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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 el 

19 de juny de 2021  fins a maig de 2022.  

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

limitacions fins entrat el mes d’abril de 2022, moment en el qual s’han eliminat totes les 

mesures i restriccions al sistema educatiu establertes als protocols sanitaris.  La nostra 

actuació com a Confederació Gonzalo Anaya s’ha vist marcada pel context sanitari a 

tots els seus àmbits, línies de treball i ressò mediàtic. Tot i això, s’han encetat línies o 

s’han recuperat temàtiques més enllà de la pandèmia com l’absentisme escolar, la 

participació als consell escolar, el debat de la jornada escolar, la necessitat d’educador 

socials als centres educatius, entre altres temàtiques ben necessàries abordades des 

de l’àrea de formació com l’assetjament escolar, la igualtat de gènere, els usos de les 

tecnologies o la salut mental.. 

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

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

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

les reunions amb les autoritats educatives o les diferents ponències en les que hem 

participat.  

El tema de la jornada escolar ha implicat el treball durant tres mesos de totes les àrees 

tant a les fampa com a la confederació, a nivell de consulta i participació, formació, 

assessorament i comunicació. És per aquesta raó que està present a totes les àrees de 

la memòria.  

La formació s’ha adaptat també a la modalitat telemàtica i també hem organitzat 

jornades presencials fora dels centres educatius o en dissabtes. Destaquem la jornada 

Efectes de la jornada escolar: salut, rendiment i conciliació, així com tot el treball 

monogràfic realitzat al voltant d’un tema que ha ocupat les agendes de la confederació 

i federació durant els darrers mesos..  

 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 i ha requerit 

l’habilitació de noves eines i reforç de recursos humans.   

Amb tota aquesta intensa activitat en els àmbits de representació, comunicació i 

formació ha transcorregut el primer any del mandat bianual corresponent a FAMPA-

València.  
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ÒRGANS DE GOVERN 
 
• JUNTA DIRECTIVA 
 

Composició:  

La Junta Directiva va quedar constituïda a l’Assemblea del 19 de juny  de 2021 celebrada 
a València de la següent manera: 

 

CÀRREC NOM FEDERACIÓ  

President Rubén Pacheco Díaz FAMPA-València 

Vicepresident primer Domingo Angos Fuertes   FAMPA Enric Valor Alacant 

Vicepresident segon Michel Toumi Borges FAMPA Castelló Penyagolosa 

Secretari d’ Organització Josep P. Albiol i Esteller FAMPA Castelló Penyagolosa 

Secretaria d’ Administració Marta Tomás Pérez FAMPA-València 

Tresorer José Muela Calles FAMPA-València 

Vocal 1 Josep Moral Moreno FAMPA-València 

Vocal 2 

 

Francisco J. Samit Castellet FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 3 Juan Antonio Milanés Aparici FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplent 1 Beatriz Roig Carceller FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplent 2 Solange V. Godoy FAMPA-València 

 
 

Reunions de la Junta Directiva 

Durant l’exercici 2021-2022, la Junta Directiva de la Confederació ha celebrat sis 
reunions ordinàries, totes han tingut lloc a la seu, a València ciutat, de manera presencial 
i en tres convocatòries s’ha donat l’opció telemàtica per afavorir la participació i 
compaginar agendes. 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 LLOC 

07/07/20221 València 

23/10/2021 València 

13/12/2021 València 

03/02/2022 València/telemàtica 

08/04/2022 València/telemàtica 

07/05/2022 València/telemàtica 

 

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.  Per certificat de renúncia a 
ocupar els càrrecs de tresorer i vocal de la FAMPA Enric Valor Alacant, que li 
corresponen ocupar estatutàriament, aquest són ocupats per representants de FAMPA-
València i FAMPA Castelló Penaygolosa 
 

• ASSEMBLEES  
 
El 19 de juny de 2021 es va celebrar l'Assemblea Extraordinària i Ordinària a València, 
a l’IES Misericordia, 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-València, Rubén Pacheco Díaz. Ensems, es va 
aprovar tota la documentació econòmica, memòria 20-21 i el projecte de treball anual 
2021-2022.  

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

de treball aprovat en l’esmentada assemblea del juny de 2021.  
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REPRESENTACIÓ i PARTICIPACIÓ 

• ASSOCIACIONS CENSADES 

A data de 2 de maig de 2022, el nombre total d’AMPA censades és de 1.082.  Al llarg 
del present exercici s’han incorporat un total de 2 associacions a FAMPA-València. 

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

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.082 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 233 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 236 

FAMPA-VALÈNCIA 613 

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

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’ AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.082 

CONFEDERACIÓ COVAPA     419 

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.  

 

• CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ 

Els titulars i suplents de la Confederació Gonzalo Anaya s’han actualitzat per resolució 
de 26 de desembre de 2021 en el màxim òrgan de consulta que és el Consell Escolar 
Valencià, on tenim quatre titulars, amb veu i vot, i quatre suplents.  S’ha fet el canvi 
sol·licitat en l’assemblea perquè les treballadores siguen suplents de les mares i els 
pares designats per la FAMPA. La composició ha quedat de la següent manera: 
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Titulars Suplents 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 

JESÚS MONFORTE ESCRICHE RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

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 

 

A destacar d’aquest exercici i el projectes consultats, l’esmena a la totalitat i retirada de 
la norma al projecte normatiu de modificació de la jornada escolar.  

Comissions de treball 

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 

Coeducació Doming Angos 

 

S’ha constituït i renovat el Grup de Treball de Plurilingüisme. S’ha fet a petició de les 
consellers i consellers de la Comissió Permanent. Participa la treballadora Raquel 
Sánchez.  S’està treballant sobre diversos documents aportats per a estudiar i 
compendre les actituds i la seua repercussió en els aprenentatges de les llengües; un 
punt de partida del grup de treball.  

https://mega.nz/file/7pYXGbCa#eBGiWXnbnPlPoOdCsqr2dpiH1OK_t_utlREuJ_E6dt8
https://mega.nz/file/7pYXGbCa#eBGiWXnbnPlPoOdCsqr2dpiH1OK_t_utlREuJ_E6dt8
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Hem assistit des de juny de 2021 fins a la convocatòria de l’assemblea a les següents 
reunions del Consell Escolar Valencià: 

Convocatòries (juliol 2021-maig 2022) 

PLENS 

07/12/2021 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 3-3-21 
2. Informe de Presidència. 
3. Informe sobre el treball de les diferents comissions 
de treball. 
4. Informe dels representants del CECV en les diferents 
comissions institucionals. 
5. Situació de les publicacions del CECV. 
6. Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ PERMANENT 

24/09/2021 1. Aprovació de l'acta de les sessions del 18 de juny de 2021 i 11 de 
juny de 2021. 
2. Informe de presidència. 
3. Elaboració del dictamen sobre el Projecte de Decret del Consell, pel 
qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics 
professionals corresponents al títol de tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa, pertanyent a la família 
professional artística de comunicació gràfica i audiovisual en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana. 
4. Elaboració del dictamen sobre el Projecte de Decret del Consell, pel 
qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics 
professionals corresponents al títol de tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en Escultura aplicada a l’Espectacle, pertanyent a 
la família professional artística 
de l’escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 
5. Torn obert de paraula. 

06/10/2021 1. 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 de modificació del Decret 164/2017, de 27 d'octubre, 
del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb 
la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les 
activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament. 

19/11/2021 1. Aprovació de l'acta de les sessions del 24 de setembre i del 6 
d’octubre del 2021. 
2. Elaboració del dictamen sobre el Projecte d’Ordre 
de........................./2021 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i 
d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres 
sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i 
d’Educació Primària del sistema educatiu valencià.  
 Presentem una ESMENA a la totalitat i retirada de la norma.  
3. Torn obert de paraula. 

