Pla Edificant i els centres 

educatius, els patis Coeducatius i els canvis en l’orientació educativa. 

La formació s’ha adaptat també a la modalitat telemàtica en no poder accedir les famílies 

als centres educatius com a mesura de contenció de la pandèmia. Així mateix 

l’administració electrònica també ha suposat un canvi en les dinàmiques de treball tant 

en la tramitació de les subvencions com en la seua justificació.  

Així ha transcorregut un mandat anual corresponent a la FAMPA Castelló Penyagolosa 

d’adaptació al context de la pandèmia tant en l’àmbit escolar com en les nostres 

organitzacions d’AMPA.  
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LA JUNTA DIRECTIVA 

 
  
▪ Composició:  

La Junta Directiva va quedar constituïda a l’Assemblea del 24 d’octubre de 2020 
celebrada a Gandia de la següent manera: 

 

CÀRREC NOM FEDERACIÓ  

President Josep Pasqual Albiol Esteller FAMPA Penyagolosa de 
Castelló 

Vicepresident primera Rubén Pacheco Díaz  FAMPA-València 

Vicepresidenta segona Maria José Díez Martínez FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Secretari d’ Organització Domingo Angos Fuertes FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Secretari d’ Administració Juan Antonio Milanés Aparicio FAMPA Castelló Penyagolosa 

Tresorera Inés García del Pozo FAMPA-València 

Vocal 1 Michel Toumi Borges FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 2 

 

Marta Tomás Pérez FAMPA-València 

Vocal 3 Juan Pedro Esclápez Serrano FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Suplent 1 Francisco Samit Castellet FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplent 2 Màrius Josep Fullana i  Alfonso FAMPA-València 

Suplent 3 Eva Mª Cuartero Marcos FAMPA Enric Valor d’Alacant 

 
 

▪ Reunions de la Junta Directiva 

Durant l’exercici 2020-2021, la Junta Directiva de la Confederació ha celebrat dos 
reunions ordinàries, totes han tingut lloc a la seu, a València ciutat. El contingut 
d’aquestes reunions es pot consultar a les actes corresponents que estan dipositades 
als arxius de la Confederació.  
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DATES POBLACIÓ 

24/04/2021 València 

10/06/2021 València 

 

La junta directiva ha mantes contacte pel grup de telegram i correus electrònics diàriament. A 
més, la permanent integrada per les tres presidències de les FAMPA i de la Confederació 
també mantenen contacte permanent.  
 
  
 

ASSEMBLEES  

 
El 24 d’octubre es va celebrar l'Assemblea Extraordinària i Ordinària a Gandia, en la 
qual es van ratificar els càrrecs de la nova junta directiva proposats per les federacions. 
Com marquen els estatuts de la Confederació cada dos anys hi ha una rotació en els 
càrrecs entre les tres Federacions, accedint al mandat de presidència  corresponent a 
la FAMPA Castelló Penyagolosa, Josep Albiol. Ensems, es va aprovar tota la 
documentació econòmica, memòria del curs 2019-20i el projecte de treball biannual 
2019-2021.  

En la memòria que teniu al vostre abast ara mateix, repassarem breument el projecte 

de treball aprovat en l’esmentada assemblea del 25 d’octubre del 2020. Les línies de 

treball aprovades eren les següents: 

• Desigualtat. El sistema educatiu valencià s’ha adaptat a les mesures sanitàries, 

amb una baixada generalitzada de les ràtios en Infantil i Primària i amb la 

implantació de la semi-presencialitat en els grups de l’ESO i Batxillerat. No 

obstant això, hi ha diferències entre els IES de la xarxa pública en allò referent a 

les mesures aplicades per les condicions dels centres educatius com les 

limitacions de l’espai, el nombre de professorat o d’altres raons. Això fa que hi 

haja desigualtats en l’accés a l’escolarització obligatòria i a hores d’ara podem 

afirmar que no tot l'alumnat rep la formació en les mateixes condicions d’igualtat. 

És necessari palesar aquestes circumstàncies i reivindicar la seua superació. Cal 

molta més inversió en unes infraestructures que permeten la baixada de ràtio, 

ara i en un futur, siguen quines siguen les condicions externes. (no aconsenguida 

en termes generals) 

• Presencialitat. Relacionat amb el punt anterior, hi ha diferències entre centres 

en els quals les seues classes siguen presencials i  aquells que no, sent més 

preocupants en aquells cursos de tancament de cicle. Hi ha decisions que no 

haurien de deixar-se al criteri dels centres. Per exemple, la normativa obliga a la 

presencialitat en primer de l'ESO (i en altres cursos) però no en segon de 

batxillerat. A més, en els centres en els quals no hi haja presencialitat plena, 

seguiran les diferències entre les famílies i l'alumnat que puguen portar millor 

l'educació fora de l'aula i altres famílies que no poden ser un suport per als fills i 
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filles de l’ESO en modalitat semi-presencial. És un tema que afecta també la 

conciliació laboral i familiar. (aconseguida per al pròxim curs) 

Respecte de la presencialitat en segon de batxillerat, encara estem esperant la  

informació oficial que hem sol·licitat. Aquesta informació ens servirà per poder 

tenir més clara la radiografia de com estan funcionant els centres i fer una tasca 

reivindicativa més forta. 

• Rotació i falta de professorat. Aquest és un problema estructural previ a la 

pandèmia que afecta a les comarques d’Interior i el sud d’Alacant sobre tot. En 

alguns centres no sols no veuen solució, sinó que adverteixen que pot agreujar-

se donada la necessitat de més recursos per a atendre el nou context sanitari i 

educatiu. Les convocatòries de places docents de difícil cobertura sols són una 

solució puntual o parcial a un problema crònic en el sistema educatiu valencià 

que també provoca greuges i desigualtat en l’alumnat en funció del lloc on habite. 

