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INTRODUCCIÓ  

La pandèmia, no només ha condicionat l'educació de les nostres filles i fills i tots els àmbits de 
la nostra vida, també ha posat de manifest febleses i fortaleses del nostre sistema educatiu i de 
la nostra societat. 

Començant per les segones, ha deixat clar el valor i la qualitat de l'associació de les famílies en 
les AMPA dels centres educatius. Les AMPA han demostrat el seu paper de dinamitzador 
social, de detecció de necessitats, d'atenció primera, de proximitat a totes aquelles qüestions 
que podien requerir un tractament immediat, fora aquest individual o col·lectiu i estigueren o no 
dins de l'àmbit educatiu. Les AMPA han detectat, atès, assenyalat i posat el seu focus d'atenció 
i el de l'administració pública molts dels problemes de la comunitat educativa abans que la 
mateixa administració en molts casos. Mostrem així el valor de les AMPA, des de l'àmbit 
educatiu al conjunt de la societat. 

Però les febleses han quedat més exposades que mai: la falta de recursos que ha patit el 
sistema públic d'educació (manca de professorat, manca d'espais, manca d'infraestructures, 
manca de TIC, escassa motivació cap a la innovació pedagògica, manca d'inversió...) ha quedat 
patent davant la necessitat, imposada per la COVID-19, i les deficiències estructurals del nostre 
sistema. 

Deficiències, no ho oblidem, perfectament planificades, pensades des de criteris neoliberals de 
desmantellament del servei públic, gratuït i redistributiu i deliberadament dirigides a convertir 
l'educació en un element de comerç, sense importar el seu valor com a força d'equitat, 
integració i solidaritat. Aquest intent de desmantellament, sostingut durant anys, ha mantingut 
l'educació pública en mínims de subsistència amb la voluntat evident de debilitar-la en benefici 
de l'educació concertada i, en un moment com l'actual, de crisi pandèmica, al qual són 
necessaris tots els recursos humans i materials possibles per a la seua superació, ha quedat 
pales el lamentable estat estructural amb el qual el nostre sistema públic ha hagut d'enfrontar-
ho, obligant l'administració pública a fer la inversió més gran en dècades per arribar a ser capaç 
de fer front a l'aplicació dels protocols sanitaris sense renunciar a la continuïtat del curs. 

El resultat requereix una seriosa avaluació, per part de tota la comunitat educativa, que 
determine en què s'ha encertat i en què s'ha pogut errar per millorar, però, també, per aprendre 
com hem pogut arribar a aquest punt, què ens ha portat fins ací, perquè hem arribat en aquest 
estat i quins canvis hem d'aplicar en les nostres prioritats, com a societat, però també com a 
ens individuals que la conformen, perquè, enfront a noves crisis, la nostra capacitat de resposta 
veritablement pose en primer lloc el que és essencial i permeta que les nostres filles i fills no 
tornen a veure afectat el seu dret a un ensenyament públic, inclusiu, gratuït i de qualitat valedor 
de la justícia social i l'equitat. 

En els pròxims anys, la junta directiva de la Confederació Gonzalo Anaya farà tot el possible 
perquè l'aprenentatge que suposa aquest difícil període, no quede en no res i servisca per a 
enfortir el sistema d'ensenyament públic, inclusiu, gratuït, laic i de qualitat. Posarem, com 
sempre hem fet, tot el nostre esforç en aquesta tasca.  

Rubén Pacheco Díaz  



 

 

 
           PROJECTE 2022-2023 

 

3 
 

 

REPRESENTACIÓ 

La Confederació Gonzalo Anaya ha de continuar la línia de treball en els àmbits de 

representació institucionals, sectorials i associatius.  

• 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, han de seguir fent 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. Es tracta de plantejar 

crítiques constructives i així reforçar la reivindicació i de defensa dels interessos de les 

famílies i de l'alumnat. 

L’estudi previ dels esborranys normatius i de les ordres del dia de les diferents 

convocatòries a què som cridades a participar es realitza de manera conjunta entre les 

executives, els titulars i els suplents, amb el suport de l’equip de treballadores de la 

Confederació Gonzalo Anaya i de les seues federacions. 

S’ha de fer una revisió de la norma en projecte i fer resums per mantenir al dia a la Junta 

Directiva, a les Federacions i a les AMPA dels temes tractats als diferents òrgans de 

consulta. 

En aquest àmbit de representació institucional, l’activitat estarà marcada pel 

desenvolupament normatiu de la LOMLOE en l’àmbit autonòmic que porta un retard 

perquè a data de 16 de maig s’ha remés l’esborrany del Decret  del currículum 

autonòmic d’Educació Infantil, romanen pendent de consulta la resta d’etapes 

educatives, amb tota l’actualització normativa dels canvis profunds que introdueix la 

LOMLOE). 

Estem a l’espera de conèixer la resposta de l’administració a la petició de  facilitar la 

participació de les famílies en aquests òrgans ficant uns horaris de reunions que 

permeten assistir a les convocatòries. 

 

• Àmbit sectorial. Cal mantenir el contacte, la relació i la col·laboració amb entitats 

educatives com Escola Valenciana, Associació de Direcció d’Infantil i Primària, 

Associacions de Direcció dels IES, Federació d’Estudiants, sindicats docents que lluiten 

en una línia coincident amb la nostra, d’entre altres organitzacions del sector educatiu. 

Es tracta de treballar de manera conjunta en els temes coincidents i en l’objectiu prioritari 

que és la defensa de l’escola pública, gratuïta, universal, inclusiva, coeducadora i de 

qualitat. Altres organitzacions amb els quals es treballen temes de manera transversal 

com Justícia Alimentària, associacions veïnals (CAVE-COVA), col·legis professionals, 

fundacions, etc. sempre que existisca un nexe i una coincidència en els plantejaments.   
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PARTICIPACIÓ 

Hem de reforçar la coordinació amb les FAMPA per donar suport a les AMPA perquè recuperen 

l’activitat prèvia a la pandèmia i reprenguen els contacte tant amb les famílies associades com 

en els centres educatius i animar a fer propostes i aportacions als Consells Escolars de Centre. 

 

• Suport a les federacions per l’actualització de dades de les 

AMPA i la creació de xarxes internes telemàtiques 

Si una cosa hem aprés de la pandèmia és el potencial de les noves tecnologies en l’espai de 

les associacions. Per això, la Confederació Gonzalo Anaya considera necessari donar 

continuïtat a l’eina telemàtica per reforçar el contacte i la comunicació directa amb les 

federacions i les AMPA. Es tracta de dinamitzar a través de les xarxes internes i externes el 

teixit associatiu de mares i pares d’alumnes.  

És per això que hem presentat projecte de subvenció a la Conselleria de Participació i Qualitat 

Democràtica per encetar i/o reforçar diverses línies de treball com l’actualització de les bases 

de dades de les federacions a través de la subvenció de participació, creació de xarxes 

comarcals per fer difusió de propostes, posicionaments, formació i campanyes informatives.  

L’actualització de les dades es farà a través de les federacions amb el suport de la Confederació 

en la subvenció de participació, tal i com consta als certificats signats de desenvolupament de 

la subvenció i els compromisos adquirits.  

 

• Escola de Participació de famílies: escola i entorn. 