23/11/2021 1. 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 de decret ___/2021, d ___d ___, del Consell, pel qual es 
modifica el  Decret 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió 

https://mega.nz/file/qsQW2D6K#nN8GJpepo0Oo0skoVFRH19Py-ZKaxrVymXgwnhQ2zFk
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en els centres docents públics i privats concertats que 
imparteixenensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, 
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 
2. Estudi i emissió del dictamen per via d’urgència segons l’establert a 
l’article 25.5 del Reglament de Funcionament del CECV, sobre 
l’ORDRE 00/2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de 
modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el 
procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen 
ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat. 
3. Estudi i emissió del dictamen per via d’urgència segons l’establert a 
l’article 25.5 del Reglament de Funcionament del CECV, sobre les 
instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació 
Professional per les quals 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 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 2022-2023. 

19/01/20211 1. Aprovació de l'acta de les sessions del 19 de novembre i del 23 de 
novembre del 2021.  
2. Informació a la permanent sobre el desplegament i 
desenvolupament del Pla Digital per al curs 21/22 i 22/23 per part de 
la Subdirecció General de Formació del Professorat. 
3. Torn obert de paraula. 

09/02/2022 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 19 de gener de 2021. 
2. Elaboració del dictamen sobre el Projecte de Decret XX/2022, de XX 
de XX, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del 
professorat 
d'ensenyaments no universitaris que presta els seus serveis en centres 
docents sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana. 
3. Torn obert de paraula. 

23/03/2022 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 9 de febrer de 2021. 
2. Elaboració del dictamen sobre el PROJECTE DE DECRET XX, de 
XX de gener de 2022, del Consell, pel qual es regulen les condicions 
de treball del personal docent no universitari dependent de la  
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
3. Informe de la presidència sobre properes actuacions. 
4. Torn obert de paraula 

26/04/2022 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 23 de març de 2022. 
2. Presentació del nou vicepresident del Consell Escolar Valencià. 
3. Informació sobre la jornada “Claus per a entendre l’adolescència. 
Cap a una comunicació eficaç”. 
4. Proposta d’elaboració de la Revista del CECV. 
5. Estudi i aprovació, si escau, de l’Informe de situació de 
l’ensenyament del curs 19-20 del Consell Escolar Valencià. 
6. Reunions del Consell Escolar. Presencialitat/semipresencialitat. 
7. Proposta sobre reunions de la Confederació Gonzalo Anaya. 
8. Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ 
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13/10/2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 9 de juny de 2021. 
2. Espais coeducatius. 
3. Valoració de les pel·lícules participants en la MICE-RqRqR 2021. 
4. Torn obert de paraula. 

22/02/2022 1.Aprovació de l’acta de la comissió de Coeducació de la sessió del dia 
25 de gener de 2022. 
2. Violència de gènere. 
3. Torn obert de paraula. 

06/04/2022 1. Aprovació de l’acta de la comissió de Coeducació de la sessió del 
dia 22 de febrer de 2022. 
2. Anàlisi de la informació rebuda sobre espais educatius. Situació 
actual. 
3. Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ DE JORNADES I PARTICIPACIÓ 

15/09/2021 Preparació Jornada Èxit Educatiu. 

30/09/2021  II Jornada d’Èxit Educatiu 

21/02/2022 1.Aprovació de l’acta de la sessió. 
2. Definir les properes actuacions del Consell Escolar. 
3. Torn obert de paraula 

07/04/2022 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 21 de febrer de 2022. 
2. Concreció de les properes actuacions del Consell Escolar Valencià. 
3. Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ D’INNOVACIÓ 

09/06/2021 Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
Properes línies d’actuació 

25/01/2022 1. Aprovació de l’acta de la comissió de Coeducació de la sessió del 
dia 13 
d’octubre de 2021 i de l’acta de la comissió d’Innovació de la sessió del 
dia 9 de juny de 2021. 
2. Síntesi de la situació per part de persones expertes en la 
transformació d’espais educatius. 
3. Recopilació de la informació sobre espais coeducatius. Situació 
actual. 
4. Torn obert de paraula. 

06/04/2022 1. Aprovació de l’acta de la comissió de Coeducació de la sessió del 
dia 22 de febrer de 2022. 
2. Anàlisi de la informació rebuda sobre espais educatius. Situació 
actual. 
3. Torn obert de paraula. 

COMISSIÓ DE CORRESPONDÈNCIA I GESTIÓ 

08/09/2021 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 14 de juliol de 2021. 
2. Informació sobre l’avantprojecte de pressupost 2022 del Consell 
Escolar. 
3. Torn obert de paraula. 

12/04/22 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 de setembre de 2021. 2. 
Informació sobre l’execució del pressupost 2021. 3. Torn obert de 
paraula 

Grup de treball de PLURILINGÜISME 
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26/01/2022 Determinar línies de treball:  
Didàctica de les llengües en contextos multilingüisme 
Metodologies innovadores en els centres educatius. Aprenentatge-  
ensenyament de les llengües des de les assignatures lingüístiques i  
assignatures no lingüístiques (Tractament integrat de llengües i de 
llengües i  continguts).  
Situació del plurilingüisme en altres contextos multilingües (amb 
llengua  pròpia en l’Estat: Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes 
Balears...) i en  altres llocs del món (Quebec, Bèlgica, Suïssa...). 

 

• 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 Valenc ià.  

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.  

En aquest exercici l’esborrany normatiu que ha requerit d’anàlisi comparatiu i estudi ha 
estat Projecte d’Ordre de 2021 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual 
es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació 
de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle 
d'Educació Infantil i d’Educació Primària del sistema educatiu valencià. 

També hem elaborat i compartit resum de les novetats introduïdes en el Decret i Ordre 
d’admissió escolar que s’ha remés a les federacions.   

  



 

 

 
MEMÒRIA  2021-2022 

 

11 
 

 

REUNIONS CELEBRADES DE LA MESA DE MARES I PARES (2021-2022) 

07/10/2021 • Projecte d’Ordre de............../2021 de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el 
procediment 
de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada 
escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon 
cicle d'Educació Infantil i d’Educació Primària del sistema 
educatiu valencià. 
Anàlisi normatiu comparatiu i valoració de la nova norma. 
 

11/11/2021 • Projecte de Decret ___/2021, de ___ de ___, del Consell, pel 
qual es modifica el decret 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es 
regula l'admissió en els centres docents públics i privats 
concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, 
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat. 

• ORDRE__/2021, de__, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la 
qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els 
centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, 
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat. 

• Torn obert de paraula. 
Novetats admissió 2022-2023 (modificació normativa) 
 

17/03/2022  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 
20 de maig de 2021. 

• Projecte de Decret xx/XXXX, del Consell, d’organització i 
funcionament dels centres d’educació especial de titularitat de 
la Generalitat 

• Torn obert de paraula. 

 

Els acords i línies de treball per a l’àmbit de representació i participació acordats 

en assemblea 2021 a través del projectes i les seues esmenes.   

• Àmbit institucional. Pel que fa a l’àmbit institucional de la Conselleria 

d’Educació, les mares i pares, representants de les Federacions i de les 

Associacions de Mares i Pares d’alumnes hem fet aportacions, reflexions, 

esmenes i reivindicacions en els òrgans de consulta en els que la nostra 

organització tenim veu i vot: Mesa de Mares i Pares i Consell Escolar Valencià 

i les seues comissions. En este punt  assenyalem l’esmena a la totalitat 

realitzada a les normatives que regulen la modificació de la jornada escolar 

per defensar dels interessos de les famílies i de l'alumnat. 

https://mega.nz/file/PhhCVZaa#8mk0_mVi9Q77y6UCg-9Q0r4j4-wwoD5fjuTFlnIZKZ8
https://mega.nz/file/KgoUiT6Q#rJzokUMvLXAMnx0fZrBf0W1V9ugUqzpTs_m3vUMtcCM
https://mega.nz/file/GgRgDZxR#8Q1Ufc-09hI8HCE-WIL1gWcMegxc4Q8EcVH-UbY1hM0
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Pel que fa al desenvolupament normatiu de la LOMLOE en els aspectes que són 

competència autonòmica, fins a la data de l’assemblea encara no s’ha presentat 

als òrgans de consulta.  