Seguirem demanant la solució a aquest problema. Amb aquesta reclamació 

constant intentem fer que Conselleria arribe a la seua solució definitiva. (no 

aconseguida en algunes zones d’interior i el sud) 

• Formació en TIC i mitjans suficients. La crisi sanitària ha posat a prova els 

coneixements en tecnologies de tota la comunitat educativa. Encara que 

defensem la presencialitat educativa, considerem necessari implementar noves 

metodologies a les aules per a potenciar l’ús de les tecnologies en 

l’aprenentatge. És imprescindible, per tant, garantir una completa formació del 

professorat en metodologies a través de les TIC, a més de facilitar-los els mitjans 

adequats. Aquesta formació s’ha de fer extensiva a totes les famílies i alumnat. 

Quant a les famílies podem ajudar a la seua implementació mitjançant la 

formació que fan les Federacions i a la qual contribueix la Confederació. Cal 

també garantir que les TIC arriben a tots els centres i a totes les famílies, acabant 

amb la bretxa digital. (En reinvidicació) 

• Inspecció educativa. En diverses ocasions hem assenyalat que hi ha 

diferències en compromís, treball i criteris (fins i tot de caràcter d'orientació 

política) dins del cos de la inspecció educativa. En la situació actual, aquestes 

diferències dificulten que les polítiques educatives siguen efectives. Demanem a 

Conselleria la superació d’aquesta situació. (En reivindicació) 

• Inversió sostinguda en educació. Els esforços, en termes d'inversió, per a 

aquest curs 2020-21, hauran de tindre continuïtat en els cursos següents. És 

necessari invertir en educació de titularitat pública i arribar al 7% del PIB o més, 

per a compensar tants anys de mancances. L'educació pública ha de convertir-

se en màxima prioritat com a garantia de futur de la nostra societat. Volem un 

sistema de titularitat totalment pública i seguirem lluitant per aconseguir-lo. (en 

reivindicació) 

• Adaptació del currículum acadèmic. Hem de continuar reclamant una 

renovació pedagògica amb la flexibilització del currículum acadèmic i 

l’aprenentatge per àmbits, impulsats com a mesura pel Ministeri i les Conselleries 

en la Conferència Sectorial d’Educació. En aquesta línia, cal acabar amb la 

LOMQE i aconseguir una nova llei eductiva que fiquem l’èmfasi en l’alumnat i la 

classe obrera i el poble treballador i no el mercat. (en procés-reivindicació) 
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• Participació de les famílies. Ens continuen arribant queixes de centres on no 

es té en compte l'opinió de les famílies en els seus òrgans de decisió. A vegades, 

tampoc fora d'aquests, amb una interlocució inexistent entre les direccions dels 

centres i les AMPA. A més, en el període actual hem vist com decisions 

importants no han passat pels consells escolars, i intents d'algunes direccions 

de col·legis de forçar un canvi de jornada saltant-se el procediment establert i les 

consultes a les famílies. És convenient fer costat a l'AMPA també en aquest 

aspecte tant a través de la Federacions com de la Confederació. 

A més, la crisi sanitària de la pandèmia COVID-19, deixa a la porta de les escoles 

i dels IES  a les famílies i a les AMPA. Tot i ser una mesura sanitària, proposem 

les reunions presencials amb les mesures sanitàries establertes per a altres 

àmbits i considerem necessària impulsar altres vies de comunicació amb les 

famílies associades a les AMPA (trobades virtuals, assemblees, reunions en 

línia).  

Seguim reivindicant una i altra vegada que el poder de decisió recaiga als òrgans 

col·legiats amb la participació de tota la comunitat educativa tant als centres com 

a la resta d’espais, al nostre cas amb els relacionats amb el sistema educatiu. 

Demanem que es regule la partitat als òrgans de consulta. (en reivindicació) 

• Ventilació de les aules. En les darreres setmanes ha sorgit la preocupació de 

com s’ha de garantir la ventilació de les aules durant els mesos més freds o els 

dies amb condicions climatològiques adverses. Els espais ventilats afavoreixen 

la prevenció del covid-19. Per aquesta raó, hem demanat que s’establisquen les 

mesures de ventilació durant aquests mesos per evitar la propagació del COVID-

19 i que es tinguen en compte les recomanacions i els informes tècnics existents. 

Respecte d’açò ens ha comunicat que s’actualitza el protocol sanitari per als 

centres educatius amb la incorporació de mesures. Per part de la junta directiva 

també s’ha començat el procés de documentació per a millorar la ventilació dels 

centres educatius, tant en el context actual de COVID-19 com en altres moments, 

pels beneficis que comporta per a l’alumnat i professorat, el seu rendiment i 

benestar, una qualitat de l’aire òptima. (aconseguida) 

 

 Línies de treball 

  

1. Emfatitzar que la resposta educativa actual a la crisi sanitària ha deixat en 

evidència la falta de prioritat i d'inversions en l'educació pública en els últims 20 

anys.(en reivindicació)) 

2. Remarcar la possible diferència en el control, per part de la inspecció, de les 

mesures preses pels centres concertats i els públics per a adequar les seues 

instal·lacions i la seua oferta educativa al context actual. Els centres concertats 

han sigut capaços, en general, de garantir major presencialitat que els públics, 

sense que siga clar que ho hagen aconseguit sota els mateixos criteris que 

s'apliquen als centres públics. En la mesura del possible, s'ha de recaptar 

informació concreta que demostre aquesta laxitud en la inspecció. En tot cas, els 

centres concertats estan utilitzant l'argument d'una major presencialitat com una 

mostra de la seua millor gestió i major capacitat enfront de l'ensenyament públic. 