Volem impulsar l’Escola de Participació de la Confederació Gonzalo Anaya per promoure la 

participació de les famílies i altres agents de la comunitat educativa i del barri (associacions 

veïnals) en les decisions que afecten la vida dels centres i de l’entorn més proper (districte, 

barri, municipi, etc.).  Des de la transició democràtica són milers els pares i mares que han fet 

de l’escola el lloc per exercir la ciutadania des de les AMPA que agrupen en l’actualitat una 

mitjana del 80% de les famílies del centre educatiu. Les AMPA garanteixen serveis bàsics com 

els adreçats a la conciliació familiar (menjador, acollida matinal, extraescolars), treballen per la 

igualtat d’oportunitats per abaratir costos o avançar en gratuïtat en l’educació,(la reutilització de 

llibres, materials escolars, excursions) i lluiten per les millores de l’escola (manteniment, 

equipaments, serveis de biblioteca), d'entre altres  activitats.   D’aquesta manera l’AMPA ha 

esdevingut la via de la societat civil per  a corresponsabilitzar-se de la qualitat educativa.   

El nostre moviment associatiu de famílies associades ha de continuar avançant i aprofundint en 

el dret de participació de les famílies per opinar i decidir sobre els temes que les afecten, tant a 

l'escola com en l'entorn més proper: el barri o la ciutat. Les famílies hem de seguir trobant un 

espai per formar-nos, reflexionar, dialogar i fer propostes que condicionen les polítiques 

públiques.  Aquest és l’objectiu de l’Escola de Participació: la creació d’un espai per educar en 

el dret de la participació que ens permet aportar per les vies democràtiques des de l’espai que 
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ens connecta i ens vertebra -el centre educatiu- cap a altres àmbits que són també de cabdal 

importància per a la construcció d’una societat justa, igualitària i sostenible.   

Pretenem ampliar la nostra formació d’AMPA en matèria de participació per introduir nous 

processos d’aprenentatge personal i col·lectiu que faça possible l’apropiació de valors, aptituds, 

actituds i habilitats socials  i organitzatives necessàries per a fer possible el dret a la participació 

social. 

La nostra Escola de Participació, adreçada principalment a les famílies està oberta a la 

participació de tots els agents de la comunitat educativa i de totes les persones interessades a 

millorar l’educació, els centres educatius i el seu entorn. 
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FORMACIÓ 

 Per al curs 2022-2023 volem recuperar la presencialitat dels cursos de formació, jornades i 

ponències als centres educatius i als espais municipal. Aquesta tornada a la presencialitat en 

la nostra activitat formativa s’haurà de compaginar amb la telemàtica per un temps o per a 

sempre.  

Pot ser molt positiu per al programa de formació el fet de reforçar la coordinació de  l'oferta 

formativa entre confederació i federacions per compartir recursos, coneixements, eines, 

experiències, continguts i personal formador per seguir impulsant la formació en línia i la 

presencial.  

Així mateix el programa de formació de la Confederació Gonzalo Anaya, tot i seguir els criteris 

de les bases de la subvenció, també s’ha d’adaptar a les necessitats, a les temàtiques d’interès 

del context i a les peticions i demandes tant de les federacions com de les AMPA.   

Cal introduir temes arrelats als nostres principis fundacionals i d'altres que van sorgint i sobre 

els quals hi ha una coincidència en els plantejaments: inclusió educativa, orientació educativa i 

col·laboració família-escola, els Objectius per al Desenvolupament Sostenible,  la participació 

de les famílies, l'intercanvi d'experiències entre les federacions i entre les AMPA, els espais 

coeducadors, d’entre altres.   

S’ha d’impulsar també el treball conjunt amb la Conselleria d’Educació i el Cefire per formar a 

les famílies, com a part de la Comunitat Educativa. 

Pel que fa a la justificació de la subvenció, cal seguir coordinant i consensuant el programa de 

formació a escala interna com amb la Conselleria d’Educació, Servei d’Innovació Educativa, tal 

i com s’ha fet durant aquest curs.   

Els canvis en l’administració electrònica i en les justificacions de les subvencions han introduït 

noves dinàmiques de treball en xarxa entre les plantilles de personal de les nostres 

organitzacions que s’han de millorar i consolidar mitjançant la coordinació.    

Per acabar, l’objectiu per al proper mandat és incrementar progressivament el nombre de 

cursos i jornades impartides a càrrec de la subvenció, per assolir el percentatge del 25% de les 

despeses en formació, sobre el total de l’import de la subvenció concedida. Per això, el repte 

és tornar a la presencialitat en la formació i organitzar jornades que donen resposta a les 

necessitats formatives de les AMPA i de les famílies.  
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 COMUNICACIÓ 

A continuació, enumerem temes de treball encara que no és una relació tancada de punts i es 

poden incorporar més en funció de les necessitats que sorgisquen comunicades per les AMPA 

i les Federacions. Hi ha temes que són conjunturals, anteriors a la pandèmia,  i altres que han 

sorgit arran de la crisi sanitària social i econòmica de la COVID-19. 

 

• Etapa post-COVID-19: la reconstrucció també en l’educació.  

Ens preocupen les pèrdues d’aprenentatge derivades d’aquest temps de pandèmia i 

confinament. L’impacte educatiu de la crisi sanitària s’ha d’afrontar des de la responsabilitat de 

les polítiques educatives. 

També cal assenyalar que les més diverses organitzacions internacionals (OIT o la OCDE) 

coincideixen que per abordar aquest nou escenari educatiu post COVID, els països han 

de  potenciar una educació més resilient, centrar-se en la formació i benestar del professorat i 

abordar les desigualtats educatives generades per la crisis, inversió en el sentit ampli. Proposen 

d’entre altres desenvolupar sistemes educatius resilients que valoren més les persones i els 

processos educatius, mitjançant models pedagògics relacionals, flexibles i personalitzats; 

metodologies que promoguen la cooperació, la socialització i la interacció entre professorat i 

alumnat i les relacions sòlides amb les seues famílies i la comunitat per involucrar a tots els 

actors en el procés educatius de l’alumnat. L’educació digital i l’aprenentatge autònom de 

l’alumnat són objectius considerats imprescindibles per revertir els efectes de la pandèmia. 

Prioritzar la formació docent i destinar més reforços i recursos al professorat són altres 

propostes realitzades pels experts.  

Pel que fa  a les escletxes  o pèrdues d’aprenentatge incrementades, especialment en l’alumnat 

més vulnerable, apunten que es fa necessari un compromís a llarg termini per revertir-les 

mitjançant un canvi d’enfocament en les estratègies d’ensenyament-aprenentatge 

personalitzades, amb més recursos per poder efectuar-les, i un sistema d’avaluació continua i 

formativa que faça seguiment de l’alumne. Es tracta d’adaptar l’educació a les necessitats de 

l’alumnat i enfortir el seu benestar i crear un clima positiu i oportunitats tant dins com fora dels 

centres educatius, en l’educació formal i la no formal.  

 

• Creixement de la inversió destinada a educació.  