Com acord de l’assemblea  hem demanat al Consell Escolar Valencià que facilite 

la participació dels nostres representants en aquests òrgans amb horaris més 

adients pel fet que les convocatòries sempre són de matí. Hem presentat escrit 

formal en el qual argumentem que a altres autonomies les sessions es 

convoquen de vesprada i en dissabte pel matí.  

 

• Àmbit sectorial. Hem mantes contacte amb entitats educatives com Escola 
Valenciana amb la participació en el VI Congrés-Som Llavors i amb altres sectors 
de manera indirecta a través de les FAMPA en la Plataforma de l’Ensenyament 
Públic en accions que tenen com a objectiu prioritari la defensa de l’escola 
pública, gratuïta, universal, inclusiva, coeducadora i de qualitat. Altres 
organitzacions amb els quals hem treballat són l’associacions veïnals (CAVE-
COVA) amb els 10 Reptes per la Sostenibilitat, el col·egi d’Educació Social amb 
l’adhesió al seu manifest per introduir aquesta figura professionals als centres 
educatius i amb la Fundació Horta Sud per la formació en dinamització 
associativa.   

 

• Altres reunions 

 

→ Reunió Conseller d’Educació Vicent Marzà i Secretaria Autonòmica 
d’Educació Miguel Soler 

Data: 04/08/2021 

Temes tractats:  

• Sol·licitar anàlisi crítica del curs escolar 2020-2021 i de la qualitat educativa per 
poder millorar el curs 21-22, per conèixer i participar de les possibles anàlisis 
que, sobre el present curs sota els condicionants de la COVID-19, puguen 
realitzar-se així com d’estadístiques generals amb els resultats, xifres de 
suspensos i aprovats en aquest curs de pandèmia i amb més restriccions. 

• Conèixer quins plans de reforç i compensació dels centres educatius per al curs 
2021-2022 s’han previst per tal de superar els efectes de la pandèmia en els 
escolars valencians. 

• Una valoració real i directa de l’adaptació del currículum, les programacions 
didàctiques, dels criteris d’avaluació, promoció i titulació. 

• Generalització de la baixada de les ràtios (20 escolars aula) introduïdes durant 
la pandèmia i que ja han beneficiat a 74 municipis on les aules de 3 anys no han 
patit cap retallada en l’admissió escolar. 

• La tasca i les limitacions d’Inspecció Educativa a l’hora de supervisar els centres 
educatius i el problema de la inestabilitat de les plantilles a les comarques del 
sud i de l’interior on la difícil cobertura i la falta de voluntat cronifica el ja lesionat 
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats en determinades zones o comarques.  

• Respecte de la implantació del plurilingüisme a les famílies els preocupa que 
l’ensenyament en valencià es veja minorat en percentatges per baix del 50% i 
que la xarxa llibres i les llicències dels llibres digitals s’adapten a la llengües de 
vehiculació en l’ensenyament de les matèries per al proper curs. 
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→ Reunió Conseller d’Educació Vicent Marzà i Secretaria Autonòmica 
de Salut Pública Isaura Navarro 

Data: 13/12/2021 

Tema tractat: vacunació escolar.  

Més de 500 representants de les AMPA de la Confederació Gonzalo Anaya es 

van connectar a la videoconferència sobre el procés de vacunació escolar a la 

que van assistir invitats per la nostra organització el Conseller d’Educació Vicent 

Marzà i la Secretaria Autonòmica de Salut Pública Isaura Navarro. Davant la 

preocupació de les famílies, el conseller d’Educació Vicent Marzá va anunciar 

que “un membre de la família podria acompanyar, de manera excepcional i 

puntual, als xiquets i a les xiquetes en el moment de la vacunació en cas de 

necessitar eixe suport emocional i d’acompanyament familiar·.   

Davant els dubtes sobre la vacunació infantil, la Secretaria Autonòmica de Salut 

Pública Isaura Navarro i tot l’equip tècnic van respondre totes les preguntes 

formulades per escrit durant la videoconferència. Podeu consultar-les ací   

Posem de relleu la importància d’haver convocat a 500 associacions de mares i 

pares d’alumnes de manera telemàtica per la Vacunació escolar. La capacitat de 

convocatòria mostrada evidencia la força que tenim com a Confederació i 

Federacions perquè, vam aconseguir que es canalitzara una preocupació que 

teníem les famílies que volíem acompanyar a filles i fills en la vacunació escolar. 

Aquest exemple de força és alhora una forma de lluita i de pressió per aconseguir 

reivindicacions. 

→ Reunió amb Secretari Autonòmic d’Educació Miguel Soler i la 
Directora General d’Innovació Educativa Reis Gallego.  
 
DATA: 9/02/2022 

Tema tractat: Modificació de jornada escolar 

El projecte normatiu que permet modificar la jornada escolar va centrar la reunió 
telemàtica sol·licitada per la Confederació Gonzalo Anaya. Tot i que el projecte 
ja havia superat totes les fases de consulta pública, la junta directiva va sol·licitar 
reunió amb els representants de la conselleria d’educació per tal d’aturar-la o 
conèixer les dates de publicació oficial i d’entrada en vigor.    

 

→ Congressos i jornades 
 
Per altra banda, hem participat presencialment en els següents esdeveniment 
en representació de les AMPA i de les famílies de l’ensenyament públic:  

 
 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/12/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS.pdf
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 Som Llavors-VI Congrés Escola Valenciana. 9-10-11/12/2021 Taula redona 
sobre la igualtat de gènere (Rubén Pacheco) i Taula redona sobre tecnologies 
(Màrius Fullana)  

 Jornada “Per unes relacions digitals saludables”. 19/02/2022. Direcció 
General d’Inclusió Educativa. Participació de Rubén Pacheco en taula redona de 
la comunitat educativa.  

 Jornada-visita “Aula del futur” del Ministeri d’Educació. 4/03/2022. Rubén 
Pacheco.  

 Commemoració audiovisual del 8 de març. Dia de la Dona. 08/03/2022. Marta 
Tomás. 

 Jornada “Claus per a entendre l’adolescència. Cap a una comunicació 
eficaç”. (30/05/2022) Presenta ponència Rubén Pacheco. Consell Escolar 
Valencià. 

 Compareixença comissió d’estudi sobre l’Assetjament escolar a les Corts 

Valencianes. Pendent de confirmació. 

 

• Context participació i tecnologies 

La crisi sanitària ha impossibilitat l’accés de les famílies als centres educatius durant els 

primer mesos del curs escolar i fins la relaxació de les mesures en novembre. És el 19 

d’abril quan s’elimina l’ús de la mascareta i es deixa d’aillar a les persones pos itives per 

COVID-19, amb excepcions. Així les famílies i les AMPA poder tornar a organitzar 

activitats i a col·laborar en el centre educatiu com el feien abans de març de 2020.  

Fins a aquesta data, la participació ha estat afectada per la pandèmia tant al si de les 

AMPA com de tota l’estructura del moviment associatiu de mares i pares d’alumnes.  

→ Eina telemàtica  

És per aquesta raó i per necessitats de modernitzar les bases de dades i els sistemes 

de registre i comunicació amb les AMPA que hem fet un projecte de suport a les 

federacions per posar en marxa una nova eina telemàtica que permet l’actualització de 

dades de les AMPA federades; un servei per millorar la relació i contacte amb les juntes 

directives.   

Per aquesta finalitat, s’ha contractat una empresa que ha implementat l’eina telemàtica 

que està en procés de prova. Aquest projecte ha començat pel registre i actualització de 

la base de dades de les 613 associacions de mares i pares d’alumnes federades a 

FAMPA-València. Próximament, tal com es definirà en el projecte, prosseguirà per 

FAMPA Castelló Penyagolosa i FAMPA Enric Valor Alacant per tindre totes les AMPA a 

la xarxa telemàtica.  

Per a donar suport a l’actualització, la Confederació Gonzalo Anaya ha contractat una 

administrativa durant tres mesos que ha treballat a la seu de FAMPA-València en la 

base de dades.  També ha contractat el personal de les federacions per hores durant 

uns mesos d’aquest exercici per agilitzar la gestió de les dades de les AMPA i millorar 

la dinamització de les mateixes.  