Cal acabar amb la concertació. (no aconseguida) 
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3. Insistir que l'efectiva implantació del plurilingüisme continua rebent un clamorós 

suspens, més profund a la província d'Alacant. Reivindiquem el valencià, com a 

llengua vehicular, almenys el 50% de les assignatures. De les converses amb 

Escola Valenciana ha quedat palesa que sense casos concrets que denunciar les 

nostres reivindicacions tenen un recorregut limitat.(en reinvidicació) 

4. Seguir de prop com s'està gestionant i es gestionarà l'adaptació del currículum, 

les qualificacions acadèmiques, la sensació d'abandó o d’estrès d'algunes 

famílies i estudiants, i el suport a l'alumnat en desavantatge en l'actual context 

(per classes no presencials, quarantenes, promoció de curs sense consolidar 

coneixements de l'anterior, etc.). Hem demanat l’avaluació del curs al Conseller 

d’Educació i al Secretari Autonòmic. Pendent reunió. (Per avaluar) 

5. Cercar fórmules de participació i poder de decisió de les AMPA i de les famílies. 

(en procés-subvenció de participació i d’educació) 

6. Acabar amb la LOMQE. (aconseguida) 

7. Lluitar per la priorització de la inversió en els sistema públic, al nostre cas 

l’educatiu. Ficant-la al primer nivell, com a garantia de futur i de canvi social amb 

el centre l’alumat i les persones i no les mercaderies. (Reinvidicacions Raons de 

Pes-Finançament Just) 

 

Altres temes que s’han treballat a proposta d’organitzacions i institucions: 

→ DEROGACIÓ DE LA LOMQE I esclariments sobre la LOMLOE per a les AMPA, 

amb el nom “Què no t’emboliquen!“ i les diferències entre la LOMQE i la LOMLOE. 

A proposta de la Junta Directiva i compartit amb CEAPA i altres confederacions.  

 

→ USOS DEL TEMPS. Comissió per a la racionalització d’usos del temps. Corts 

Valencianes. Ponència. La Confederació Gonzalo Anaya va participar el dijous 

4 de febrer en la Comissió de racionalització d’usos del temps de les Corts 

Valencianes per fer aportacions i reflexions per millorar la gestió horària. Ací 

podeu accedir a la ponència. 

 

→ LIDERATGE DELS EQUIPS DIRECTIUS. El president de la Confederació 

Gonzalo Anaya Josep Albiol ha participat el 3 de febrer de 2021 en el Congrés 

“Lideratge per a l’aprenentatge i el desenvolupament del centre educatiu”, 

organitzat per la Subdirecció General de Formació de Professorat. La taula 

rodona va contar amb les aportacions de la nostra organització sobre allò que 

considerem positiu en el lideratge dels equips directius des del punt de vista de 

les famílies.  Podeu consultar el document on detallem els aspectes que 

considerem més importants en els lideratge dels equips directius, tots ells han 

estat exposats per Josep Albiol en la taula rodona del congrés. Ponència. 

 

→ APORTACIONS A LA ORIENTACIÓ EDUCATIVA. Debat de Comissions 

Obreres-Federació d’Ensenyament del PV. Va participar Rubén Pacheco en 

qualitat de vicepresident primer i portaveu. En síntesi d’un document més extens 

pejat al web, vam exposar el següent: La Confederació Gonzalo Anaya dona 

suport als canvis introduïts que tenen per objecte ampliar i reforçar la presència 

https://drive.google.com/file/d/1ympD1BfXrIeiUoAjuu2NyGFmw3elH0uC/view?usp=sharing
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/hi-ha-diferencies-loe-lomqe/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/02/ponencia_comissiodepolitiquesracionalitzaciousos-del-temps_2021_02_03.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/02/pon%C3%A8ncia_Josep-Albiol_lideratge-equips-directius_ap.pdf
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de professionals a les escoles; un pas xicotet però en calen molt més per a fer 

possible i per aquesta raó demanem l’estabilitat de les plantilles de tots els 

professionals implicats en l’atenció a la diversitat, des del professorat fins 

l’orientació educativa així com en les Aules CiL.  Respecte del projecte d’ ordre 

que concretarà el Decret d’Orientació Educativa avancem propostes en base a 

l’argumentari que Rubén Pacheco, vicepresident primer va exposar al debat de 

CC.OO:  

- Dotar els centres educatius d’un o dos professionals d’orientació educativa 

de manera estable i permanent em funció de les tamany del centre i de les 

necessitats de l’alumnat.  

- Aportar mesures i propostes d’orientació educativa per a totes les famílies 

del centre (temes que ens afecten a totes les famílies en la tasca d’educar i 

acompanyar els nostres fills i filles) i, de manera especial, a les famílies que 

més ho necessiten. 

- La ràtio dels professionals de orientació educativa ha de seguir baixant 

- La major presència al centre de l’orientació educativa ha de significar 

implementar pràctiques professionals inclusives. Considerem necessari un 

canvi de mirada en l’atenció a la diversitat per canviar també les praxis 

excloents en l’alumnat amb NEE. Formació docent en metodologies 

inclusives per anar deixant enrere les praxis que aparten l’alumne i 

l’estigmatitzen.  

- Un nou model d’Orientació Educativa requereix un Pla de Formació per a tota 

la comunitat educativa.  

- L’orientació educativa i la detecció precoç. Quan abans es detecta una 

problemàtica i es planifica la seua intervenció, més probabilitats hi ha que 

l’alumnat puga avançar i superar obstacles. És fonamental que a l’etapa 

d’Infantil l’observació tutor-orientador educatiu detecte problemàtiques 

d’aprenentatge o conductuals per treballar-les quan abans millor. 

- Com el projecte ha incorporat també la presència de l’Orientació Educativa 

en el Consell Escolar Municipal i hi ha voluntat que tant els centres concertats 

com els centres públics tinguen els mateixos recursos, proposem que la 

Orientació Educativa eleve proposta al Consell Escolar Municipal per a la 

distribució equilibrada de l’alumnat (NEE i NECE) diagnosticats abans de 3 

anys, per evitar la segregació de l’alumnat i distribuir la població escolar entre 

tots els centres sostinguts amb fons públics. S’ha d’articular en el Decret 

d’Admissió. 
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REPRESENTACIÓ  

 

Associacions censades 

A data de 29 d’abril de 2021, el nombre total d’AMPA censades és de 1.080.  Al llarg del 
present exercici s’han incorporat un total de 5 associacions, 3 a la província dde Castelló 
i 2 a la de València. Alacant roman igual que l’any passat. 

El nombre d’AMPA censades es distribueix de la següent manera: 

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.080 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 233 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 236 

FAMPA-VALÈNCIA 611 

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

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’ AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.080 

CONFEDERACIÓ COVAPA     416 

CONFEDERACIÓ CONCAPA-CV      247 

 
Un any més, la nostra Confederació 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 majoritàries 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 en 
aquesta.  