En aquesta reconstrucció hem d’insistir en el creixement de la inversió destinada a educació, 

proposta per assumir el repte de la OIT i d’altres organitzacions internacionals. Reivindiquem  

la inversió sostinguda en educació. 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 i per això cal 

reivindicar el finançament just de l’Estat cap a la nostra autonomia.  
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També els fons de reconstrucció de l’Estat i de la Unió Europea (Next Generation EU i REACT-

EU) han de tindre entre els camps de destí l’educació per pal·liar les conseqüències de 

pandèmia en tota una generació de xiquetes i xiquets i joves per atendre les dificultats que 

podrien arrossegar per la pandèmia en la seua salut mental i en el seu desenvolupament 

integral.  Reivindiquem per tant que els fons de reconstrucció signifiquen un reforç del sistema 

educatiu valencià per pal·liar els efectes a mitjà i llarg termini en la població escolar.  

 

• Planificació del sistema educatiu i la reversió dels concerts. 

La baixada  progressiva de la natalitat, efecte de la darrera dècada, no pot repercutir en el 

sistema educatiu públic amb la pèrdua d’unitats. Cal fer una planificació de la doble xarxa 

pública i concertada i revisar els concerts per ajustar-los a la davallada de la natalitat. 

Cal seguir insistint en la intervenció sobre els convenis entre administracions i centres educatius 

concertats i instar a la no renovació dels concerts en aquells barris o zones on hi ha places 

públiques suficients per a atendre la població escolar. La Gonzalo Anaya aposta per la 

desaparició dels concerts i, malgrat aquestes mesures (per reduir la concertada), sempre 

lluitarem per la seua desaparició. 

Sabem que la LOMLOE, encara que pot ajudar a millorar el sistema educatiu públic,  no ha 

incorporat la reversió definitiva dels concerts, amb la qual cosa no hi ha un marc jurídic per fer 

desaparèixer la concertació progressivament.  

 

• La LOMLOE, el desplegament normatiu autonòmic avançat. 

A la Comunitat Valenciana ens hem avançat a la mateixa LOMLOE i des de 2015 fins 

a l’actualitat, s’han desplegat tot un seguit de normes sobre alguns dels eixos que contempla la 

nova llei educativa. La normativa actual ja contempla canvis i introduccions normatives 

contemplades a la LOMLOE com el Decret d’Inclusió, les adaptacions normatives de la Llei 

d’Infància, LGTBI+, igualtat de gènere i en l’organització i funcionament dels centres. Sobre 

aquestes normes s’ha d’anar avaluant el grau de consecució de les finalitats i objectius 

que plantegen.  

• Llei valenciana de l’educació 

Davant aquesta actualització normativa de l’educació esperem l’elaboració d’una Llei 

Valenciana de l’Educació on es fixen aspectes que poden millorar la LOMLOE. La nostra 

organització considera que una futura llei valenciana de l’educació: definir la baixada de ràtios,  

la capacitat de decisió dels CE, l’increment de la proporció de les famílies en aquests òrgans, l  

Exposem a continuació tres eixos irrenunciables que poden guiar les nostres reivindicacions en 

l’aplicació de la norma a les aules valencianes. 
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 La LOMLOE, una oportunitat per transformar l’educació 

Davant tots aquests principis i enfocaments de la llei educativa, la Confederació Gonzalo Anaya 

ha donat suport a molts aspectes i principis de la LOMLOE com l’oportunitat que representa per 

transformar l’educació, posant en el centre l’alumnat sense exclusions. També hi ha aspectes 

a millorar en la llei educativa com la participació i representativitat de les famílies als consell 

escolars de centre i per la qual cosa cal seguir demanant “paritat”. 

 El nou marc jurídic ha de ser un punt de suport per introduir la personalització dels 

aprenentatges; noves pràctiques i metodologies innovadores que promouen l’esforç de l’alumne 

i l’aprenentatge significatiu i relacional, projectes educatius i programacions didàctiques 

motivadores per a l’alumnat que desperten la curiositat i les ganes d’aprendre; un sistema 

educatiu coeducador en els seus continguts i espais que treballe la igualtat entre homes i dones, 

la convivència pacífica entre les persones, la transició ecològica i el desenvolupament 

sostenible. Entenem la nova llei com garantia dels drets de la infància, amb un model inclusiu 

com el valencià que ha de disposar de recursos per a l’alumnat i de formació docent i per a les 

famílies.  

• L’aprenentatge per àmbits. Un dels canvis que ens ha portat la pandèmia i que 

consolida la LOMLOE és l’aprenentatge per àmbits als primers cursos de l’ESO. Des de 

la Confederació Gonzalo Anaya hem donat suport aquest canvi metodològic perquè 

considerem que les metodologies tradicionals s’han quedat obsoletes. Com a famílies 

volem aprenentatges motivadors, d’investigació, de recerca, treball en equip, continguts 

i competències que aporten i creen significat i siguen útils, pràctiques motivadores, 
inclusives i cooperatives etc. Considerem que els primers cursos de l'ESO són clau per 

a l’èxit escolar. Les famílies, sovint es desvinculen dels IES, dels centres educatius i de 

l’AMPA en aquesta etapa. L’aprenentatge per àmbits en els primers curs de l’ESO ha 

d’involucrar a les famílies, fer-les partícips a través de les tutories i  s’ha de fer 

col·laboracions de les AMPA. Com qualsevol canvi aquesta nova mirada porta 

resistències de determinats sectors però com a famílies i representants de les AMPA 

valorem els  aspectes positius d'aquest model  per les següents raons: 

 

– Facilita l'atenció a la diversitat i l'aprenentatge personalitzat, sobretot si hi ha co-

docència. 
– Promou el treball per competències i el desenvolupament de diferents habilitats. 

– Atorga el protagonisme als estudiants, potenciant la seua autonomia, la seua 

autoregulació i el desenvolupament de la metacognició. 

– Suposa un aprenentatge més realista, motivador i significatiu per als alumnes, prenent 

en consideració els seus interessos. 

– Contribueix al desenvolupament de la competència digital i del pensament crític dels 

estudiants. En aquest sentit, el fet d'usar eines digitals a l'aula pot facilitar, en cas 

necessari, la transició a un context educatiu en línia.  

Els reptes que suposa i que s’ha d’assumir per a l’èxit d’aquest model són coordinació docent, 
col·laboració, planificació, formació en metodologies actives i en competència digital docent, 

tecnologies d’aula, temps de dedicació i de treball en equip i en definitiva, recursos i inversió. 
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Considerem que aquesta transformació en la manera d’ensenyar serà ben positiva per a totes 

i tots, també per a la implicació de les famílies.   

 

 La LOMLOE i l’impuls de la competència digital per a l’alumnat del segle XXI 

Com a famílies vivim immerses dia a dia en la tasca d’educar els nostres fills i filles en un món 

tecnològic per al quual es fa necessari que l’educació se sume a la tasca d’educar en 

competències digitals, no sols des del punt de vista del domini de les tecnologies des d’un punt 

de vista pràctic, també en l’ús útil o efectiu per a l’aprenentatge i per a la vida, en la identificació 

de fonts i continguts rigorosos i científics, el consum responsable i l’ús crític i segur dels mitjans 

digitals; amb el respecte a la dignitat humana i la garantia de la intimitat personal i familiar i la 

protecció de dades personals, una educació digital que promoga les relacions humanes digitals 

respectuoses.  

