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[ FAMPA-VALÊNCIA i la COVID  ] 
En aquesta memòria donarem compte de la gestió de la Junta Directiva de FAMPA-València des de la 

darrera Assemblea General (AG) celebrada al fabrer de 2021 fins el moment. 

 

L'any 2021 ha sigut un any difícil per a tothom, a tots els àmbits i en molts aspectes. Un any marcat 

per la COVID-19. Tota la nostra actuació com a federació s’ha vist marcada pel context sanitari en 

tots els seus àmbits i línies de treball. 

Hem viscut (i continuem vivint) una situació que no imaginàvem haver d'arribar a viure mai. Un 

escenari de pandèmia mundial al que ens veiem obligats a prendre mesures de prevenció i cura, per 

la nostra salut i la de tothom que ens envolta, que afecten de manera radical la nostra vida i 

l'educació de les nostres filles i fills. 

 

Aquest any hem hagut d'enfocar l'educació de les nostres filles i fills des d'una perspectiva molt 

diferent de la que, fins ara, havíem assolit.  

 

Des de FAMPA, des del primer moment hem estat reunint-nos amb l’administració d’educació per 

rebre i donar informació puntual sobre la situació, els protocols a aplicar o les mesures a prendre, 

inclús per participar en la presa de decisions. Hem estat atenent com sempre les consultes de les 

AMPA i hem canalitzat les seues inquietuds, dubtes, consultes i demandes cap els estaments que 

corresponia.  

S’hem reunit amb l’administració com a FAMPA-València i com a part de la Confederació Gonzalo 

Anaya, que també ha fet un extraordinari paper de representació front a la Conselleria. La situació 

ho requeria. Igualment, les intervencions en premsa han sigut una constant necessària. A aquestes 

era important donar una visió real de la situació, des de la perspectiva de les AMPA, i transmetre no 

sols tranquil·litat sinó, també, fer pales com les AMPA han funcionat com a xarxa d’ajuda i suport a 

les famílies, persones i professionals que ho necessitaven anant molt més enllà de la defensa de 

l’educació de les nostres filles i fills. 

 

Durant el curs 2020-2021 s’han implantat Plans de Contingència i restriccions als centres educatius 

per evitar el contagis a les aules valencianes, les entrades i eixides als centres escalonades per evitar 

interaccions, les ratios baixes i els desdoblaments de grups, l’ampliació de les plantilles docents, la 

neteja exhaustiva, la desinfecció de mans, el control de la temperatura i l’ús de les mascaretes han 

estat mesures adoptades per la comunitat educativa durant este curs escolar.  

 

D’entre aquestes mesures sanitàries hi ha una que ha estat motiu de queixes i reivindicacions per 

banda de les AMPA i de les famílies: la semipresencialitat o l’alternança en l’ESO, en Batxillerat o en 

cicles formatius en IES que no han disposat d’espai suficient per acollir l’alumnat en la seua jornada 

lectiva completa. 

Respecte del tema de la semipresencialitat, la federació FAMPA-València ha cercat solucions davant 

la Direcció Territorial d’Educació i ha acompanyat a les AMPA en la seua reinvidicació. 
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Respecte de l’accés restringit de les famílies i les AMPA als centres educatius la Confederació 

Gonzalo Anaya va demanar que les juntes directives mantingueren contacte amb el centre educatiu i 

que els equips directius recolliren les aportacions que puguen proposar les AMPA a través dels  

consells escolars i altres mecanismes. 

 

Altre tema que ens ha preocupat ha sigut les conseqüències psicològiques del confinament i de la 

crisi sanitària en la infància i en les seus famílies així com les matèries que el curs 2019-2020 no es 

van donar pel confinament del darrer trimestre. 

 
En la relació amb les tutories-mestre-famílies (individual o col·lectiva) vam proposar recuperar 
aquest espai de comunicació presencial o per videoconferència per aquest curs.  
Pel que fa als serveis complentaris de menjador, vam demanar que romangueren obert i es garantirà 

la continuïtat 

[Participació] 
 

 

Des de FAMPA València intervenim en diferents àmbits: local, comarcal i de País Valencià. Així com 

també en altres espais , com ara institucional, social, informal, …..  