 

El Consell Escolar Valencià   

Els titulars i suplents de la Confederació Gonzalo Anaya s’han actualitzat a 13 de gener 
de 2021 en el màxim òrgan de consulta és el plenari del Consell, que es reuneix almenys 
dos vegades a l’any. Al Plenari tenim quatre representats, amb veu i vot, per ser 
l’organització majoritària en número d’AMPA, a diferència de les altres dues 
organitzacions que en tenen dos. En l’actualitat, són : 
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Titulars Suplents 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 

RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE JESÚS MONFORETE ESCRICHE 

DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

 

El Ple del Consell Escolar Valencià pot delegar en la Comissió Permanent l’elaboració i 
l’aprovació d’informes o dictàmens de normativa educativa de rang igual o inferior a 
decret. La Comissió Permanent s’ha convertit en la pràctica en l’òrgan executiu del 
Consell Escolar.  En aquest òrgan tenim dos representants:  

Titulars Suplents 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

DOMINGO ANGOS FUERTES RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 

El Consell Escolar Valencià s’articula en comissions de treball que es reuneixen per 
aportar propostes de treball en els diferents àmbits o temàtiques. En l’actualitat, la 
Confederació Gonzalo Anaya està representada en les comissions següents:  

Comissió Representant 

Correspondència i gestió Juan Antonio Milanés Aparicio 

Jornades i Participació Raquel Sánchez Grande 

Innovació Educativa Marta Tomás Pérez 

Dictàmens i Informes Raquel Sánchez Grande 

Coeducació Mercedes Alabau Siurana 

 

S’ha constituït i renovat el Grup de Treball de Plurilingüisme per fer seguiment de la 
seua implantació. S’ha fet a petició de les consellers i consellers de la Comissió 
Permanent.  

Hem assistit des de octubre de 2020 fins a la convocatòria de l’assemblea a les següents 
reunions del Consell Escolar Valencià: 
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PLENS 

18/12/2020 • Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia18.12.19. 

• Informe de Presidència. 

• Informe sobre el treball de les diferents comissions de treball. 

• Informe dels representants del CECV en les diferents comissions 
institucionals. Presentació de les publicacions del CECV. Memòria 
2019. Informe bianual 2017-18, 2018-19. 

• Informe del director general de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial sobre la certificació d’unitats de 
competències adquirides per vies no formals al llarg de la vida. 

 

03/03/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió del dia18.02.20. 

• Informe de Presidència. 
• Designació dels membres de les comissions i grups de treball.  

• Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ PERMANENT 

09/11/2020 • Aprovació de l'acta de la sessió del dia 5 d’octubre de 2020. 

• Informe de Presidència. 

• Aprovació de la Memòria 2019. 

• Informe Cartera de Salut. 

• Activitats setmana del 25 N 

• Elecció de representants del CECV en el Consell de Participació 
Social 

03/12/2020 • Aprovació de l'acta de la sessió del dia 9 de novembre de 2020. 

• Estudi i emissió del dictamen sobre l’informe del projecte 
d’Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació 
Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la 
modificació d’unitats, llocs de treball docent i altres característiques 
de centres educatius de titularitat de la Generalitat, que imparteixen 
educació infantil (segon cicle), educació primària, educació especial 
i per a la proposta d’unitats concertades en centres privats 
concertats per al curs 2021-2022.  

• Proposta d’ampliació de l’Ordre del Dia del Plenari.  

10/02/2021 • Aprovació de l'acta de la sessió del dia 3 de desembre de 2020. 

• Elaboració del dictamen sobre el Projecte d'Ordre de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per 

a la concessió de subvencions a alumnat que curse cicles de 

Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau 

superior de Formació Professional i cursos d'especialització en 

centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat 

Valenciana. 

• Elaboració del dictamen sobre el Projecte d'ORDRE de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el 

mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels 

cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional 

Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos 

d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels 
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Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la 

Comunitat Valenciana. 

• Estudi i aprovació de l’Informe Motivat de la Comissió de Projectes 

Legislatius i Programació General de l’Ensenyament en resposta a 

l’Informe del Servei Jurídic. 

24/03/2021 • Punt únic. Estudi i emissió del dictamen per via d’urgència segons 

l’establert a l’article 25.5 del Reglament de Funcionament del CECV, 

sobre el Projecte d’ordre ....../2021, d …… de ........, de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 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 2021-2022, en 

determinades localitats de la Comunitat Valenciana. 

27/04/2021 • Aprovació de l'acta de les sessions del 23 de març de 2021 i del 24 

de març de 2021. 

• Elaboració del dictamen sobre el projecte d’ordre de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l’avaluació dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de 

certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per 

a les Llengües a la Comunitat Valenciana. 

• Estudi per al suport de la candidatura Premis Princesa de Asturias 

2021 al Col·legi Imperial de Xiquets Orfes Sant Vicent Ferrer. 

• Informació de la presidència sobre el Consell Escolar de l’Estat. 

11/06/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió del 27 d’abril de 2021. 

• Elaboració de dictamen sobre el projecte de Decret del Consell, pel 

qual es regula a la Comunitat Valenciana, l’ensenyament no formal 

de la música i de les Arts Escèniques en escoles especifiques.  

• Elaboració del dictamen sobre el projecte d’Ordre de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases 

reguladores de les subvencions a centres docents d’ensenyament 

no formal de música i d’arts escèniques, dependents d’entitats 

locals o privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.  

• Informació sobre l’estat de la tramitació del Reglament de 

Funcionament del Consell Escolar i aprovació de noves mesures.  

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ 

08/03/2021 • Aprovació de llacta de la sessió del dia 23 d'octubre de 2020. 

• Informe de Presidència. 

• Activitats del Dia de la Dona 

• Participació en la MICE. 

• Torn obert de paraula 

13/04/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 de febrer de 2021. 

• Elecció de presidència i revisió de membres. 

• Participació en la MICE. Properes actuacions. 

• Temes pendents. Definir properes línies de treball de la comissió. 

• Consell Escolar de l’Estat. Línies de treball. 

• Torn obert de paraula 
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09/06/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 13 d’abril. 
• Properes línies de treball de la comissió.  