Des de la Confederació Gonzalo Anaya considerem que el gran repte d’aquesta llei és trencar 

l’escletxa digital en la població escolar perquè el principi inspirador d’educació comprensiva no 

pot deixar fora de l’aprenentatge de les competències digitals a la població escolar més 

vulnerable. Per tant reivindiquem la importància de la competència digital per reforçar l’equitat 

i la capacitat inclusiva del sistema educatiu.   

Així mateix els centres educatius hauran d’introduir als projectes educatius una estratègia digital 

per promoure l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’aula com a 

mitjà didàctic apropiat i valuós per a desenvolupar les tasques d’ensenyament i aprenentatge. 

Per al compliment d’aquest objectiu, la Confederació Gonzalo Anaya demanarà mitjans i 

formació tant per a la funció docent i per a les AMPA i famílies. 

 La LOMLOE, una oportunitat pe donar pes i millorar la participació de les famílies  

La LOMLOE reconeix el paper de les famílies en l’educació, retorna l’esperit de participació de 

la comunitat educativa i l’autonomia dels centres. La nova llei proposa un model de lideratge 

participatiu i distribuït, fonamentat en el diàleg i el consens, s’atorga al Consell Escolar un paper 

prioritari en l’organització, govern i funcionament del centre educatiu. La nova proposa 

d’autonomia, participació i govern és força important i requerirà un canvi cultural profund en la 

comunitat educativa i el consell escolar com a òrgan de participació activa en la vida diària dels 

centres. 

Aquest enfocament i drets no passen desapercebuts en la nostra organització perquè sovint 

hem reclamat més quotes de decisió i més participació de les famílies en la vida de l’escola. 

Les AMPA i els consells escolars de centres són les organitzacions que han de canalitzar la 

participació de les famílies. Entenem que les AMPA som part activa en els centres educatius 

públics i que les nostres aportacions i propostes han de ser estudiades, reflexionades i 

compartides amb les famílies, els equips directius, mestres i professorats per poder portar-les 

a terme. 

A participar s’aprèn sempre que es generen els espais i les possibilitats des de la primera 

escolarització dels nostres fills i filles i al llarg de tota l’escolarització obligatòria. La LOMLOE 
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representa per tant una oportunitat per donar pes i millorar la participació de les AMPA i de les 

famílies; un repte per al qual cal espentar la cultura de participació en les famílies per a les 

quals requerim una formació específica i, sobretot, que les portes dels centres educatius 

estiguen obertes a la participació de les famílies. 

• Reptes de sostenibilitat a la comunitat educativa  

La comissió de sostenibilitat de FAMPA-València i el seu grup de redacció, integrat per Solange 

Godoy, Gilles Denans, Raphael Alapont, Marcos Pastor, José Muela, Josep Moral, Josep Soria, 

José Manuel Muñoz i Alfons D. Gento,  han compartit amb la Confederació Gonzalo Anaya un 

document que fixa els reptes de sostenibilitat per a la comunitat educativa valenciana amb 

respostes i propostes ben concretes. A continuació, fem una transcripció literal de la proposta que 

acollim en l’argumentari conjunt de les tres federacions provincials.  

Donada la greu conjuntura actual, amb una emergència sanitària, on s’ha revelat la importància 

de la biodiversitat i la sostenibilitat per combatre les malalties d’aquesta humanitat, i una 

emergència climàtica en marxa que avança, segons els experts, cap a un canvi planetari de 

desconegudes conseqüències, i que ha donat peu a que la pròpia Comissió Europea establisca 

la fulla de ruta d’un Pacte Verd Europeu1, amb les seues diferents estratègies, per fer-li front, 

NOSALTRES, COM A MARES I PARES, preocupats pel futur de les nostres filles i fills, i per la 

societat i el planeta que van a heretar, fem les SEGÜENTS PROPOSTES a la Conselleria 

d’Educació, per tal que formen part de la seua Agenda: 

1. Inclusió transversal al currículum de major contingut sobre 

sostenibilitat ambiental i social. 

a) És indispensable que la sostenibilitat entre a formar part de l’ensenyament de 
les nostres xiquetes i xiquets, perquè la idea que són part de la solució forme 
intrínsecament part del seu pensament. En ella deurien estar incloses totes 
les temàtiques i qüestions relacionades que detallem a continuació. 

b) Implementar de manera urgent l'empatia cap als animals en el currículum 
escolar de manera transversal en l'ensenyament obligatori, com la LOMLOE 
ho estipula, i explicar a tot l'alumnat la relació entre el consum excessiu de 
carn i la desforestació dels boscos primaris a nivell global.2 3 

 

2. Pla d'estalvi energètic i potenciació d'energies renovables als centres. 

a) Estudi dels plans d’eficiència energètica dels centres educatius de tot el PV, 
preparats per tècnics especialistes de l'administració i en els quals podrien 
participar, amb les seues propostes i en funció de la seua capacitat 
d'implicació, els/les responsables dels centres. 

b) Disseny i execució d’un Pla de millora de l’eficiència energètica i de l’aplicació 
d’energies renovables als centres educatius valencians. 

c) Posada en marxa de diferents projectes pilot, on es calcule la viabilitat del pla 
proposat, amb : 

1. Educació ambiental dedicada a la transició energètica en tots els centres. 

2. Posada en marxa d’un estalvi energètic global, que compte amb 
il·luminació (canvi a LED), canvi aparells obsolets d’alt consum energètic 
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per altres de menor consum, etc. 
3. Aplicació pràctica d’instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica), 

així com altres aplicacions d’E renovables als centres, amb un retorn de 
les inversions calculades entre 5 i 7 anys, i una vida útil superior a 20 anys 
(la qual cosa repercutiria en un estalvi econòmic a mig termini molt 
important, al marge de la repercussió mediambiental). 

d) Aplicació de les exigències d’eficiència energètica passiva o d’altres 
relacionades amb l’arquitectura i construcció d’edificis: 
1. Per millorar els edificis ja existents, com estructures bioclimàtiques 

simples i barates per estalviar energia en calefacció i refrigeració i millorar 
el rendiment de la comunitat educativa (aplicació de tendals o altres 
estructures senzilles a finestres al sud, situació d’arbrat de fulla caduca a 
certs indrets, etc.). 

2. Al disseny i construcció de nous centres educatius. Estudi de millor 
captació solar passiva a l’hivern, millors formes de refrigeració solar 
passiva a l’estiu, millor ventilació i renovació de l’aire, millors materials i 
estructures, etc. 

