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Les AMPA poden reunir-se: 

 

 

 

 

 

Les associacions i fundacions podran continuar celebrant de manera telemàtica les 
reunions, encara que aquesta possibilitat no estiga contemplada en els seus estatuts, 
fins a finals d'any i no sols durant el període d'estat d'alarma. L'article 40 del Reial 
decret llei 8/2020 pel qual es van aprovar les mesures urgents i extraordinàries per a 
afrontar les conseqüències del COVID-19 va establir aquesta possibilitat (generalment, 
per videoconferència).  

La duració de la mateixa ha sigut ampliada pel Reial decret llei 21/2020. En concret, la 
Disposició Final Quarta del citat RDL ve a modificar l'article 40 del Reial decret llei 
8/2020 i amplia la possibilitat de celebrar telemàticament les juntes de socis i les 
sessions dels òrgans de govern de les societats fins al 31 de desembre: 

“Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d'alarma i, una 
vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de 

govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del 
consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran 

celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots 
els membres de l'òrgan disposen dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan 

reconega la seua identitat, i així ho expresse en l'acta, que remetrà immediatament a 
les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents….”. 

Que la celebració de la junta o assemblea siga de forma telemàtica no eximís que es 
convoque d’acord amb els estatuts en temps i forma.  

Encara que una assemblea telemàtica és possible, ha de tindre's en compte: 
1. Hi haurà famílies que no puguen assistir per falta de recursos o de coneixements 
tecnològics. 
2. Quantes més persones participen, més problemes tècnics poden sorgir i més difícil 
pot ser gestionar les diferents intervencions i votacions, si n'hi ha. Convé fer proves i 
definir amb claredat qui modera la reunió i quines són les normes de participació. 
 

De forma presencial De forma telemàtica 

De forma telemàtica: 

C/ Dénia, 6 1 i 2   Tlfn. 96 3739811 

46006 València     Fax: 96 3330077 

fampa-valencia@fampa-valencia.org  

 

mailto:fampa-valencia@fampa-valencia.org
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Podeu utilitzar qualsevol programa de videoconferencia, no obstant des de FAMPA-
València vos recomanem Jitsi meet, un programa lliure i gratuït i del què no necessites 
instal·lar res en el teu ordinador per poder utilitzar-lo. 

Els requisits que es necessiten per a l'ús d'aquesta plataforma via Web són: 

1) Disposar d'un equip amb càmera, micròfon i altaveus, (ordinador, portàtil, 
Tauleta, Telèfon intel·ligent…) amb un navegador d'internet (Chrome, Firefox, Edge…) 

2) Connexió a Internet. 

És senzill: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busquem a un 

navegador 

l’aplicació i 

clickem per a 

entrar 

Posem un nom per a la 

reunió. Exemple: 

ReunióAssemblea6-10-20 

Fem click 
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Una vegada entrem tindrem en la part inferior veurem aquests controls. 

  

Els importants i els que utilitzarem com a usuaris són els següents:    

 Demanar torn de paraula 

 Mostrar/ocultar el xat  

 Activar/desactivar micròfon 

 Eixir de la sala  

 Activar/desactivar càmera  

  Canviar vista, veure un participant o tots en quadricula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posem un nom per a 

identificar-nos a la reunió. 

Exemple: Pepa Llibre 

Clickem en Join meeting 

1) Clickem a les icones per a 

activar el micro i la 

càmera. 

2) Clickem per a convidar 

participants copiant el link i el 

pegarem a la convocatòria que 

enviem als associats: 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assem

blea6-10-20 

 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
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Amb el link generat https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20 a qui li 

l’enviem podrà conectar-se a la reunió. 

Per a finalizar la sessió, pots tancar la sala directament prement al telèfon roig situat 

en la part central inferior.  

 

 

 

 

1) L’AMPA com a persona jurídica sense ànim de lucre pot utilitzar socialment el 

centre escolar.  Els directors facilitaran la integració de les seues activitats en 

la vida escolar. Encara que és l'ajuntament qui ha d'autoritzar l'ús de les 

instal·lacions, l'AMPA ha de comunicar a la direcció del centre les seues 

activitats i, en la mesura que siga possible, consensuar com s'organitzaran, 

seguint el pla de contingència del centre. 