Per seguir desenvolupant el projecte de participació hem presentat projecte a la 
subvenció de participació de la Conselleria competent, pendent de resoldre durant 
l’elaboració d’aquesta memòria. A més, d’aquesta eina telemàtica s’han presentat a 
subvenció altres accions per promoure la participació i la dinamització de les AMPA.  



 

 

 
MEMÒRIA  2021-2022 

 

15 
 

  



 

 

 
MEMÒRIA  2021-2022 

 

16 
 

 
 
 

• Participació i dinamització de les jornades 
electorals: Jornada Escolar i dels Consells 
Escolars de Centres.  

Hi ha xifres que contrasten quan parlem de la participació de les famílies a les dos 
cites electorals convocades per Conselleria d’Educació per al curs 2021-2022. Si a 
les eleccions a Consells Escolars de centre, la participació de les famílies ha sigut 
del 12,8%, en el cas de la consulta sobre la modificació de la jornada escolar s’ha 
elevat fins al 67,4% de les mares i pares censades als CEIP públics (sent la 
distribució 71,7% a Alacant, a Castellón el 67,3% i a València del el 66,9%).  

El perquè les famílies han participat  en una cita electoral més que en altra ha de ser 
objecte de reflexió de les pràctiques dels centres educatius, dels tutors i de les 
tutores d’aula, dels equips directius i de les AMPA a l’hora d’atreure les famílies per 
execir el seu dret a vot.  

En primer lloc,  l’enfocament del debat de la jornada escolar ha situat la decisió en 
la invidualitat, família a família. Això vol dir que s’ha tractat d’orientar el debat a 
l’interés particular horari de cada família i no a una solució horària col·lectiva que 
afavorisca i tracte amb igualtat a totes i tots els escolars.   

En segon lloc, hem observat pràctiques dels equips docents, interessants en una 
proposta horària laboral del matí, de dinamització de vesprades de portes oberts, 
amb tallers i jocs.  

En tercer lloc, equips directius han utilitzat els mitjans posats a disposició per 
Conselleria d’Educació i d’altres canals com telegram per animar a les famílies a 
votar, també aquests canals s’han utilitzat per donar informació a les famílies per 
convèncer sobre la jornada continuada.  

Amb açò, hem considerat que, de cara a propers comicis dels consells escolars de 
centre, hauren d’exigir aquesta energia, practiques i temps dipositat per equips 
directius i docents en animar les families a votar les candidatures del consell escolar. 
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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. És per això que és 
un dels àmbits de treball de la nostra organització que alhora està subvencionada per la 
Conselleria d’Educació.  

Durant aquest exercici, la Conselleria d’Educació ha abonat el pagament de la subvenció 
via confirming a mitjans de gener de 2022, una vegada resolta i justificada en octubre 
de 2021. Cal assenyalar que els mecanismes de justificació de la subvenció 20-21 s’ha 
fet totalment telemàtica i en documents digitalitzats a través de GVA oberta i del  servidor 
contractat MEGA. Per disposar d’espai suficient i amb les garanties de privacitat i 
seguretat hem arxivat tota la documentació relativa als cursos realitzats, tant econòmic 
com d’acreditació de realització i assistència en aquest servidor. Mitjançant enllaços a 
documents i arxius s’ha justificat integrament tota la dotació econòmica de la Conselleria 
d’Educació, amb la qual sufraguem despeses de funcionament, de representació, de 
comunicació i de formació.  

Pel moment queda pendent per a una propera reunió amb la Direcció General 
d’Innovació Educativa la sol·licitud de la simplificació dels mecanismes de justificació 
com també la publicació de la convocatòria de subvenció de Conselleria d’Educació per 
a l’exercici 2021-2022.  No obstant això, les despeses de funcionament i de formació es 
van executant. 

La formació s’ha desenvolupat principalment en línia per les restriccions COVID-19 
perquè les families no hem pogut  accedir als centres educatius.  Tot i això l’acollida de 
la formació on line ha sigut positiva en participació. 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, plataforma gratuïta que 
ha resultat insuficient i per la qual cosa s’ha optat per la contractació de dos llicències 
zoom a compartir per les coordinadores de formació. 

De l’exercici 2020-2021 (octubre 2020 a octubre 2021), relatiu a aquesta memòria,  s’han 
justificat un total de 126 accions formatives facturades a la Confederació Gonzalo Anaya 
per les coordinadores de formació de les federacions. Les xifres de participació per a 
l’exercici 20-21 ha estat de 1319 mares i pares participants. Les ponències publicades 
al you tube superen les 500 visualitzacions. La relació de cursos s’ha annexat a la 
documentació de l’assemblea passada.  

A data de l’assemblea (octubre 21-abril 2022), s’han registrat 129 factures i rebuts de 
col·laboració de cursos corresponents a 89 cursos de formació, edició de guies de 
formació i actualització de continguts amb la respectiva traducció (curs 21-22). En 
aquestos moment donem continuïtat al programa de formació amb incorporació.  

Tot seguit podeu accedir al programa de formació de l’exercici 2021-2022 que també 
s’està executant dins de l’exercici actual corresponent a la Memòria. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓ 21-22 
A. PROGRAMES O PLANS DE XOC CONTRA LA DESMOTIVACIÓ 

DE LES AMPA EN ELS CENTRES EDUCATIUS.   

 a) Projectes sobre impuls i extensió de l’associacionisme.    

A1. L’AMPA participa com a part de la comunitat educativa. 

A2. Organització i funcionament d’una AMPA. 
        Obligacions fiscals i documentals.  

A3. L'AMPA comunicada mitjançant eines telemàtiques. 
b) Cursos per a la formació de consellers i conselleres escolars; guies 
bàsiques d’orientació per a les AMPA, consellers i conselleres; 
constitució de les AMPA; normativa legal o qualsevol altra àrea similar.  

A4. Participació i eleccions als Consells Escolars: amb veu i vot. 
        Normatives i reglaments. 

A5. Guies bàsiques d’orientació per a les AMPA.  
B.  PROGRAMAR ACTIVITATS FORMATIVES, AL LLARG DE L’ANY, 

DIRIGIDES A LES MARES, PARES I ALUMNAT, QUE ABORDEN 
PRIORITÀRIAMENT LES TEMÀTIQUES SEGÜENTS: 

a) Participació activa de la família i col·laboració estreta amb el centre 
al qual pertany per a promoure l’èxit educatiu de l’alumnat i estratègies 
per a ajudar a gestionar l’organització i la planificació acadèmica dels 
seus fills i filles.  

B1.Tècniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge 

B2. L'èxit escolar: família-escola i habilitats social dins de la família. 
B3. Aprenentatge i estils educatius. 

B4. Orientació escolar en la transició entre etapes. 

B5. Estratègies de comunicació.  

B6. Eduquem les emocions 
b) Plans actitudinals i instrumentals que facen estimar i valorar la 
lectura en l’àmbit familiar, en col·laboració amb els centres docents.  

B7. Guia Llegir ens ajuda a créixer. Conta’m un conte. 

B8. Taller. Com fer de la lectura un hàbit desitjable?   

B9. Itineraris de lectura de qualitat i en igualtat. 
c) Sensibilització en la convivència escolar, en el bon ús de les noves 
tecnologies, en la participació social, en el pensament crític i solidari o 
qualsevol altra àrea similar.  

B10. Disciplina positiva des de la família. 
B11. Millorar la convivència escolar. Fomentar l’autocontrol i la 
tolerància a la frustració.  
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• Jornades i ponències 2021-2022 

 
A diferència dels cursos, a les jornades hem mantes la presencialitat, en alguns casos 
combinada a emissió per youtube en streaming o en directe per zoom. Tot seguit teniu 
la referència i cartell de cadascuna de les que ha estat organitzades amb un treball 
d’equip de les treballadores de la Confederació Gonzalo Anaya i de les federacions.  

JORNADA ENTORNS ESCOLARS       JORNADA TRENCAR EL SILENCI  
SALUDABLES           DAVANT L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

B12. Tecnologies al servei de l’aprenentatge. Com afrontem la nova 
normalitat dels nostres fills i la seua relació amb les noves tecnologies 

B13. Assetjament escolar.  