 

3. Programa de menjadors saludables i sostenibles. 

Tal i com recomanen les Estratègies de la Granja a la Taula (Farm to Fork)4 i 
Biodiversitat  20305, del Pacte verd Europeu, així com el Pla d’Acció Europeu per al 
desenvolupament de l’Agricultura Ecològica6, s’ha de fer una aposta clara per 
promoure els menjadors orgànics i augmentar l’ús de la contractació pública 
ecològica (dins l’Eix 1, d’aliments i productes orgànics per a tots: estimular la 
demanda i assegurar la confiança del consumidor). El Consell també té clara aquesta 
aposta, a través del seu I Pla valencià de Producció Ecològica (Línia 1, de foment d’un 
consum conscient i responsable), i ara mateix estan en la redacció del II PVPE, a la 
qual hem intervingut al seu Procés Participatiu. 
Les pròpies Conselleries d’Educació, Agricultura i Igualtat coordinades per la 
Conselleria de Sanitat i SPU, han conformat una Mesa Intersectorial de Menjadors 
saludables i sostenibles de la GVA, junt a la Plataforma “Escoles que alimenten”7 (de 
la que FAMPA València forma part), per tal de modificar el Decret 84/2018, de foment 
d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat, intentant millorar 
la compra verda pública, i la incorporació de criteris sostenibles i saludables als 
menjadors públics. En concret, és primordial no tan sols que les nostres filles i fills 
mengen adequadament als centres, sinó també l’adquisició dels hàbits que 
impregnaran la seua salut i la del planeta en el seu creixement com adults. Es 
demana: 

a) Recolzament per part de les diferents DG de la Conselleria d’Educació de les 
obligacions adquirides per la Mesa Intersectorial. 

b) Posada en marxa d’experiències pilot sobre estudis de la millora dels hàbits 
alimentaris gràcies al nou Decret i la repercussió sobre la seua salut i la del 
medi ambient. Es pot fer amb els estudis duts a terme per FISABIO i Salut 
Pública. 
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c) Fer atenció a la “Guia d'incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària a 
la compra pública” feta per Justícia Alimentària per al Govern de les Illes 
Balears8, de 2018, i la seua actualització de 20209 amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

d) Tindre en compte els drets dels coles rurals a una alimentació saludable i 
sostenible, i elaborar normatives que facen que no es generen greuges 
comparatius entre el món rural i urbà. Eixes normatives també han de remar 
a favor de combatre el despoblament rural. 

e) Potenciar l’establiment de vincles amb els productors ecològics locals propers 
als centres, per fer activitats d’educació agroalimentària (xerrades, visites, ...). 

 

4. Programa Patis verds, saludables i sostenibles. 

Fomentar els patis, jardins i horts escolars ecològics i dels centres com a espais que 
fomenten l'educació en sostenibilitat, coeducatius i sustentables. 

a) Establir criteris i protocols des de Conselleria perquè els patis, jardins i horts 
escolars siguen duts amb tècniques de cultiu ecològic10, sense usar cap 
producte tòxic o perillós per a les xiquetes i xiquets. En la Conselleria 
d’Agricultura tenen un Servei de Producció Ecològica i Innovació que pot servir 
d’assessor o impartir formació als diferents responsables de manteniment dels 
centres educatius per a aquesta qüestió. 

b) Establir criteris de disseny, basats en la natura i l'entorn ambiental escolar, 
per tal que els escolars puguen adquirir coneixements del seu medi ambient 
més proper. 

c) Potenciar l’establiment d’acords amb els serveis de medi ambient dels 
ajuntaments i Diputacions per tal de fer activitats relacionades amb l’entorn 
natural local (visites a jardins, rius, muntanyes, etc.). 

d) Recolzar la Xarxa d’Horts Escolars Ecològics de recent creació per part de 
l’ONG CERAI, amb patrocini de la Conselleria de Transparència i la 
d’Agricultura. 

 

5. Pla de mobilitat sostenible i de millora dels accessos als centres 

educatius. 

a) Major valoració de la proximitat al centre escolar en la baremació dels criteris 
d'elecció de centre. 

b) Foment del disseny i aplicació pràctica de conversions en zones de vianants, 
millora dels accessos a peu prioritzant sempre mitjans de transport 
sostenibles o els vehicles no motoritzats (bicis i patinets), foment de rutes 
escolars segures, disminució de la contaminació ambiental i acústica, etc. 

c) Realització d’un programa de mobilitat sostenible per educar a les escoles, 
enfocat a alumnes, professorat i mares/pares. 

d) Donar suport i ajuda a les iniciatives i accions de les AMPA i altres col·lectius 
que treballen per una mobilitat més sostenible: Colecamins, 
#RevueltaSostenibleAlCole... 

6. Gestió sostenible i ètica dels centres. 
a) Passar els comptes bancaris de la conselleria d'educació i dels centres 

educatius a banca ètica. Els bancs ètics de l'Aliança Global per a una Banca 
amb Valors (GABV) no especulen, no inverteixen en la industria petroquímica 
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ni en la fabricació d'armes de guerra. En canvi, inverteixen en l'economia real, 
en les energies renovables i en l'agricultura ecològica. Aquest punt és 
fonamental ja que la banca és el cor de la nostra societat i ens permetrà 
aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

b) Aplicar l’EBC (Economia del Bé Comú) als centres com recomana el Dictamen 
del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE). Realitzar el BBC (Balanç del 
Bé Comú) i el Pla de Millora dels centres.11 

 

7. Valoració de la qualitat i mesurament de l'aire en els centres educatius. 
a) Bioclimatització, facilitar la renovació de l'aire, millora del confort... 
b) Avaluació dels progressos amb establiment de criteris de mesura de la 

qualitat de l'aire interior i estudi de l'evolució dels indicadors. 
 

8. Projecte de gestió i reducció de residus. 
a) Foment dels plans de reducció de residus i del malbaratament de materials i 

recursos. 
b) Obligació de tindre a tots els centres un Pla de gestió de residus. 

 

9. Pla d'estudi, valoració i neteja de materials i activitats nocives dins dels 

centres. 
a) Insistim en la comanda de la Comissió "NO a la uralita/fibrociment?, no 

gràcies" que exigeix l'eliminació total d'amiant i altres materials nocius per a 
la salut en tots els centres i entorns escolars. 

b) Eliminació dels agrotòxics en el manteniment dels jardins i horts escolars. 
c) Plantejar estudis i xarrades a Salut Pública i altres organismes sobre diferents 

aspectes, hàbits saludables i no saludables de la vida diària en els centres i 
fora d’aquests, que puguen tindre efectes negatius a la salut de les xiquetes i 
xiquets (i a la resta de la comunitat educativa), com poden ser hàbits d'esport 
i educació física, alimentaris, mesurament de radiacions per camps 
electromagnètics, etc. 

d) Treballar la bioconstrucció i biohabitabilitat a les aules i la resta d'espais dels 
centres educatius, per a millorar la salut i el rendiment de l'alumnat: estudiar 
les possibles emissions tòxiques que puguen produir alguns elements de les 
aules i millorar els materials per evitar-les; estudiar la possible contaminació 
electromagnètica interior i exterior12 (antenes de telefonia mòbil, wifi, 
mòbils,...); estudiar i millorar la il·luminació (parpelleig, cromàtica del color,...); 
estudiar i millorar els aparells informàtics (parpelleig de pantalles,...) i 
ergonomia. 

e) Plantejar aules verdes (als patis i jardins) per a treballar en l'exterior una part 
del temps d'estada en els centres, per a trencar la dinàmica passiva de les 
aules interiors. En temps de COVID s'ha vist els seus avantatges, que poden 
mantindre's més enllà. Facilitar les eixides a l'entorn local més pròxim, tant 
natural com urbà o empresarial, on poden complementar la seua formació en 
un altre espai diferent. 
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10. Implantació de la Setmana de la Terra als centres. 
      Aprofitant el dia Mundial del Medi Ambient (05 de juny) : 

a) Plantejar diferents actes i activitats informatives i reivindicatives en els 
col·legis, que toquen diferents visions del currículum en aspectes vinculats 
amb el medi ambient, les persones i el nostre paper en el planeta. 

b) Plantejar un Premi per a l’escola més sostenible del PV, amb diferents criteris 
de valoració (FAMPA-València s’ofereix a participar en el comitè 
d’adjudicació). 