 

1. LOCAL 

 

Des de FAMPA-València, l’atenció a les AMPA és una prioritat, i és per això que es fa un recull  les 

consultes i actuacions als diversos centres. Les respostes a les diferents consultes o demandes de 

suport s’han donat tant per part de les treballadores tècniques que estan a l’oficina com per part del 

Consell de Govern (CG) i l’executiva suport. Infraestructures, menjadors escolars, Consells Escolars, 

Juntes Directives (JD), activitats extraescolars,....són una mínima part d’aquelles gestions realitzades 

i que teniu al vostre abast a l’ofIcina. El recull de totes estes també ens ha permet tindre una visió 

global de la situació dels diferents centres, la preocupació de les AMPA en el seu dia a dia, així com 

les mancances de l’administració en pos del bon funcionament de cada centre. L’agrupació de bona 

part d’aquestes necessitats ens ha possibilitat diferenciar allò que eren problemàtiques puntuals de 

les que eren estructurals.  Aquest tema de l’avaluació i diagnosi de la situació dels centres a les 

diverses localitats, s’està desenvolupant al pla de treball. És un tema per aprofundir també a través 

del funcionament de les diferents comarques i poder actuar manera coordinada. 

 

2. COMARCAL  

 

Les diferents comarques estan funcionant a diversos ritmes donada la situació COVID. Una de les 

tasques que es va proposar al pla de treball 2020-2022 va ser adaptar a nivell comarcal el pla de 

treball de le federació aprovat en Assemblea General. Les Agrupacions Comarcals han estat pendent 

de la participació als Consells Escolars Municipals (CEM) i la seua millora, amb temes com la 

segregació i la matriculació, el transport escolar, les beques de menjador i sobretot el tema 

d’infraestructures amb el Pla Edificant.   

1. Local      2. Comarcal    3. País Valencià      4. Estat 
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És important tenir en compte la importància de fer reunions entre els presidents i les presidentes de 

comarca, per tal de fer un repàs del treball fet en aquestes. També és important reforçar la 

coordinació entre les comarques i FAMPA-València. En aquest sentit recordem dols dels eixos que 

ens vam marcar en anteriors assemblees i que van a una marxa més lenta de la “desitjable”: 

 

1) Fomentar entre les diferents AMPA l'intercanvi d'experiències, iniciatives i documents que 

tinguen sentit i afavorisquen la cohesió comarcal. 

 

2) Crear estructures que ens servisquen i donen resposta a les realitats a les AMPA i a les comarques. 

Caldria fer una diagnosi de com evoluciona aquesta qüestió. Recordem també el mecanisme que 

volem fer servir per ajudar a fer aquestes tasques: 

 

Local <-> Comarcal <-> Consell de Govern <-> Comissió de Comarques. 

 

 

▪  Consells de Govern 

 

El CG, màxim òrgan de decisió entre assemblees, així com de representació i decissió 

comarcal de FAMPA-València. 

 S’ha reunit: 

12 de juny de manera extraordinària 

24 de juliol ordinari 

20 de novembre ordinari 

 

Tanmateix hem estat inmersos en el procés de renovació del nou Consell de Govern amb la 

convocatòria de les Assemblees Comarcals preceptives i amb la presència del president de FAMPA-

València i membres de l’executiva. Adjuntem taula de reunions: 
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COMARQUES DIA HORA LLOC OBSERVACIONS 

LA SAFOR 15 
desembre 

17’30-
18’00  

IES Vall de la 
Safor 
(Villalonga) 

Presencial 

HORTA SUD  16 
desembre 

18’30-
19’00 

Sala actes 
Florida 
(Catarroja) 

Presencial 

RACÓ D’ADEMÚS 21 de 
desembre 

17’30-
18’00  

IES Ademuz 
(Ademuz) 

Presencial 

ELS SERRANS 11 gener 17’30-
18’00 

Centro 
polivalente 
Instituto Viejo 
(Villar del 
Arzobispo) 

Presencial i on line 

VALÈNCIA 
CIUTAT 

12 gener 17’30-
18’00 

Seu de 
FAMPA-
València 

On line 
 
 

LA VALL 
D’ALBAIDA 

12 de 
gener 

19- 19’30  CEIP LA 
SOLANA 
(Ontinyent) 

On line 

LA COSTERA 14 gener 18’30-
19’00 

IES Simarro 
(Xàtiva) 

On line 

RIBERA BAIXA 17 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

VALL DE 
COFRENTS 

18 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

HORTA NORD  19 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

CANAL DE 
NAVARRÉS 
 

19 de 
gener 

19’00-
19’30 

 On line 

FOIA DE BUNYOL 20 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

CAMP DE 
MORVEDRE 

21 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

 RIBERA ALTA 24 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

CAMP DE TÚRIA 25 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

PLANA D’UTIEL-
REQUENA 

27 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 
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▪  Comissions de treball 

 

Les Comissions de Treball que estan vigents des de fa 4 anys, han funcionat de manera molt 

irregular. Seria interessant plantejar en aquesta AG si convé reforçar-les o readaptar-les.  

 

Aquestes eren:  

 

1) Diversitat Familiar. 

2) Ús dels comptes bancaris de les AMPA per part dels centres.  