COMISSIÓ DE JORNADES I PARTICIPACIÓ 

18/01/2021 • Organització de les Jornades de bones pràctiques sobre 
absentisme escolar en col·laboració amb la Direcció General 
d’Inclusió Educativa. 

11/05/2021 • Aprovació de l’acta anterior. 

• Revisió de membres i benvinguda. 

• Temes pendents. 

• Definir properes línies de treball de la comissió.  
 

COMISSIÓ DE DÌCTAMENS I INFORMES 

18/05/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

• Elecció de presidència i revisió de consellers i conselleres. 
Benvinguda. 

• Informe de la presidències. Línies de treball que té encetades el 
CECV i el Consell Escolar de l’Estat. 

• Temes pendents i properes línies de treball de la comissió. 

GRUP DE TREBALL DE PLURILINGÜISME 

28/04/2021 • Posada en comú futures línies de treball.  
 

Mesa de Mares i Pares  

Representants: 

Titulars Suplents 

JOSEP MORAL MORENO MªDOLORES TRUJILLO LÓPEZ 

JOSÉ MUELA CALLES JUAN A. MILANÉS APARICI 

DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 

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.  

A partir de l’emergència sanitària la Mesa de Mares i Pares s’ha convocat de manera 
telemàtica. Per agilitzar les sessions s’ha acordat assistir dúes representants de cada 
organització d’AMPA.  
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REUNIONS CELEBRADES DE LA MESA DE MARES I PARES (2020-2021) 

04/02/2021 • Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions 
celebrades el 4 i 21 de maig, i 25 de setembre de 2020. 

• PROJECTE DE DECRET de __, del Consell, d’organització de 
l’orientació educativa  i professional en el sistema educatiu 
valencià. 

• Representant de la Mesa de Mares i Pares en les comissions de 
valoración. 

04/03/2021 • Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions 
celebrades el 6 de febrer i 20 d’octubre de 2020. 

• RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i 
Formació Professional per la qual es dicten instruccions entorn 
de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i 
els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-
2021 davant la situació ocasionada per la COVID-19. 

09/03/2021 • PROJECTE DE DECRET __ /____, de ____,del Consell, 
d’organització de l’orientació educativa i professional en el 
sistema educatiu valencià. 

30/03/2021 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada 
els dies 4 i 9 de febrer de 2021. 

• PROJECTE d’ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels 
nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les 
Llengües a la Comunitat Valenciana. 

20/05/2021 • Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions 
celebrades el 16 d’abril de 2020, 9 y 30 de març de 2021. 

• PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Director General de Centres 
Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs 
acadèmic  2021- 2022 de la Comunitat Valenciana. 

08/06/2021 • PROJECTE d’Ordre XX/2021, de _____, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els 
criteris de creació de llocs de professorat de l’especialitat 
d’orientació educativa als equips d’orientació educativa i per la 
qual s’ordena la creació de les unitats especialitzades 
d’orientació. 

 
 
La Confederació Gonzalo Anaya, junt a d’altres organitzacions, va demanar a 
Conselleria tenir reunions periòdiques amb l’administració on participara tota la 
comunitat educativa, durant el període de durada de la pandèmia almenys i sobretot. 
Conselleria va recollir aquesta petició i va crear el Fòrum Valencià d’Educació. Aquest 
òrgan de caire consultiu s’ha reunit amb regularitat durant aquet període. A aquest òrgan 
ha assistit el vicepresident primer, Rubén Pacheco, durant aquest curs 2020-2021. 
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Fòrum Valencià d’Educació 

19/01/2021 • Punt únic. Situació dels centres educatius. 

03/02/2021 • Punt únic. Situació dels centres educatius. 

09/03/2021 • Pla de Vacunació. 

20/05/2021

  

• Informació coordinació MEC i Conselleries. Curs 2021-2022 

 

Reunió Secretaria Autonòmica d’Educació  

Data: 21/01/2021 

Assisteixen a la videoconferència: Josep Pasqual Albiol (president), Mercedes Alabau 
(treballadora) i Raquel Sánchez (treballadora).  
En aquesta reunió parlem sobre l’orientació educativa i la proposta de Conselleria 
d’Educació.   
 

CURS 2020-2021 I LA COVID-19 
 
La Confederació Gonzalo Anaya i les federacions provincials (FAMPA Castelló 
Penyagolosa, FAMPA València i FAMPA Enric Valor Alacant), la seua junta directiva i 
les executives territorials no han estat alienes a la situació d’emergència sanitària 
generada pel COVID-19. Durant el curs 2020-2021 s’han implantat Plans de 
Contingència i restriccions als centres educatius per evitar el contagis a les aules 
valencianes. Grups bambolla o de Convivència Estable, grups amb distància, la 
ventilació, els patis disseccionats per grups, els torns als menjadors escolars o les aules 
habilitades com a menjadors, les entrades i eixides als centres escalonades per evitar 
interaccions, les ratios baixes i els desdoblaments de grups, l’ampliació de les plantilles 
docents, la neteja exhaustiva, la desinfecció de mans, el control de la temperatura i l’ús 
de les mascaretes han estat mesures adoptades per la comunitat educativa durant este 
curs escolar.  
 
D’entre aquestes mesures sanitàries hi ha una que ha estat motiu de queixes i 
reivindicacions per banda de les AMPA i de les famílies: la semipresencialitat o 
l’alternança en l’ESO, en Batxillerat o en cicles formatius en IES que no han disposat 
d’espai suficient per acollir l’alumnat en la seua jornada lectiva completa. 
 
Si bé és cert la nostra reivindicació inicial al Fòrum de juny i juliol de 2020 va ser que el 
centre del sistema havia de raure en les xiquets i les xiquetes i per aquesta raó vam 
demanar que és prioritzara la presencialitat de l’alumnat d’Infantil i Primària. El motiu 
que exposarem és que eren etapes complicades per seguir educació telemàtica i on 
més problemes de conciliació laboral i familiar perquè no poden estar a soles a casa. 
 