 
No deixem que passe aquesta oportunitat per tal de desenvolupar aquestes línies de treball. 
Aprofitem els Fons Europeus de la reconstrucció post-COVID, anomenats com a Next 
Generation, com el que són, diners i recursos prestats de l’esforç de les nostres mares i 
pares, que cedim a les nostres filles i fills perquè tinguen un futur, al menys, igual 
d’il·lusionant que el nostre. 

 

Signat: COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT DE FAMPA-VALÈNCIA 
 

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 

Comisión Europea 2020a. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 

2 ¿Qué tiene que ver el consumo de carne con los incendios en la amazonia? : 

https://es.greenpeace.org/es/noticias/que-tiene-que-ver-el-consumo-de-carne-con-los-incendios-en-la- 

amazonia/ 

3 La ganadería amenaza el medio ambiente: 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6727 

5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu- 

biodiversity-strategy-2030_es 

6 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_es 

7 https://escolesquealimenten.org/  

8 http://www.bioeticayderecho.ub.edu/sites/default/files/180501_plana-guia-vsf.pdf 

9 https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/presentem-una-guia-millorar-la-sostenibilitat-alimentaria- 

traves-de-la-contractacio 

10 Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i el Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció 

ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 834/2007 de Consell. 

11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE2060&from=ES 

12 https://bioinitiative.org/ 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html
https://escolesquealimenten.org/
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/sites/default/files/180501_plana-guia-vsf.pdf
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   Reivindicacions  

A més d’aquest ítem exposat anteriorment, propis del context actual, des de la Confederació 

Gonzalo Anaya mantenim vives les nostres reivindicacions que aposten per valorar l’educació 

pública, gratuïta, de qualitat i en valencià. Per això, en aquest projecte 2021-2023 les recuperem 

i les actualitzem per adaptar-les al context actual. 

→ Jornada escolar 

La modificació de la jornada escolar impulsada durant el curs 2021-2022 ha deixat a la vista les 

mancances d’aquest projecte. L’administració educativa no ha estat a l’alçada aportant 

l’avaluació externa de l’experimentació de la jornada escolar, regulada en l’Ordre 25/2016, cosa 

que ha provocat un total rebuig a la norma per banda de la nostra organització. Fins d’ací tres 

anys no es reobrirà novament el debat de la jornada escolar però cal fer una avaluació del 

procés i de les accions realitzades.  

El temps escolar o el temps de la infància és una qüestió tan sensible i qualsevol canvi afecta 

el dia a dia de famílies molt diverses organitzativament i repercuteix en les seves vides. Per 

això, la jornada escolar no es pot tractar de manera aïllada com s’ha fet fins ara per les diferents 

conselleries d’educació que l’han impulsat sense cap estudi previ i posterior. El temps escolar 

s’ha d’abordar amb els usos dels temps de la societat. D’ara endavant quan parlem del temps 

escolar, parlarem del temps de la infància. I en aquest punt cal tenir en compte el temps de les 

cures personals i els cicles circadiaris: alimentació, higiene i descans; el temps d’atenció familiar 

i l’èxit escolar; el temps de treball i el temps de família (amb la conciliació laboral amb 

perspectiva de gènere); el temps a casa i la corresponsabilitat en les cures de fills i filles i de 

les persones dependents; el temps lliure de la infància (el dret al joc, a la socialització, l’excés 

de deures i d’extraescolars, més qualitat i menys quantitat); el temps familiar i l’ús i l’abús de 

les tecnologies i el temps social i cívic (el que ens possibilita el dret a participar). 

Qualsevol transformació horària ha de tindre present, analitzar i globalitzar totes aquestes 

categories de temps i ha de significar un avanç en millores per a la infància en la seua educació, 

en l’atenció familiar, en la corresponsabilitat de les tasques domèstiques i en la criança i en un 

oci educatiu inclusiu i de qualitat i adaptat a les necessitats de la infància i del seu context. 

Com a famílies i en qualsevol debat sempre posem en el centre les necessitats d’atenció dels 

nostres fills i filles, el seu benestar, la salut i el desenvolupament integral perquè allò que és bo 

per a la infància és sempre positiu per a tota la societat. 

Per acabar, per a la Confederació Gonzalo Anaya volem remarcar que quan parlem del temps 

i dels drets de la infància és necessari abordar de manera global i amb rigor el temps escolar, 

el temps laboral, el temps de les cures i el temps lliure i social del conjunt de la societat. És per 

justícia, equilibri i equitat abordar el debat del temps escolar des d’una perspectiva ampla i 

global, sense particularitzar en necessitats sectorials o individuals.  
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→ Baixada estructural de les ràtios.  

En la planificació dels centres educatius per a l’admissió escolar del curs 2022-2023, la 

Conselleria d’Educació ha aconseguit la baixada de les ràtios en 55 municipis valencians per a 

l’educació infantil de 3 anys. El màxim d'alumnes per classe en Infantil de tres anys està fixat 

en 25. Des de fa uns cursos la Conselleria està reduint encara més aquest màxim en les 

poblacions on és possible per la baixada de la natalitat. Això permet que hi haja encara menys 

alumnes per aula i facilita una millor qualitat educativa, a més de mantenir les unitats educatives 

existents i el personal docent.  

En algunes poblacions es passa a 23 alumnes per aula i en altres a 20. La reducció de ràtios 

no és una novetat, ja que una part de les poblacions proposades ja l'apliquen des d'altres 

cursos. Ara la novetat és la incorporació de noves poblacions, la continuïtat de les que ja tenien 

la ràtio més baixa o, entre aquestes, la baixada de 23 a 20 alumnes per aula. 

Aquesta baixada municipi a municipi s’ha d’ampliar a totes les zones d’escolarització de les 

grans ciutats i als municipis de majors població. S’ha de tenir en compte que la baixada de la 

natalitat i l’oferta de places públiques i concertades ha de motivar polítiques de revisió dels 

concerts.  

Així mateix, la baixada de les ràtios per davall de 20 alumnes per classe comporta una millora 

de la qualitat educativa. Aquests nivells de ràtio funcionen en altres estats europeus amb una 

millora contrastada. Cal seguir demanant la baixada de les ràtios al sistema educatiu públic. 

→ La gratuïtat de l’ensenyament de 0 a 18 anys.  

La Conselleria d’Educació ha creat 212 aules de 2 anys per al proper curs 22-23, cosa que 

suposa ofertar 3.800 places públiques gratuïtes. Aquestes noves aules junt a les ja creades en 

anteriors cursos suposa l’existència de 1112 aules de 2 anys als centres educatius públics, un 

total de 21.800 places gratuïtes de 2 anys. Amb la gratuïtat com a objectiu assolida per a 2 anys 

cal seguir ampliant la gratuïtat en l’escolarització en els trams d’edat 0 i 1 anys perquè puguen 

optar totes les famílies.  

L’objectiu és valorar aquest increment i seguir reivindicant l’escolarització pública de 0-3 anys. 

Com aportació, afegim la necessidad d’obtindre dades sobre l’alumnat escolaritzat a les aules 

publiques de 2 anys que continúen la seua etapa eductativa en el centre i aquells que es 

traslladen a altres centres de la xarxa pública o concertada (admissió 3 anys). Per això, 

demanarem eixes dades a la Conselleria d’Educació.   