B14. Normes per a la convivència.  

B15. La motivació escolar des de casa.  

d) Altres temàtiques no indicades anteriorment però que continuen un 
pla de formació iniciat el curs anterior.  

B16. Escola de Mares i Pares.  
B17. Coeducació, igualtat de gènere, diversitat familiar i prevenció de la 
violència de gènere. 
B18. El pati, l’aula més bonica de tota l’escola.  

B19. Famílies intel·ligents.  

B20. Els reptes de la sostenibilitat. Cursos i materials audiovisuals.   
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JORNADA L’AMPA BEN DOCUMENTADA         PROTECCIÓ DADES PERSONALS  

 

LA INCLUSIÓ: DE L’AULA AL MÓN LABORAL     ELS EFECTES DE LA JORNADA  
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Les ponències s’han fet principalment en directe per la plataforma zoom.  

PERQUÈ CONSUMEIXEN PORNO    FAMILIES INTEL·LIGENTS. 
ELS NOSTRES FILLS I FILLES 

 

EDUCAR EN IGUALTAT EN POSSIBLE    PATIS COEDUCATIUS 
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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. 

▪ El 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 d’àmbit autonòmic 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. 
 

• Altres tasques 

 
El projecte de formació ha requerit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació tant per la difusió del programa com de les necessitats d’emissió per 
xarxes. Han estat funcions del gabinet de comunicació contactar amb la productora 
audiovisual d’emissió en streaming,  el alta en la plataforma zoom professional  i 
l’assessorament sobre el seu funcionament a les coordinadores de formació.   

També la justificació digital de la formació en les subvencions ha requerit l’alta en el 
núvol Mega que ha estat administrat pel Gabinet de Comunicació. Altra funció ha 
estat col·laborar amb l’àrea administrativa i de formació per crear l’arxiu digital, amb 
el registre en excel, la classificació i codificació de tots els cursos de formació i la 
seua documentació acreditativa requerida per l’administració. 

 La redacció de projectes i memòries de les subvencions són tasca del gabinet de 
comunicació en col·laboració amb el departament d’administració. En aquest 
exercici, s’ha elaborat projecte per a la subvenció de la Conselleria de Participació i 
la subvenció de promoció del valencià.  

• Edició de guies,  butlletins i materials 

El gabinet de comunicació ha coordinat l’elaboració de la guia Educar en Igualtat és 
possible, adreçada a les families, amb l’agent d’igualtat Maria Cervera i la 
dissenyadora Maria del Mar Alfonso. Podeu consultar-la ací.  

També ha participat en l’actualització de la guia de Consells Escolars de Centre amb 
la formadora Maria José Navarro Vercher. Podeu consultar-la ací.  

En aquest exercici el Gabinet de Comunicació ha editat un butlletí especial sobre la 
Jornada escolar en base a les ponències de la Jornada Els efectes de la jornada 
escolar: salut, rendiment i conciliació. Podeu accedir al mateix ací.  

S’ha produït materials de difusió per a les FAMPA-AMPA en les Trobades d’escoles en 

valencià 2022 i tallers. Hem ditribuit caixetes de colorins i portaentrepans en les trobades 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-COEDUCACIO%CC%81_VAL.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/03/manualconsellsescolars2021.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2022/03/Jornada-escolar_butllet%C3%AD_Val_03_2022.pdf


 

 

 
MEMÒRIA  2021-2022 

 

24 
 

d’escoles en valencià i hem coorganitzat tallers en diferents comarques, amb el suport 

econòmic de la subvenció de valencià.  

En octubre de 2021 van realitzar tot un conjunt de materials de marxandatge 

#TrielaPública. (Cantimplora, boli-hidrogel, porta.entrepà, bossa de tela) 

Campanyes 
Els reptes per la sostenibilitat en l’educació 

Amb l’ aprovació per 
unanimitat de les mares i 
pares compromissàries de 
FAMPA Penyagolosa 
Castelló, FAMPA-València i 
FAMPA Enric Valor Alacant a 
l’assemblea general 2021 
dels Reptes per la 
sostenibilitat en l’educació, es 
va dissenyar la campanya 
Deu reptes per la 
sostenibilitat en l’educació.  

Just coincidint amb la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, la Confederació d’AMPA Gonzalo 
Anaya i FAMPA-València, en representació de totes les famílies preocupades  pel 
futur de les nostres filles i fills, de la societat i del planeta que van a heretar, va 
presentar els 10 Reptes per a la Sostenibilitat en l’àmbit educatiu en la jornada 
organitzada al barri de Tres Forques a València, en les xarxes socials i en els mitjans 
de comunicació. L’objectiu general és contribuir des de l’educació a posar fre a 
l’emergència climàtica que avança, segons les persones expertes, cap a un canvi 
planetari de desconegudes conseqüències i que requereix d’accions decidides i 
emmarcades en el Pacte Verd Europeu de la Comissió Europeu. 

Vam elaborar un document editat dels reptes per la sostenibilitat realitzat per la 
Comissió de Sostenibilitat de FAMPA-València. 
 
Aquest document també el vam transforar al format audiovisual per poder fer difusió 
en les nostres xarrades, debats i xarxes de famílies associades a les AMPA. Podeu 
consultar-lo al youtube ací: 10reptesperlasostenibilitatenleducacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/09/reptes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a_FnmEl-b7Y
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Amb les famílies el centre millora, VOTA! 

Amb motiu de les eleccions als consells escolars de centre s’ha realitzat una 
campanya informativa per les xarxes adreçada a les mares i pares candidates als 
comicis.  

S’ha editat cartelleria per anunciar les eleccions, per presentar les candidatures com 
el calendari del procés.  

També s’ha fet tot en format per a xarxes.  

S’ha acompanyat la campanya d’un curs de formació per a mares i pares consellers 
i consellers i una guia informativa. 

 

#TrielaPública  

S’ha dissenyat un espot, falques radiofòniques i banners per a les xarxes socials. La 
campanya s’ha emés en À Punt Media, Cadena Ser i Onda Cero. Podeu visualitzar 
a les nostres xarxes la campanya.  
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• Presència als mitjans de comunicació  

La Confederació Gonzalo Anaya ha estat en contacte amb els principals mitjans de 
comunicació d’àmbit autonòmic per a difondre les nostres iniciatives i per donar 
resposta de la junta directiva a les noticies d’actualitat.  

Durant l’exercici 2021-2022 hem organtizat, de manera coordinada amb FAMPA-
València,  la roda de premsa de començament de curs 21-22, amb el tema “Lluitem 
contra l’absentisme escolar”, va tindre com objectiu fer una crida a totes les 
instàncies per revertir l’absentisme escolar com un dels efecte de la pandèmia. Vam 
triar el CEIP Profesor Tierno Galván, del Port de Sagunt. Van reivindicar la igualtat 
d’oportunitats educatives en el context de la pandèmia. Podeu accedir ací a 
l’argumentari exposat.  
També vam elaborar un dossier de començament de curs 21-22 on assenyalem 
altres reivindicacions que no són conjunturals i sobre les qual continuem 
posicionant-nos. Dossier.  

 
 

 
 
Els mitjans que s’han fet ressò dels nostres comunicats o han sol·licitat declaracions 
i entrevistes als nostres portaveus. A l’annexe vos relacionem els comunicats i notes 
de premsa amb més repercussió que hem enviat als mitjans de comunicació.  
21/06/2021. 
 
 

→ Recull de notícies (juny 21-maig 22) 

 

L’Assemblea General ratifica a Rubén Pacheco com a 

president de la Confederació Gonzalo Anaya 

 
23/06/2021 

Adiós al cole. Valoració del curs 2020-2021. 

Un any convivint amb la pandèmia.  