Altre tema que ens ha preocupat ha sigut les conseqüències psicològiques del 
confinament i de la crisi sanitària en la infància i en les seus famílies així com les 
matèries que el curs 2019-2020 no es van donar pel confinament del darrer trimestre. 
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Davant açò, la Conselleria va donar instruccions perquè les tutories començaren el curs 
amb un pla d’acollida especial centrat en els efectes psicològics de la pandèmia en 
l’alumnat i també durant la segon trimestre s’han dictat normes per a l’avaluació, 
promoció i titulació de l’alumnat en els diferents nivells per tal de donar instruments i fer 
més flexible l’avaluació. No obstant això, hem demanat mesures de reforç per a tota una 
generació d’alumnat afecta per la crisi sanitària en el seu desenvolupament personal i 
educatiu.  
 
Respecte de l’accés restringit de les famílies i les AMPA als centres educatius la 
Confederació Gonzalo Anaya va demanar que les juntes directives mantingueren 
contacte amb el centre educatiu i que els equips directius recolliren les aportacions que 
puguen proposar les AMPA a través dels  consells escolars i altres mecanismes. Com 
a part de la Comunitat Educativa entenem que no s’ha de restringir l’accés de les AMPA 
aplicant-se totes les mesures i normes de seguretat escaients. 
Malgrat la pandèmia, les AMPA formen part de la comunitat educativa del centre i han 
d’estar informades, i col·laborar amb els equips directius en tot allò que siga necessari, 
com sempre. Són un punt de suport per a famílies, mestres, equips directius,… a l’hora 
d’organitzar espais i planificar temps d’oci educatiu, entre altres qüestions. 
 
 En la relació amb les tutories-mestre-famílies (individual o col·lectiva) vam proposar 
recuperar aquest espai de comunicació presencial o per videoconferència per aquest 
curs.  
Pel que fa als serveis complentaris de menjador, vam demanar que romangueren obert 
i es garantirà la continuïtat. Els menjadors són un servei necessari per a moltes famílies 
i asseguren l’alimentació del migdia a l’alumnat més vulnerables. En aquest tema 
l’acompliment ha sigut molt positiu mentre que en l’ampliació d’horaris per a famílies 
amb dificultats de conciliació de la vida familiar i laboral es pot afirmar que s’han mantes 
les escoles matineres però l’oferta d’activitats extraescolars de vesprad si que ha patit 
una davallada significativa perquè no s’han fet en molts centres educatius. 
 
La demanda de la figura de la infermera de centre que va centrar la roda de premsa del 
començament de curs no s’ha portat a terme.  
En conclusió, el curs 2020-2021 ha transcorregut condicionat pels diferents estadis de 
contagi de COVID-19. Les mesures i els plans de contingència s’han aplicat 
correctament als centres educatius i les famílies i les AMPA també han canalitzat el 
missatge de prudència i les normes sanitàries. El primer i el tercer trimestre, amb la 
incidència controlada externament, els centres educatius han estat espais per al control 
i contenció de la pandèmia mentre que la segona avaluació i amb la incidència molt alta 
en termes generals, els centres educatius han patit les tensions dels contagis i els 
confinaments dels membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat i personal 
no docent). Durant aquesta segona avaluació, les federacions han atés múltiples 
telefonades i avisos pel retard de les proves PCR durant unes setmanes d’alta 
incidència. Al seu temps, la Confederació Gonzalo Anaya ha fet les gestions necessàries 
per comunicar aquest tipus de problemàtica que requeria accions urgents coordinades 
entre la Conselleria de Sanitat i la d’Educació. Els diferents avisos emesos a Conselleria 
internament han estat atesos.  
Així mateix a partir d’aquestes incidències s’ha compartit amb les treballadores el 
sistema de vigilància COVID-19 setmanalment de Conselleria d’Educació perquè 
coneguérem l’evolució de la pandèmia als centres educatius.  
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FORMACIÓ 
 

La formació de les famílies és peça clau per fer de les AMPA una eina participativa als 
centres i per ajudar a l’educació de les nostres filles i els nostres fills. la Conselleria 
d’Educació ha abonat el pagament de la subvenció via confirming a mitjans de 
desembre. Els mecanismes de justificació han sigut per darrer any la presentació en 
paper de la justificació documental. A partir de setembre s’han mantes reunions amb la 
Direcció General d’Innovació Educativa per tal de preparar la següent subvenció i 
acreditar tota la documentació per la via telemàtica. Això ha requerit l’alta en una 
plataforma en núvol (s’ha optat per Mega) per poder crear enllaços als documents 
justificatius de la subvenció de l’actual exercici. Pel moment queda pendent la 
simplificació del mecanisme de justificació. Per a l’exercici 2021 la subvenció encara no 
ha estat publicada a data del 8 de juny de 2021. No obstant això, les despeses de 
funcionament i de formació s’han anat executat. 

La formació s’ha desenvolupat principalment en línia per les restriccions COVID-19. 
Com que les families no podem accedir als centres educatius, ens resulta impossible 
mantindre la programació presencial de cursos subvencionats per la Conselleria des 
durant el curs 20-21.  

Per altra banda, l’acollida de la formació on line ha sigut positiva en participació, 
especialment les ponències. Al tancament de la memòria continuem programant cursos 
i ponències per acabar el curs i per a setembre-octubre. La plataforma per a 
videoconferències que hem emprat és Jitsi, amb caràcter general, encara que l’equip de 
formadors ha optat per altres com Zoom.  

Pel moment encara no podem aportar un informe més detallat de la formació perquè 
encara no hem encetat la justificació de la subvenció, moment en el qual detallem curs 
a curs.  Farem arribar als compromissaris com l’exercici anterior.  

 

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: 

documentació i material audiovisual. 

Projecte A2. Organització i funcionament d'un centre educatiu. 

Projecte A3. L'AMPA comunicada: TIC, funcionament telemàtic amb 

signatura electrònica, Llei de Protecció de Dades.  

 

b) Cursos per a la formació de consellers i conselleres escolars. Guies 

bàsiques d’orientació a les AMPA. Constitució d’AMPA, normativa legal 

o qualsevol altra àrea similar. 

Projecte A4. Participació i eleccions als Consells Escolars: amb veu i 

vot. Normatives i reglaments. 