→ Infraestructures educatives  

En els darrers anys hem constatat un major interès per la millora de les infraestructures 

educatives i la supressió dels barracons. A més de les iniciatives dutes a terme des de la 

mateixa Conselleria, s’ha posat en marxa el Pla Edificant, que delega als ajuntaments la 
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construcció d’escoles o instituts o la millora de les infraestructures educatives de cada poble, 

mitjançant la supervisió en les certificacions d’obra. 

El Pla Edificant avança amb les actuacions de millora i renovació de les instal·lacions 

educatives en molts centres escolars i tal com s’ha anunciat aquest primer pla té com a data 

d’acabament el 2024. Els Ajuntaments impulsen la tramitació, la licitació i l’execució de les obres 

amb la supervisió de Conselleria. 

Les propostes de millora del Pla Edificant acordades en el si de la nostra organització són les 

següents: 

- El Pla Edificant no ha acomplert els terminis en moltes actuacions. Per això, demanem 

agilització de la tramitació corresponent a Conselleria i als ajuntaments sense renunciar 

a la implicació i participació de la comunitat educativa del centre en les aportacions en 

fase de redacció dels projectes d’obres, tot amb l’objectiu de definir els espais educatius 

en funció dels usos educatius i els projectes educatius. L’arquitectura necessita la visió 

de la comunitat educativa, autèntica protagonista de l’espai educatiu que utilitzarà els 

centres educatius. 

- Introduir en els projectes d’obres l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis 

educatius. 

- Introduir l’ecologia i la coeducació en el disseny de les zones comunes i espais exteriors 

per aconseguir uns patis naturalitzats amb menys asfalts i formigó i més zones verdes 

per guarir d’ombra els espais exteriors i alhora garantir el contacte de la infància amb la 

natura i el joc. 

- El disseny dels espais exteriors han de tindre en compte la dimensió coeducadora del 

pati i això s’ha d’aconseguir mitjançant la implicació de la comunitat educativa del centre 

i la concreció en la redacció dels projectes d’obres i la seua licitació. 

- Els espais interiors i la ventilació i aprofitament de la llum natural han de ser objecte de 

treball en els projectes d’obres. 

- Aules àmplies i ben dotades de tecnologia i connectivitat per poder assolir competència 

digital en les aules. 

- Espais polivalents on poder reunir-se la comunitat educativa, on poder dur a terme 

activitats organitzades per les AMPA i els consells escolars. 

Una lliçó afegida que hem aprés durant la pandèmia és la importància que tenen unes bones 

infraestructures, uns bons edificis amb suficient espai. Amb aquestes bones infraestructures les 

necessitats d’espai han estat fonamentals per poder garantir la presencialitat en els centres 

educatius. L’adaptabilitat i la versatilitat dels espais han estat una condició necessària per a 

poder crear aules i baixar la ràtio durant els cursos de la pandèmia.  

Per això, des de la Confederació Gonzalo Anaya considerem necessari més inversió, més 

recursos per a la continuïtat i l’agilització del Pla Edificant com a instrument per a la millora i 

adequació dels centres educatius, des d’una perspectiva d’adaptació i sobretot, pensar en els 

projectes educatius i les necessitats de la comunitat educativa en el seu disseny. 
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→ Estabilitat de les plantilles 

Per poder consolidar els projectes educatius i aportar una major qualitat educativa, en el 

seguiment i evolució de l’alumnat al llarg de les diferents etapes d’escolarització, la 

Confederació Gonzalo Anaya torna a reivindicar la necessitat de garantir l’estabilitat de les 

plantilles docents. 

Tot i l’increment del professorat i les convocatòries de les oposicions considerem que s’ha de 

perseguir l’objectiu de dotar d’estabilitat les plantilles docents per evitar l’excessiva mobilitat en 

determinades zones del territori valencià. És per això que considerem que cal revisar les 

assignacions de personal i les vacants de difícil cobertura i aplicar polítiques laborals i 

econòmiques per incentivar l’ocupació de les places amb major mobilitat. Els incentius 

econòmics i laborals s’ha de fer amb una negociació sindical col·lectiva per assumir tots els 

agents i representants de la comunitat educativa, la solució d’un problema que afecta milers 

d’alumnes i docents. 

En aquesta línia, des de la Confederació Gonzalo Anaya s’ha sol·licitat una reunió per a 

conèixer com afecta la nova norma que consolida els docents interins amb antiguitat.  

→ Formació docent continua 

Cal mantenir l’aposta per la formació atès que el reciclatge professional és essencial per poder 

fer front a escoles, instituts i altres centres als nous reptes educatius que proposa la LOMLOE 

i la seua aplicació a les aules. 

La transformació de l’educació necessita una actitud positiva de la funció docent cap a les 

metodologies inclusives, la personalització dels aprenentatges; noves pràctiques i metodologies 

innovadores i l’aprenentatge relacional i significatiu, les pràctiques motivadores amb l’alumnat, 

la competència digital o el tractament integrat de les llengües que ha d’impulsar el nou model 

plurilingüe. 

Des de la nostra organització ja no tenim cap dubte que l’autèntica transformació de l’educació 

arribarà de la mà dels docents i de les famílies compromesos en canviar la mirada, per superar 

les metodologies tradicionals i fer un salt cap a les metodologies i pràctiques motivadores, 

inclusives i que creen significat per a l’alumne. Considerem necessari superar l’era de l’educació 

industrial i impulsar el sistema educatiu cap a la societat tecnològica i del coneixement en la 

qual vivim, posar la mirada en un sistema educatiu integrador i que prepare en coneixements, 

valors solidaris i crítics perquè l’alumnat es plantege també el canvi i la transformació social. 

→ Plurilingüisme 

El sistema educatiu plurilingüe ha de garantir que quan els nostres fills i filles acaben els estudis 

obligatoris tinguen un coneixement suficient de les tres llengües estudiades que els permeta el 

seu domini i el seu ús en qualsevol àmbit. En ser en valencià una llengua minoritària considerem 

que s'ha de garantir la presència suficient per a garantir el seu aprenentatge. Per això demanem 

que la llengua vehicular siga el valencià, amb un 50% mínim de docència en la nostra llengua i 

que, a més, es millore la competència lingüística amb la formació metodològica docent en el 
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tractament integrat de llengües recollit als Projectes Lingüístic de Centre. Considerem important 

ampliar els equips d'assessors i assessores lingüístiques que ha d'orientar els equips directius 

i docents en l'aplicació del projecte lingüístic. Cal avaluar el sistema educatiu plurilingüe per 

poder testar l'aprenentatge de llengües i el nivell competencial de l'alumnat durant l'etapa 

primària i la secundària en diferents espais, situacions i àmbits. S'ha de observar l'ús de les 

llengües en el temps de socialització dels patis escolars i moments de descans als IES. 

→ Coeducació 

Volem un ensenyament realment coeducador, que siga capaç d'incorporar a tots els nivells la 

lluita i els valors per la igualtat de gènere. Cal superar el model sociocultural del patriarcat i 

implantar a les escoles un sistema realment just amb dones i homes, tant en continguts com en 

comportaments. Un ensenyament no bel·licista també contribuirà en aquest camí 

d’ensenyament de valors igualitaris i solidaris. 