 

https://mega.nz/file/ahYjUBpB#hB4AKqvg0WbC7DezcGrokJnHvpjNqSFkRXEEPMITNEM
https://mega.nz/file/OooykLRQ#Pyq7oi8XdLaCmqpJ_epDk9leMsyHe5ZzoXLC2mrb_dU
http://www.gonzaloanaya.com/2021/06/21/lassemblea-general-ratifica-ruben-pacheco-president-confederacio-gonzalo-anaya/?fbclid=IwAR0Jq3w2Y3Qp47Qn2UDs_E-VeC6YH9FsyCIEzAReioRb1KJY9Ss98h_ej78
http://www.gonzaloanaya.com/2021/06/21/lassemblea-general-ratifica-ruben-pacheco-president-confederacio-gonzalo-anaya/?fbclid=IwAR0Jq3w2Y3Qp47Qn2UDs_E-VeC6YH9FsyCIEzAReioRb1KJY9Ss98h_ej78
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/540507060289403
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739
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26/06/2021 

Un curs complet en pandèmia: adeu a l’any escolar més 

dificultós 
 
 
14/07/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya ha demanat major 

concreció en les dades de professorat extra 
 
15/07/2021 

 

Nou curs i reforç de professorat 
 
5/08/2021 

 

Reunió amb el Conseller d’Educació Vicent Marzà 
 
9/08/2021 

S’ha avançat la vacunació de 12 a 18 anys  

20/08/2021 

Vacunació de l’alumnat d’FP i Batxillerat 

24/08/2021 

Tornada al cole 

24/08/2021 

Preocupacions davant el nou curs 2021-2022 i mesures 

COVID-19  

Reunió Ministeri d’Educació i Conselleria sobre el curs 

2021-2022 i les mesures COVID-19.  

 

https://www.levante-emv.com/aula/2021/06/23/curs-complet-pandemia-adeu-l-54165979.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/06/23/curs-complet-pandemia-adeu-l-54165979.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/07/14/confederacio-gonzalo-anaya-ha-demanat-major-concrecio-dades-professorat-extra/?fbclid=IwAR0cd07lfsbDnpcRZioHKZBo2XODEZsAOHyH-zaV7D2Qyo-rWPVagAVpt7w
http://www.gonzaloanaya.com/2021/07/14/confederacio-gonzalo-anaya-ha-demanat-major-concrecio-dades-professorat-extra/?fbclid=IwAR0cd07lfsbDnpcRZioHKZBo2XODEZsAOHyH-zaV7D2Qyo-rWPVagAVpt7w
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1277447905990789
http://www.gonzaloanaya.com/2021/08/05/reunio-conseller-deducacio-vicent-marza/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/877646329513017
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/565135231324391
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/222903186320266
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJcTzS8LT/
https://fb.watch/7BJcTzS8LT/
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25/08/2021 

Marzà volverá a pedir al Ministerio más fondos para 

afrontar el curso escolar (REACCIONS) 

Començament del curs 2021-2022 i les mesures COVID-

19.  

Mesures COVID-19 al curs 2021-2022 

 
26/08/2021 

Preparant la tornada al cole 
 

Decepción de padres y docentes tras aumentar el 

alumnado en las aulas de la Comunitat Valenciana 

Ampas y sindicatos alegan que la pandemia seguirá afectando a los centros y 

que la subida de las ratios dificultará la labor docente 

30/08/2021 

Padres de alumnos y docentes piden mantener las mismas 

ratios que en el curso pasado 

 
02/09/2021 

Malestar por el 'apagón' de Web Família hasta el 13 de 

septiembre 
 
Web Família, fuera de servicio hasta el 13 de septiembre: 

"Es inconcebible y una falta de respeto" 

Las ampa critican "la tremenda falta de previsión" que supone quedarse sin la 

plataforma que las comunica con los centros educativos ante el inicio del curso 

 
06/09/2021 

Educación no aclara si se exigirán cuarentenas a pesar de 

las vacunas 
 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/08/25/marza-volvera-pedir-ministerio-fondos-56509769.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/08/25/marza-volvera-pedir-ministerio-fondos-56509769.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1270558083384281
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1270558083384281
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/524718688802575
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1870733043132445
https://www.lasprovincias.es/comunitat/decepcion-padres-docentes-20210826183024-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/decepcion-padres-docentes-20210826183024-nt.html
https://mega.nz/file/K4p3xQha#_q6Ztmi9XMBtfIjfW61c_HaZUb9s6Rhe6L0bymDmv-8
https://mega.nz/file/K4p3xQha#_q6Ztmi9XMBtfIjfW61c_HaZUb9s6Rhe6L0bymDmv-8
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vuelta-al-cole/2021/09/02/malestar-web-familia-13-septiembre-vuelta-cole-eso-56840249.html?fbclid=IwAR1Ozykj0p856sPp7gcziqwHWmTc_ERhPM1XBE3fpjYH04dGncU-kdxyBWU
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vuelta-al-cole/2021/09/02/malestar-web-familia-13-septiembre-vuelta-cole-eso-56840249.html?fbclid=IwAR1Ozykj0p856sPp7gcziqwHWmTc_ERhPM1XBE3fpjYH04dGncU-kdxyBWU
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/01/web-familia-funcionara-5-dias-56828062.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/01/web-familia-funcionara-5-dias-56828062.html
https://mega.nz/file/moBRTASI#ROteE7m9UAOI3ko2a_FetXCB0CXv8jSEP6nPbxQ9Ur4
https://mega.nz/file/moBRTASI#ROteE7m9UAOI3ko2a_FetXCB0CXv8jSEP6nPbxQ9Ur4
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08/09/2021. Roda de premsa començament de curs 21-22. 

À Punt. Informatiu Migdia. Intervé Rubén Pacheco 

La Gonzalo Anaya insta a revertir l'absentisme escolar i a 
treballar per "tots els efectes que deixa la pandèmia" 
 

Arrenca el curs escolar al País Valencià amb rècord de 
professors 

 
La AMPA Gonzalo Anaya insta a luchar contra el 
absentismo escolar 
 
La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya insta a luchar 
contra el absentismo escolar 
 
Comienza el curso con normalidad en la Comunitat y con la 
urgencia de luchar contra el absentismo 

 

La Gonzalo Anaya insta a revertir l'absentisme escolar i a 
treballar per "tots els efectes que deixa la pandèmia" 
 