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació 
Primària durant el curs 2020- 2021. 
 
1. D’acord amb el que estableix l’article 74 del Decret 253/2019, la conselleria 
competent en matèria d’educació, els ajuntaments i els centres públics podran 
promoure l’ús social dels edificis i les instal·lacions dels centres educatius públics, fora 
de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a 
la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques o esportives que no 
impliquen obligacions jurídiques contractuals.  
 
Reial decret 1533/1986, d'11 de juliol, pel qual es regulen les associacions de pares 
d'alumnes. 
 
Article 9. 
1. Les associacions de pares i mares d'alumnat podran utilitzar els locals dels Centres 
docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a l'efecte de les quals 
els Directors dels Centres facilitaran la integració d'aquestes activitats en la vida 
escolar, tenint en compte el normal desenvolupament d'aquesta. 
2. A l'efecte de la utilització dels locals a què es refereix l'apartat anterior, serà 
necessària la prèvia comunicació de la Junta directiva de l'associació a la direcció del 
Centre, d'acord amb el que disposi el reglament orgànic del mateix o, en el seu cas, el 
reglament de règim interior. 
3. Els Directors dels Centres públics, dins dels mitjans materials de què disposen, 
facilitaran l'ús d'un local per al desenvolupament de les activitats internes de caràcter 
permanent de les associacions constituïdes en aquests, sempre que siga sol·licitat per 
aquestes. 

De forma presencial: 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
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És l’Ajuntament i no el centre escolar qui autoritza sobre l’ús social.  
 
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació 
Primària durant el curs 2020- 2021. 
 
3. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, en el 
cas dels centres que siguen de  tularitat pública, una vegada establides les necessitats 
d’u lització del centre per part del consell escolar i de les associacions de mares i pares 
del centre.  
 
Cal tenir, per a fer-ne ús, una pòlissa de responsabilitat civil. 
 
4. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis educatius han de 
contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances que done cobertura sobre la 
seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei, que derive de l’ús i de l’activitat, 
pels danys i els perjudicis que per la seua activitat es puguen ocasionar durant la 
realització d’aquesta. RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 
 
Les AMPA tenen prioritat per a lús dels espais sobre altres entitats. 
 
6. L’ús dels espais del centre per part de les associacions de mares i pares de l’alumnat 
serà prioritari sobre el que en puga fer qualsevol altra associació o organització aliena a 
la comunitat escolar d’acord amb el que s’estableix en la normativa reguladora 
d’aquestes associacions. RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 
 

2) Les AMPA poden organitzar activitats extraescolars 
 
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, per la quals’aproven les instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació 
Primària durant el curs 2020- 2021 
 
7. Les activitats extraescolars i complementàries i els serveis complementaris han de 
ser organitzats i realitzats pel centre, per associacions col·laboradores o en 
col·laboració amb les corporacions locals, i s’han de fer amb la participació de tota la 
comunitat educativa, especialmente les associacions de mares i pares de l’alumnat. En 
tot cas, les persones que desenvolupen activitats extraescolars amb l’alumnat del 
centre menor d’edat hauran d’aportar el certificat negatiu del Registre central de 
delinqüents sexuals. 
Si les activitats i els serveis generen despeses de neteja i manteniment, serà necessària 
l’autorització prèvia de la corporació local corresponent. 
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8. El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars i serveis 
complementaris curs 2020-2021 s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia Covid-19 i es 
promouran especialment les activitats complementàries que es desenvolupen fora del 
centre educatiu. 
 
9. Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la 
distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb 
la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es 
poguera fer-ne la traçabilitat sobre les persones que caldria aïllar. 
 
10. Tota activitat extraescolar o complementària que es faça fora del centre requerirà, 
per a la participació de cada xiquet o xiqueta, l’autorització prèvia del pare, mare o 
representants legals d’aquests,  
 
Instruccions de la Conselleria dirigides als centres educatius ( 25 de setembre de 
2020) sobre mesures que cal adoptar en les activitats extraescolars i 
complementàries (escola matinera i activitats en el centre i fora del centre): 
 
• El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 
s’ha d’ajustar a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19. 
 