▪ Revisar els continguts que reben els nostres fills i filles a les escoles i instituts: actualitzar els 

llibres de text i altre material curricular per fer cada vegada més visibles les fites aconseguides 

per les dones i que, fins ara, han estat silenciades i perquè tot aquest s'adapte als principis 

coeducadors de la Conselleria d’Educació. 

▪ Oferir formació als docents per dotar-los del llenguatge inclusiu, les eines i recursos per 

potenciar la participació de xiquetes i xiquets en igualtat i tractant de compensar les àrees i 

àmbits on les xiquetes estan infrarrepresentades o en situació de desigualtat. 

▪ Generalitzar el programa “patis coeducatius” per garantir la igualtat de condicions entre xiquets 

i xiquetes també fora dels espais formals d’ensenyament. 

→ Inclusió, orientació educativa i educació social.  

El nou decret d'orientació educativa ha tingut el suport de la Confederació Gonzalo Anaya 

perquè suposa que els professionals treballen en el centre amb dedicació completa i es puguen 

desenvolupar practiques inclusives i millorar el servei i la coordinació amb els equips docents, 

directius i famílies. Sobre l'ordre que assigna els recursos hem mostrat la nostra disconformitat 

i hem acordat les següents propostes: 

- Per equitat i per qualitat educativa, augmentar a un orientador/a en els centres 

incomplets (4 o 6 unitats). 

- Per equitat i distribució equilibrada dels recursos considerem necessari elevar 0.5 

orientador/a en els centres a partir de 20 unitats. El tram 19-29/1 orientador/a és el més 

perjudicat de l'ordre mentre que els col·legis d'una sola línia i complets són els que salen 

més beneficiats de l'ordre. 

- Els centres que comparteixen professionals han de ser pròxims. Mantindre l'article 2. 

punt 3. que s'ha eliminat t de la norma: 3. Els llocs de treball itinerants del professorat 

de l'especialitat d'orientació educativa hauran de circumscriure's a una mateixa 

agrupació d'orientació de zona. 
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Com a organització s’hem adherit a la proposta del Col·legi Professional d’Educació Social per 

la qual es reivindica la introducció de la figura dels professionals de l’educació social als 

centres educatius, tot amb l’objectiu de donar suport a la inclusió educativa 

 

→ L’aposta per l’FP com a itinerari d’estudis, d’inserció laboral i 

de transformació 

La Confederació Gonzalo Anaya s’ha sumat a les polítiques per posar en valor la Formació 

Professional en els diferents òrgans de consulta. Com a famílies considerem que els cicles 

formatius són un itinerari d’estudi interessant tant per frenar l’abandonament escolar, per 

continuar els estudis acadèmics superiors -per altres vies diferents al batxillerat- com una 

formació específica per a la inserció laboral dels joves. Sobre l’FP tenim recursos ben 

interessants als nostre abast com les Jornades del Consell Escolar de l’Estat o la web de 

l’observatori de l’FP:  https://www.observatoriofp.com/  

Com a aportació considerem necessari incrementar progressivament l’oferta de places 

públiques i innovar en les famílies professionals per adaptar-la al sector productiu valencià i als 

reptes de de la transformació que s’ha encetat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible.  Sabem que els fons europeus Next Generation i REACT-EU  

s’adreçaran a crear una nova oferta de FP especialitzada en sostenibilitat i eficiència energètica, 

arran dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Considerem que l’FP s’ha adaptar a la 

demanda d’un mercat laboral i de les necessitats de la societat.  

La Confederació Gonzalo Anaya es suma a la posada en valor de l’FP com un camí òptim per 

tindre una societat de futur més qualificada i que supere, amb formació, les escletxes socials 

com l’atur o la pobresa. L’FP no sols ha de ser una opció acadèmica, ha de marcar els canvis 

per a una economia circular, verda i sostenible.  

Així mateix, des de la Confederació Gonzalo Anaya volem participar en el Consells Territorials 

de FP a través dels nostres AMPA i FAMPA i conèixer el mapa dels cicles formatius per tot el 

territori.  

 

→ La salut escolar 

El dret a una educació obligatòria i gratuïta per a tots i totes es complementa amb altres drets 

constitucionals reconeguts dels quals no pot ser aliè el procés educatiu. Així, el dret a la 

protecció de la salut ha d'orientar-se en la formació i l’educació. Hàbits i alimentació saludable, 

exercici físic, esport han de ser mitjans per a afavorir el desenvolupament personal i social de 

l’alumnat. Per tant, és fonamental que des dels centres educatius s'afavorisca una cultura 

d'hàbits saludables i foment de l'esport capaç de liderar tendències socials que promoguen la 

inversió en salut i una perspectiva integral de la salut escolar. Aquest enfocament s’ha de moure 

en tres aspectes: la salut emocional, l’alimentació saludable i l’equilbri amb l’entorn. A més, 

aquest marc i les seues actuacions estan recollides en l’agenda 2030 europea en la promoció 

de la Salut Escolar.   

https://www.observatoriofp.com/
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Des de la nostra organització volem promoure i donar suport a un model educatiu adreçat al 

desenvolupament de la salut integral de la comunitat educativa, amb una formació adequada 

per a tots els sectors que proporcione un desenvolupament físic, psicològic, social i 

mediambiental de totes les persones.  

L’excés de deures i tasques a casa, el pes de les motxilles,  problemes de convivència entre 

iguals, la diversitat sexual i afectiva, d’entre altres temes que observem les famílies, s’haurien 

d’abordar dins del marc d’actuacions de la salut escolar com també els reptes per la 

sostenibilitat en la comunitat educativa (menjadors escolars saludables i infraestructures 

sostenibles, etc).  

 

 

Imatges, campanyes i materials. 

La junta directiva ha acordat elaborar materials, vídeos, dissenys i il·lustracions, campanyes 

que ens servisquen per als diferents àmbits i línies de treball. Les propostes s’han de 

consensuar amb les federacions i ha de respondre a les propostes i necessitats de les AMPA i 

de les federacions. S’han d’executar de manera coordinada amb els gabinets de comunicació 

existents per ser projectes compartits i que es poden enriquir del treball cooperatiu. S’ha 

sol·licitar disposar d’un pressupost estable per a l’àrea de Comunicació per poder planificar 

anualment les accions comunicatives de manera coordinada amb les fampa.  

 

→ Produccions audiovisuals  

Pel que fa a l’apartat de comunicació, la junta directiva proposa la producció de continguts 
digitals i produccions audiovisuals per a xarxes en coordinació amb els gabinet de comunicació 
de la FAMPA Castelló Penyagolosa.  
Una temàtica que es pot abordar és el tema de la participació per recuperar la implicació del 
AMPA prèvia a la pandèmia en les activitats i òrgans del centre. Rellançar el treball associatiu 
de base perquè les famílies tornen a accedir a les AMPA i s’impliquen, cosa que afavorirà la 
renovació i regeneració de tota l’estructura associativa.  
 
 

→ Web 

Per al projecte 22-23 es proposa introduir la creació d’un web més versàtil i flexible perquè 
l’actual està generant problemes a l’hora de crear nous espais i actualitzar la informació del 
menú.  
 
 