Projecte A5. Guies bàsiques d’orientació de les AMPA i material 

audiovisual per als consellers,etc. 
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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 

promoure l'èxit educatiu i la prevenció del fracàs escolar de l'alumnat. 

Projecte B1. Consums abusius i fracàs escolar: prevenció des de la 

família.  

Projecte B2. L'èxit escolar: família-escola i habilitats social dins de la 

família . 

Projecte B3. Aprenentatge i estils educatius 

Projecte B4. Orientació escolar  

Projecte B5. L’educació inclusiva des de la família 

Projecte B6. Eduquem les emocions   

b) Estratègies per al foment i la millora de la lectura en l'àmbit familiar, 

que facen estimar i valorar la mateixa, en col·laboració amb els centres 

docents. 

Projecte B7. Guia sobre: l’AMPA i el Pla Lector del Centre 

Projecte B8. Compartir la literatura en famíla. Conte contat.  

Projecte B9. Fòrmules per tindre un ambient familiar favorable a la 

lectura 

c) Accions de formació sobre la utilització de les noves tecnologies i de 

les xarxes socials en l'Educació. Sensibilització a la convivència 

escolar. Pensament crític i solidari. 

Projecte B10. Competències bàsiques des de la família. 

Projecte B11. Millora de la convivència escolar. Fomentar l'autocontrol 

i la tolerància a la frustració. 

Projecte B12. Tecnologies al servei de l'aprenentatge. usos habituals 

dels mil·lenials. Potencialitats i riscos. Sexting. 

Projecte B13 Assetjament escolar 

Projecte B14. Convivència escolar: la mediació. 

Projecte B15. La motivació escolar des de casa. Com ajudar als teus 

fills i filles? 

d) Altres temàtiques no relacionades anteriorment, desenvolupades 

durant 2019, amb anterioritat a la publicació d'aquesta Ordre. 

Projecte B16. Escola de mares i pares. 

Projecte B17 Igualtat de gènere i prevenció violència de gènere. 

Projecte B18. Diversitat Familiar  

Projecte B19. L’Educació Sexual i afectiva des de la família 

Projecte B20 Jornada de Patis Coeducatius 

Projecte B21. Jornada sobre Sostenibilitat i Educació 

Projecte B22. Jornada Famílies Intel·ligents 

Projecte B23. Jornades formació per a formadors:eines digitals.  
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Ponències i treball en xarxa 
 
Des de setembre fins a l’actualitat, la Confederació Gonzalo Anaya ha coordinat a través 
de les dos treballadores el programa de formació per compartir recursos, formadors, 
compartir experiències i temes i ser un punt de trobada i suport entre treballadores, tot 
amb l’objectiu de desenvolupar el programa de formació. També a l’inrevés, les 
treballadores de les federacions han aportat el seues coneixements i experiència al 
programa de la formació. La pandèmia ha fet nàixer un positiu treball en xarxa telemàtic 
entre els equips de treball de les federacions i les confederacions.  

Així hem programat xerrades, cursos i ponències amb una alta participació i obertes a 
les tres federacions. Entre elles destaquem les següents ponències:  

→ El pati: l’aula més bonica de l’escola. Impartida per Sandra Molines.  

→ Famílies Intel·ligents. Impartida per Antonio Ortuño.  

→ L’AMPA al dia. Obligacions documentals. Impartida per la Fundació Horta 
Sud.  

→ La Coeducació millora l’educació. Impartida per Paqui Mendez, Associació 
Cortos por la Igualdad.  
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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 dels 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 dels retalls de 
premsa de cada dia. Preparem aquesta informació perquè les Federacions 
puguen fer l'enviament a les seues AMPA d'una manera més fàcil. Preparem 
resums i li facilitem documents oficials. Si a més hem d'enviar informació referent 
a alguna campanya, ho acompanyem de la imatge de la campanya en la 
signatura del correu. 

▪ La web de la Confederació, que actualitzem 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,  
Actualment, la Confederació Gonzalo Anaya té 1086 seguidors i 1003 
m’agrada. 
Twitter: @cgonzaloanaya. 
La Confederació Gonzalo Anaya té 299 seguidors. 
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. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya
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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 amb la 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. 
L’exercici 2020-2021 els mitjans que s’han fet ressò dels nostres comunicats o han 
sol·licitat declaracions i entrevistes als nostres portaveus.  
Tot seguit vos relacionem els comunicats i notes de premsa amb més repercussió 
que hem enviat als mitjans de comunicació.  
 

 

• Notes de premsa  

25/10/2020 

L’Assemblea General ratifica a Josep Albiol com a president 

de la confederació Gonzalo Anaya 

• Emotiu comiat a Màrius Fullana després de sis any a la primera línia de 

l’organització majoritària d’AMPA 

• Reivindicar la presencialitat en les aules de l’ESO i garantir la ventilació 

correcta de les aules, una de les línies de reivindicació per a l’actual mandat 

18/11/2020 

La Confederació Gonzalo Anaya considera la LOMLOE un pas 

per superar la LOMQE 

• Les AMPA de la pública comparteixen els principis d’equitat i de cohesió social 

de la nova llei educativa. 

• Josep Albiol:  “La LOMLOE  permetrà superar els retrocessos de la LOMQE  i 

avançar en gratuïtat de l’ensenyament, en equitat educativa en la infància, en 

inclusió de tot l’alumnat, en coeducació o l’ensenyament en valencià” 

11/01/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya considera que els centres 

educatius han de seguir oberts 
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• Josep Albiol: “Hi ha preocupació en les famílies i és normal però el problema no 

està dins de l'escola, està fora en l'àmbit social” 

• Demanen que s'extremen totes les mesures dels protocols sanitaris. 

26/02/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya suggereix que la darrera 

decisió sobre els ponts festius la dicten les autoritats 

sanitàries 

• Josep Albiol: “Les AMPA estem i estarem al que ens indiquen les Autoritats 

Sanitàries, amb tot el respecte cap a les mesures que dicten, siguen l'eliminació 

de ponts o d'altres restriccions”. 