15/09/2021 

REACCIÓ: Educación quiere eliminar este curso las 
recuperaciones en Secundaria 

La necessitat d’entorns escolars saludables, a debat per 

l’inici de curs 

 
22/09/2021 

Deu reptes per a aprendre i créixer en un món més 
sostenible 
 
 
24/09/2021 

Reivindiquem la creació de la figura de l’infermeria escolar 
als centres educatius 
 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/08-09-2021-informatiu-migdia_134_1447935.html
https://www.20minutos.es/noticia/4814388/0/la-gonzalo-anaya-insta-a-revertir-l-absentisme-escolar-i-a-treballar-per-tots-els-efectes-que-deixa-la-pandemia/
https://www.20minutos.es/noticia/4814388/0/la-gonzalo-anaya-insta-a-revertir-l-absentisme-escolar-i-a-treballar-per-tots-els-efectes-que-deixa-la-pandemia/
https://www.publico.es/public/educacio-arrenca-curs-escolar-pais-valencia-amb-record-professors.html?utm_medium=Public&utm_source=Twitter#Echobox=1631171885
https://www.publico.es/public/educacio-arrenca-curs-escolar-pais-valencia-amb-record-professors.html?utm_medium=Public&utm_source=Twitter#Echobox=1631171885
https://www.levante-emv.com/morvedre/2021/09/08/ampa-gonzalo-anaya-insta-luchar-57090644.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2021/09/08/ampa-gonzalo-anaya-insta-luchar-57090644.html
https://eleconomico.es/ciudad-2/item/139505-la-confederaci%C3%B3n-de-ampa-gonzalo-anaya-insta-a-luchar-contra-el-absentismo-escolar
https://eleconomico.es/ciudad-2/item/139505-la-confederaci%C3%B3n-de-ampa-gonzalo-anaya-insta-a-luchar-contra-el-absentismo-escolar
https://valenciaplaza.com/comienza-el-curso-con-normalidad-en-la-comunitat-y-con-la-urgencia-de-luchar-contra-el-absentismo
https://valenciaplaza.com/comienza-el-curso-con-normalidad-en-la-comunitat-y-con-la-urgencia-de-luchar-contra-el-absentismo
https://www.europapress.es/valencia/noticia-gonzalo-anaya-insta-revertir-labsentisme-escolar-treballar-per-tots-els-efectes-deixa-pandemia-20210908154458.html
https://www.europapress.es/valencia/noticia-gonzalo-anaya-insta-revertir-labsentisme-escolar-treballar-per-tots-els-efectes-deixa-pandemia-20210908154458.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/09/15/necessitat-d-entorns-escolars-saludables-57298504.html?fbclid=IwAR3jzixN42Cm3nV8snrSIId6gYIOZ5OVhRax7RBvWEvahDHrMFAjbC6F1Ss
https://www.levante-emv.com/aula/2021/09/15/necessitat-d-entorns-escolars-saludables-57298504.html?fbclid=IwAR3jzixN42Cm3nV8snrSIId6gYIOZ5OVhRax7RBvWEvahDHrMFAjbC6F1Ss
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/photos/pcb.2967113016878617/2967112606878658/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/photos/pcb.2967113016878617/2967112606878658/
https://www.apuntmedia.es/directe/directe-radio_136_1392525.html?fbclid=IwAR1gsZ1JEpRVEefTOhFiR-xt6Y2QcH3pBXYPzxUNs1zZq_Mpex2YyvewBpE
https://www.apuntmedia.es/directe/directe-radio_136_1392525.html?fbclid=IwAR1gsZ1JEpRVEefTOhFiR-xt6Y2QcH3pBXYPzxUNs1zZq_Mpex2YyvewBpE
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Los docentes se niegan a asumir otra vez el papel de 

sanitarios en las aulas 
 
06/10/2021 

Rubén Pacheco: "Volem els estudis científics que avalen 
quina és la millor opció de jornada escolar per als nostres 
fills i filles” 
 
08/10/2021 
 

El debate sobre la jornada escolar vuelve dos cursos 
después 
 
20/10/2021 

L’evolució dels menjadors escolars 
 
24/10/2021 

 
La confederación de ampa anima a comprar los libros 
LGTBI vetados en los IES 
 
03/11/2021 

La mascarilla deja de ser obligatoria en Educación Física y 
las ampa vuelven a los centros 

 
10/11/2021 

La gratuidad en 2 años, un “balón de oxígeno” para las 

escoletes 

24/11/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya considera una “falta de 
respecte a les famílies” la nova norma de jornada escolar 
 

6/12/2021 

Paso al frente de las ampa para combatir el aumento de 

suicidios entre adolescentes 

https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/08/debate-jornada-escolar-vuelve-cursos-58169389.html?fbclid=IwAR2smDEnM4tE_MstrJO4zf-DN77kPgFPjWBroYccQ2aEZAJi9MCB98y1rLk
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/08/debate-jornada-escolar-vuelve-cursos-58169389.html?fbclid=IwAR2smDEnM4tE_MstrJO4zf-DN77kPgFPjWBroYccQ2aEZAJi9MCB98y1rLk
https://www.levante-emv.com/aula/2021/10/20/l-evolucio-dels-menjadors-58566534.html?fbclid=IwAR33XGr0tebpYmuI8clstYED-8yxtk5FSEHvMfKzDNP5Gyd-RdV9ru3Jr3s
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/24/confederacion-ampa-anima-comprar-libros-58738492.html?fbclid=IwAR3xGLrHL-TuvcHd_W4cuzjJC7QocZ3YOTBWi93Sixd9QCiaQpDg1nNNmmw
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/24/confederacion-ampa-anima-comprar-libros-58738492.html?fbclid=IwAR3xGLrHL-TuvcHd_W4cuzjJC7QocZ3YOTBWi93Sixd9QCiaQpDg1nNNmmw
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/03/mascarilla-no-obligatoria-educacion-fisica-colegios-59107993.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/03/mascarilla-no-obligatoria-educacion-fisica-colegios-59107993.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/10/gratuidad-2-anos-balon-oxigeno-59387067.html?fbclid=IwAR21C5Zc0QVP_FKtvC_8K8iq4sdHuTCEjmXMcGHrJY3a9sxHkJhLpI3O3pk
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/10/gratuidad-2-anos-balon-oxigeno-59387067.html?fbclid=IwAR21C5Zc0QVP_FKtvC_8K8iq4sdHuTCEjmXMcGHrJY3a9sxHkJhLpI3O3pk
https://www.gonzaloanaya.com/2021/11/24/confederacio-gonzalo-anaya-considera-falta-respecte-families-nova-norma-jornada-escolar/
https://www.gonzaloanaya.com/2021/11/24/confederacio-gonzalo-anaya-considera-falta-respecte-families-nova-norma-jornada-escolar/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/06/paso-frente-ampa-combatir-aumento-60359263.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/06/paso-frente-ampa-combatir-aumento-60359263.html
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9/12/2021 

Vacunació escolar 

À Punt Noticies. Minut. 17.40 

  https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-

informatiu-migdia_134_1472703.html 

10/12/2021 

Vacunació escolar 

A la Ventura.  

https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-

ventura_134_1472977.html 

13/12/2021 

Sanidad permitirá que un familiar acompañe a los menores 
en la vacunación 

https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-

ventura_134_1472977.html 

Més de 500 representants de les AMPA federades 

connectades a la reunió sobre la vacunació escolar 
 

À punt ràdio Pròxima parada. 

https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-

proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html 

14/12/2021 

Vacuna escolar. Acompanyament familiar. Minut 3.00 

https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-

21/6246989/ 

15/12/2021 

Respostes a les preguntes de les AMPA sobre la vacunació 

escolar 
 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/13/vacunacion-covid-ninos-valencia-acompanar-familiar-menores-colegio-60633300.html?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/13/vacunacion-covid-ninos-valencia-acompanar-familiar-menores-colegio-60633300.html?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/14/mes-500-representants-ampa-federades-connectades-reunio-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR1wEZ3ISaan8ZWF1lu5oKZ14vyFpBuVGr_GvDBCQx5bis9k88MUJSy7duQ
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/14/mes-500-representants-ampa-federades-connectades-reunio-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR1wEZ3ISaan8ZWF1lu5oKZ14vyFpBuVGr_GvDBCQx5bis9k88MUJSy7duQ
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR345vuAShnhYsFlUlbyVBeD6flwlIuxQZnHkiRXOuBHocO_P6lVINQz0Oo
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR345vuAShnhYsFlUlbyVBeD6flwlIuxQZnHkiRXOuBHocO_P6lVINQz0Oo
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16/12/2021.  

Professor antivacuna 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-

informatiu-migdia_134_1474321.html minut: 10.12 

https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-

21/6250171/ minut 1.10 

Pròxima parada. À punt ràdio.  

https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-

proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html 

Todo es mentira. Cuatro. 