• Els centres poden organitzar aquestes activitats, sempre que es puga garantir la 
distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb 
la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es 
puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar. 
 
• Respecte a l’ús de mascaretes, cal ajustar-se al que disposa l’apartat 6 del Protocol 
de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a 
centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 20-21 
 
• Els esdeveniments esportius o les celebracions que tinguen lloc en els centres 
educatius s’han de dur a terme sense assistència de públic. » 
 
 

3) Han de cumplir amb les mesures de prevenció i higiene contra la COVID. 
 
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, per la quals’aproven les instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantilde segon cicle i Educació 
Primària durant el curs 2020- 2021. 
 
8. Durant el curs escolar 2020-2021, les persones físiques o jurídiques autoritzades per 
a l’ús d’edificis educatius hauran de tindre en consideració les mesures de prevenció, 
higiene i promoció de la salut contra la Covid-19 per als centres educatius en el curs 
2020-2021, establides conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport. 
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Normes per a l'organització i desenvolupament d'activitats i reunions del moviment 
veïnal, associacions festeres, culturals i altres entitats associatives (secretària 
autonòmica de salut pública, 23 de setembre). 
 
1. Les normes i recomanacions contingudes en aquest apartat s'aplicaran a tota mena 

d'actes desenvolupats per les entitats i associacions ciutadanes dins del seu àmbit 
territorial i sectorial, com a reunions, dinars de germanor, celebracions, actes, 
espectacles, cavalcades, activitats infantils, concursos, campionats, presentacions, 
etc. 

 
2. Si es realitzen per part de les entitats associatives activitats de tipus lúdic, a l'aire 
lliure, esportives o culturals, s'estarà al que es disposa en els apartats específics de 
l'Acord de 19 de juny, del Consell, en el que siga aplicable. 
 
3. Els organitzadors hauran de disposar d'un llistat d'assistents a l'esdeveniment i mig 
de contacte disponible (mòbil, mail) complint amb les normes de protecció de dades 
de caràcter personal. Aquests llistats es posaran a la disposició de les autoritats 
sanitàries si així ho requerissin. S'haurà de garantir entrada i sortida escalonada per a 
evitar aglomeracions de persones. Per al cas de comptar amb dues portes, s'establirà 
un circuit d'entrada i eixida. En cas contrari, l'entitat responsable organitzarà torns 
escalonats. 
 
4. Les reunions o activitats se celebraran en espais que permeten el manteniment de la 
distància de seguretat de 1,5 m i la resta de mesures de seguretat i higiene. En la 
mesura que siga possible es prioritzarà la realització de les activitats a l'aire lliure. 
 
5. El lloc estarà proveït de seients individuals de manera que es garantesca la distància 
interpersonal de 1,5m (excepte entre convivents) i les persones assistents romanguen 
assegudes. 
 
6. En cas de servir-se aliments se seguiran en els aspectes que siguen aplicable les 
normes del protocol específic de Salut Pública, disponible en la web de la Conselleria 
de Sanitate Universal i Salut Pública 
(http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/702836/protocolo_eventos_cas.pd
f/a1 7834f7-20a3-e91e-58e7-1b36a0559e0b?t=1598265831547) 
 
7. En el cas que se celebren sopars, dinarsetc., es recomana que cada comensal o 
unitat de convivents s'emporte el menjar de casa. S'han d'evitar els plats compartits. 
La distància física entre taules, o agrupacions de taules serà de 1,5 metres. Aquesta 
distància de 1,5 metres haurà d'estar mesurada entre les persones més pròximes de 
les diferents taules o agrupacions de taules. L'ocupació màxima de taules o 
agrupacions de taules serà de 10 persones. S'aconsella facilitar l'agrupació de 
convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no 
convivents i taules només per a nens. L'activitat de bar no està permesa. 
 
8. S'haurà de senyalitzar l'ocupació màxima permesa en les condícies depenent de les 
característiques d'aquests, tenint en compte que l'ocupació màxima per a l'ús de 
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condícies, serà d'una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte 
en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència; en aquest cas, també 
es permetrà la utilització pel seu acompanyant. 
Per a condícies de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina 
o urinari, l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i 
urinaris que tinga l'estada, havent de mantenir-se, durant el seu ús, la distància de 
seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits 
espais garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests. 
 