• Considerem que la recomanació del president Ximo Puig ha arribat tard perquè 

ja s’ha votat als Consells Escolars Municipals de 540 municipis i amb això la 

capacitat d’influir en les decisions de la comunitat educativa.  

• Demanem agilitat i claredat de les administracions públiques sobre allò què 

podem fer i no podem fer les famílies durant els ponts i festius.  

23/04/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya demana que s'amplie la 

baixada de ràtios a més ciutats i barris 

• A la Comissió Permanent del Consell Escolar Valencià han votat a favor del 

projecte d'ordre per baixar les ràtios en les aules de 3 anys en 53 municipis, 

però han demanat que s’estudien les zones escolars i la natalitat en tots els 

nuclis de població perquè aquesta mesura siga universal 

• Rubén Pacheco: “La baixada de ratis a 23 i 20 és molt positiva perquè evita el 

tancament d’aules i millora l’atenció educativa però no pot ser un element de 

discriminació territorial, ha de ser universal” 

23/04/2021: DIA MUNDIAL DEL LLIBRE 

La Confederació Gonzalo Anaya recorda a les famílies la 

importància de la lectura per al desenvolupament global de 

filles i fills 

• “Llegir ens ajuda a crèixer” és el títol de la campanya i la guia que FAMPA  

Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant 

distribueixen entres les 1055 AMPA dels centres educatius públics.   

• #CONTAMUNCONTE és una iniciativa que té per objectiu despertar la curiositat 

i fer gaudir els escolars amb el món literari mitjançant la narració oral i la 

interpretació. 
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21/05/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya anima a les famílies a triar la 

pública en l’escolarització 2021-2022 

• El període de sol·licituds de plaça escolar en Infantil i Primària comença el 25 de 

maig fins el 2 de juny i les famílies de la Confederació Gonzalo Anaya destaquen 

l’escola pública per ser la més propera, acollidora, diversa i coeducativa, un 

servei públic amb qualitat i recursos per educar fills i filles on les famílies som 

part activa.  

• Josep Albiol: “Trie la pública perquè és l’escola més propera a casa i filles i fills 

creixen arrelats al barri i al seu entorn i, a més, com a pare puc dir que les 

xiquetes i els xiquets aprenen i creixen feliços al sentir-se ben acollits i atesos 

en la seua diversitat, tenim un servei públic amb qualitat” 

• Publicacions més destacades 

14/11/2020 

¿Listos para otro confinamiento? Las AMPA dicen que aún hay 
muchas familias sin medios para educación 'online' 

18/11/2020 

El Temps.  

Els copagaments «irregulars» de la concertada valenciana 

Llei Celaá, un aval al model educatiu valencià 

20/12/2020 

Josep Albiol: “El primer trimestre l’hem superat molt bé amb 

l’esforç de tota la comunitat educativa” 

25/01/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya considera que els centres 

educatius han de seguir oberts 

25/01/2021 

Las AMPA defienden seguridad de centros educativos y piden 

que sigan abiertos 

23/03/2021 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/14/5fafb87dfc6c83403f8b45e1.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/14/5fafb87dfc6c83403f8b45e1.html
https://www.eltemps.cat/article/11953/els-copagaments-irregulars-de-la-concertada-valenciana
file://///PRENSA-PC/cga/OFICINA/ASAMBLEAS/ASSEMBLEA%202021/docsassemblea/Llei%20Celaá,%20un%20aval%20al%20model%20educatiu%20valencià
http://www.gonzaloanaya.com/2020/12/22/josep-albiol-trimestre-lhem-superat-be-normes-han-funcionat-lesforc-tota-comunitat-educativa/
http://www.gonzaloanaya.com/2020/12/22/josep-albiol-trimestre-lhem-superat-be-normes-han-funcionat-lesforc-tota-comunitat-educativa/
https://actualitatvalenciana.com/confederacion-gonzalo-anaya-centros-educativos/
https://actualitatvalenciana.com/confederacion-gonzalo-anaya-centros-educativos/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210125/6197149/ampa-defienden-seguridad-centros-educativos-piden-sigan-abiertos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210125/6197149/ampa-defienden-seguridad-centros-educativos-piden-sigan-abiertos.html
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Parlem del pati: l’aula més bonica de l’escola, amb Sandra 

Molines 

03/04/2021 

Josep Albiol ha participat en el Congrés “Lideratge per a 

l’aprenentatge i el desenvolupament del centre educatiu” 

15/04/2021 

Josep Albiol ha participat en la comissió de racionalització 

d’usos del temps a les Corts 

21/04/2021 

Les ampa de la Gonzalo Anaya recorden que llegir «ajuda a 

créixer» 

• La confederació posa a disposició de les famílies i els centres una guia i 

contacontes a Youtube 

 

• Campanyes 

#Contamunconte  

Guia: Llegir en ajuda a crèixer 

Videos al canal de you tube. 

  

#TrieLaPública. 

• Un pare, un mestre, una directora i una xiqueta ens han explicat perquè triar 

l’escola pública. 

• Campanya promocionada en facebook, À Punt, Cadena Ser i Onda Cero i a 

facebook.   
• Espot al canal de you tube 

 

• Altres 

Hi ha diferències entre la LOE i la LOMQE 

Què no t’emboliquen! 

http://www.gonzaloanaya.com/2021/03/23/sandra-molines-acosta-hui-als-patis-coeducatius/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/03/23/sandra-molines-acosta-hui-als-patis-coeducatius/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/lideratge-dels-equips-directius-families/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/lideratge-dels-equips-directius-families/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/josep-albiol-ha-participat-comissio-racionalitzacio-dusos-temps-corts/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/josep-albiol-ha-participat-comissio-racionalitzacio-dusos-temps-corts/
https://www.levante-emv.com/aula/2021/04/21/les-ampa-gonzalo-anaya-recorden-48521650.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/04/21/les-ampa-gonzalo-anaya-recorden-48521650.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/04/23/contamunconte/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/04/guia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCw3-6mM99dg1Wx_3Bz4nsnw
https://www.youtube.com/watch?v=wO9kys_kj2c
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/hi-ha-diferencies-loe-lomqe/
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/que-no-temboliquen/