18/12/2021 

Otra navidad sin festivales en los colegios 

20/12/2021 

Conciliació i confinaments 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-

valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/ 

 
21/12/2021 

 
Rubén Pacheco: "Puede ser una ayuda que haya un 

familiar con los menores en la vacunación" 

La vacuna de los "superhéroes" 

Comienza la vacunación infantil con quejas de padres y 

madres por realizarse en las escuelas 

Sanitat hará repesca por los colegios para captar a los 

niños no vacunados en Castellón 

El Consell permite que un familiar esté con el menor en el 

"pinchazo" 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/18/navidad-festivales-colegios-60804923.html?fbclid=IwAR02ZBNdyFmA90d35RYUzCG6nA5dfZ0MiZax9kgJp59dhA6jTlF-SOzeJF8
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211215/7929297/comienza-vacunacion-infantil-quejas-padres-madres-vacunar-escuelas.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211215/7929297/comienza-vacunacion-infantil-quejas-padres-madres-vacunar-escuelas.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/15/sanitat-hara-repesca-colegios-captar-60671504.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/15/sanitat-hara-repesca-colegios-captar-60671504.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/14/consell-permite-familiar-menor-pinchazo-60637658.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/14/consell-permite-familiar-menor-pinchazo-60637658.html
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Educación ofrece los colegios para vacunar del covid a los 

niños de Castellón 

Vacunar de la covid en el colegio: docentes y familias 

denuncian que el sistema puede estigmatizar a los niños 

Madres y padres piden garantías de que no se estigmatice 

a los menores valencianos que no se vacunen 

22/12/2021 

El 'campe qui puga' de la conciliació en temps de pandèmia 
 

30/12/2021 

La mascarilla podría volver a los patios 

Marzà reitera que por el momento se mantiene la vuelta a 

las clases tras la Navidad 

05/01/2022 

Tornada a les aules després de Nadal i protocol sanitàri 

El Consell reclama un protocolo que dé más seguridad en 

la vuelta a los colegios el día 10 

La Generalitat pide a Sanidad una actualización del 

protocolo de gestión de casos de covid en las aulas antes 

del lunes 

Bona vesprada. À  Punt Media.  

https://fb.watch/alk6WgUbBl/ 

10/01/2022 

Las clases vuelven con el 70% de los niños sin vacunar y 

críticas a las nuevas cuarentenas 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/03/educacion-ofrece-colegios-vacunar-covid-60254203.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/03/educacion-ofrece-colegios-vacunar-covid-60254203.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-11/vacunar-de-la-covid-en-el-colegio-docentes-y-familias-denuncian-que-el-sistema-puede-estigmatizar-a-los-ninos.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-11/vacunar-de-la-covid-en-el-colegio-docentes-y-familias-denuncian-que-el-sistema-puede-estigmatizar-a-los-ninos.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html
https://www.eltemps.cat/article/15845/el-campi-qui-pugui-de-la-conciliacio-en-temps-de-pandemia?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/30/mascarilla-volver-patios-61134317.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/marza-reitera-que-momento-mantiene-vuelta-clases-navidad_2021123061cda342d71c190001d7a529.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/marza-reitera-que-momento-mantiene-vuelta-clases-navidad_2021123061cda342d71c190001d7a529.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/05/consell-reclama-protocolo-seguridad-vuelta-61273140.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/05/consell-reclama-protocolo-seguridad-vuelta-61273140.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://fb.watch/alk6WgUbBl/
https://www.lasprovincias.es/comunitat/clases-vuelven-ninos-20220110183716-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/clases-vuelven-ninos-20220110183716-nt.html
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Las bajas docentes se multiplican por seis pero no 

paralizan la vuelta al cole 

ENTREVISTA a Rubén Pacheco, president de la 

Confederació Gonzalo Anaya.  

22/01/2022 

Las familias piden un “rescate” para poder conciliar  y 

cuidar a sus hijos con covid-19 

 
25/01/2022 

Demanem el permís retribuït per cura dels fills i filles durant 
quarentenes 
 
28/01/2022 

Las AMPAs piden aplazar el debate sobre la nueva jornada 
escolar 

Las ampa piden a Educación que aplace el debate sobre la 

jornada escolar 

 
16/02/2022 

La retirada de la mascarilla en las aulas divide a pediatras y 

familias  

Retirada de mascaretes a les aules  

Los pediatras valencianos, a favor de la retirada 

"progresiva" de la mascarilla en los colegios 

 
 
17/02/2021 

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Madres y Padres Gonzalo Anaya: "La 
cantidad de bajas está siendo más alta que nunca" 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/11/profesores-de-baja-por-covid-multiplican-seis-valencia-vuelta-al-cole-61440427.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/11/profesores-de-baja-por-covid-multiplican-seis-valencia-vuelta-al-cole-61440427.html
Las%20clases%20vuelven%20con%20el%2070%25%20de%20los%20niños%20sin%20vacunar%20y%20críticas%20a%20las%20nuevas%20cuarentenas
Las%20clases%20vuelven%20con%20el%2070%25%20de%20los%20niños%20sin%20vacunar%20y%20críticas%20a%20las%20nuevas%20cuarentenas
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/24/familias-piden-rescate-conciliar-cuarentenas-61897342.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/24/familias-piden-rescate-conciliar-cuarentenas-61897342.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/482019129995255
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/482019129995255
https://valenciaplaza.com/ampas-piden-aplazar-debate-nueva-jornada-escolar
https://valenciaplaza.com/ampas-piden-aplazar-debate-nueva-jornada-escolar
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/28/ampa-piden-educacion-aplace-debate-62055382.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/28/ampa-piden-educacion-aplace-debate-62055382.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/retirada-mascarilla-aulas-20220216180413-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/retirada-mascarilla-aulas-20220216180413-nt.html
https://fb.watch/bfh0HtWF0m/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/pediatras-valencianos-favor-retirada-progresiva-mascarilla-colegios_20220216620cf0847879d80001f33bd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/pediatras-valencianos-favor-retirada-progresiva-mascarilla-colegios_20220216620cf0847879d80001f33bd1.html
https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak
https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak
https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak


 

 

 
MEMÒRIA  2021-2022 

 

35 
 

01/03/2022 
 

Rubén Pacheco: “Estem decebuts amb el Govern del 

Botànic per no haver fet l’avaluació externa de la jornada 

escolar regulada a l’ordre 25/2016” 
 
02/03/2022 

Daniel Gabaldón: “En jornada continuada l’alumnat dorm 
menys, fa més deures a casa i dedica més temps a les 
pantalles que l’alumnat de partida” 
 
04/03/2022 

Entrevista a Rubén Pacheco sobre la jornada escolar  
 
07/03/2022 
 

Les AMPA ja tenen la guia “Educar en igualtat, eines per a 

families” 
 
14/03/2022 
 

Compartim el butlletí especial sobre la Jornada Escolar 
 
03/04/2022 

Podríem fer-ho millor: Jornada escolar 
 
06/04/2022 

Profesores y padres piden más recursos para poder aplicar 

el nuevo currículo de Bachillerato 

Pasar con un suspenso, historia contemporánea, lenguaje 

inclusivo... Así opinan los padres sobre el currículo de 

Bachillerato 

 
10/04/2022 

La votació sobre el canvi a la jornada continuada tensa la 

pau a l'escola 

11/04/2022 
Especial Jornada escolar. Pròxima Parada.  

 

http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3171117466451710
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/07/ampa-ja-tenen-guia-educar-igualtat-eines-families/?fbclid=IwAR02Hw0PDGZJZkqzA1p4ncgYj7U28W-D85fWWtXs74jfPRxH18KX_qvH96w
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/07/ampa-ja-tenen-guia-educar-igualtat-eines-families/?fbclid=IwAR02Hw0PDGZJZkqzA1p4ncgYj7U28W-D85fWWtXs74jfPRxH18KX_qvH96w
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/14/compartim-butlleti-especial-sobre-jornada-escolar/?fbclid=IwAR22vcBpRiyZKliDEIyf3_XCMWxWeYC8_-xOoiD44wAmnWbjscyXZ3Jdsec
https://www.apuntmedia.es/programes/podriem-fer-ho-millor/temporada-3/03-04-2022-ho-millor-segona-hora_134_1503617.html?fbclid=IwAR14_lJnMZZ1ZgdIPtA3Var0t8X3bgTSnmMWq7GhUFdChzzowsFxTNKYj2Y
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/profesores-padres-piden-recursos-aplicar-bachillerato-lomloe-castellon-64696666.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/profesores-padres-piden-recursos-aplicar-bachillerato-lomloe-castellon-64696666.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/pasar-suspenso-historia-contemporanea-lenguaje-64696873.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/pasar-suspenso-historia-contemporanea-lenguaje-64696873.html
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13/04/2022 

La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya exige 
"garantías de calidad" para los centros con jornada 
continua 
 
15/04/2022 
 

Les ferides obertes de la jornada escolar: famílies i mestres 
favorables a l'horari intensiu reclamen canviar el sistema de 
votació 
 
28/04/2022 

L’ESO, la LOMLOE i les mesures d’avaluació i promoció 
 

Pròxima parada: l’orientació educativa 
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