9. Respecte del nombre de participants, segons l'apartat 3.7.7 de la RESOLUCIÓ de 17 
de juliol de 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública d'obligat 
compliment: 
 
- L'organització d'esdeveniments l'afluència dels quals estiga previst supere les 50 
persones, estarà supeditada a la comunicació prèvia per part de les persones 
organitzadores a l'autoritat municipal. 
- En el supòsit que es prevega superar les 150 persones, a més serà preceptiva 
l'obtenció d'autorització prèvia municipal, que resoldrà sobre la base de la situació 
epidemiològica del moment i a la implantació per part de l'organització de mesures de 
prevenció d'acord amb les especificacions i exigències tècniques. Si fos necessari 
l'Ajuntament podrà realitzar visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Es 
recomana que en cas de celebrar-se l'esdeveniment l'ajuntament el comunique per 
correu electrònic al CSP que per la seua ubicació li corresponga. 
- Les persones organitzadores hauran d'informar l'ajuntament sobre les condicions en 
les quals s'efectuarà la celebració: tipus d'esdeveniment, lloc de celebració, aforament 
màxim, control d'assistents, mesures d'higiene implantades, etc. 
- S'establirà la delimitació de l'espai màxim amb un límit d'aforament permès que 
assegure la distància de 1,5 m, tant en espais a l'aire lliure com en llocs tancats. 
- En els esdeveniments on es reuneixin més de 150 persones els organitzadors del 
mateix hauran de disposar d'un Pla de Contingència davant l'aparició de casos 
sospitosos de Covid-19. 
- Quan l'afluència es prevega superior a 400 persones haurà de comptar amb 
l'autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions que haurà de 
ser sol·licitada juntament amb tota la documentació necessària al correu electrònic 
events_dgsp@gva.es 
- S'hauran d'assenyalar els espais comuns mitjançant marques d'espera per a facilitar 
el manteniment de la distància física interpersonal. 
 
10. Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d'abstenir-se de 
participar. 
 
11. Es tindrà en compte la participació de persones majors de 65 anys i/o menors 
d'edat en el disseny de les activitats per a assegurar la deguda distància de seguretat 
i protección de la població de risc. 
 
12. Es dissenyaran les activitats dirigides a menors d'edat de manera que s'eviten 
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aglomeracions, s'assegure la distància interpersonal de seguretat de 1,5m, i s'evite l'ús 
compartit d'objectes. 
 
13. S'evitarà realitzar activitats que impedeixen el manteniment de la distància de 
seguretat interpersonal i l'intercanvi d'objectes, com per exemple: jocs de taula, 
desfilades, jocs infantils, etc. No es permet el ball. 
 
14. El lloc de reunió estarà proveït de gel desinfectant amb activitat viricida, l'aplicació 
de la qual serà obligatòria per a totes les persones participants abans de l'inici de la 
reunió o activitat i estarà disponible en tot moment. 
 
15. S'assegurarà l'ús de màscara per tots els participants de sis anys d'ara endavant, 
preferentment màscara quirúrgica. Només s'exceptua aquesta obligació quan s'estiga 
consumint aliments i begudes. Es recorda la prohibició de l'ús màscara amb vàlvula 
exhalatoria. 
 
16. S'assegurarà la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l'esdeveniment. 
 
17. Prèviament i amb posterioritat a la celebració de la reunió o activitat, es procedirà 
a la neteja i desinfecció del lloc de realització d'acord amb el que s'estableix en el punt 
2.1 de l'Acord de 19 de juny, del Consell. 
 
18. L'hora màxima de tancament i finalització de les activitats serà la 1.00. 
 
19. De no haver-hi zones adequades per al compliment de les normes anteriors ni 
alternatives de celebració no presencial, haurà de posposar-se fins a disposar de llocs 
adequats que permeten complir les normes d'higiene i seguretat. 
 
20. L'entitat organitzadora vetllarà pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà 
de procedir a la suspensió de l'activitat si durant el seu desenvolupament es comprova 
la impossibilitat del seu compliment. 