3) Representació de FAMPA en altres espais. 

4) Activitats Extraescolars  

5) Comissió menjadors 

6) Comissió sostenibilitat 

 

De les comissions de treball la Comissió de menjadors és la què ha tingut una millor acollida i treball. 

En aquesta s’han incorporat AMPA de diferents comarques per tal de dinamitzar-la. Així s’han 

mantingut diverses reunions i s’ha participat en la jornada I Fòrum Nacional d’Alimentació 

Responsable i també es forma part del Consell Alimentari Municipal de la ciutat de València on 

FAMPA-València està representada. 

 

Respecte de la comissió de sostenibilitat ha treballat de valent en el desenvolupament dels 10 reptes 

per a la sostenibilitat presentades a la Conselleria d’Educació i que us expliquen més endavant. 

També treballa amb altres entitats establint línies d’acuació sobre els entorns escolars segurs. 

 

 

3. PAÍS VALENCIÀ 

  

 

 

 

 

 

FAMPA-València forma part, junt a la FAMPA Enric Valor d’Alacant i la Penyagolosa de Castelló, de la 

Confederació Gonzalo Anaya (CGA), que juntes respresenten a un total de 1.080 AMPA. Aquesta, 

d’àmbit autonòmic, ens permet així mateix la participació a l’àmbit institucional en la Mesa de 

Mares i Pare (MMP) i al Consell Escolar de País Valencià (CEV).  

 

1.- Confederació GA 

Internament hem assistit a la celebració de l’AG extraordinaria el 19 de juny de 2021. La presidència 

de la confederació recau en FAMPA-València de la mà de Rubén Pacheco. 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ NOMBRE D’AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.080 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 233 
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 236 

FAMPA-VALÈNCIA 611 
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JUNTA DIRECTIVA CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 

 

 
 

 

2.- Mesa de Mares i Pares I Consell Escolar del País Valencià  

 

▪  Mesa de Mares i Pares (MMP)1 

 

Representants 

 

TITULARS SUPLENTS FEDERACIONS 

Josep Moral Moreno * vacant per substitució FAMPA VALÈNCIA 

Marcos Vela Ferrer FAMPA VALÈNCIA 

Domingo Angos Fuertes Merxe Alabau Siurana FAMPA ENRIC VALOR 

* vacant per substitució Raquel Sánchez Grande FAMPA PENYAGOLOSA 

 

Reunions de la Mesa de Pares i Mares 

 

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

Composició Mesa de Mares i Pares (COVID-19) 

 
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 

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

REUNIONS CELEBRADES DE LA MESA DE MARES I PARES (2020-2021) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Fòrum Valencià d’Educació 
19/01/2021 • Punt únic. Situació dels centres educatius. 

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

09/03/2021 • Pla de Vacunació. 

20/05/2021
  

• Informació coordinació MEC i Conselleries. Curs 2021-2022 

 

 

3.-  Consell Escolar Valencià 

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

 

Representants 

 

Titulars Suplents 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 
JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 
RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE JESÚS MONFORTE ESCRICHE 
DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

 

Convocatòries i projectes tractats: 

El Ple del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 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 

https://mega.nz/file/PhhCVZaa#8mk0_mVi9Q77y6UCg-9Q0r4j4-wwoD5fjuTFlnIZKZ8
https://mega.nz/file/KgoUiT6Q#rJzokUMvLXAMnx0fZrBf0W1V9ugUqzpTs_m3vUMtcCM
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El Consell Escolar Valencià s’articula en comissions de treball que es reuneixen per aportar propostes 
de treball en els diferents àmbits o temàtiques. En l’actualitat, la Confederació Gonzalo Anaya està 
representada en les comissions següents:  
 

Comissió Representant 

Correspondència i gestió Juan Antonio Milanés Aparicio 

Jornades i Participació Raquel Sánchez Grande 

Innovació Educativa Marta Tomás Pérez 

Dictàmens i Informes Raquel Sánchez Grande 

Coeducació Mercedes Alabau Siurana 

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

Hem assistit durant el 2021 a les següents reunions del Consell Escolar Valencià: 

PLENS 

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

• Informe de Presidència. 

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

• Torn obert de paraula. 

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 

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

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

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

concessió de subvencions a alumnat que curse cicles de Formació 

Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau superior de 

Formació Professional i cursos d'especialització en centres educatius 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. 

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

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

de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau 

mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de 

Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica 

(BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la 

Comunitat Valenciana. 

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

Legislatius i Programació General de l’Ensenyament en resposta a 
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l’Informe del Servei Jurídic. 

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

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

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

d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim 

d'alumnat per unitat 

en el procediment d’admissió del primer nivell del segon cicle d'educació 
infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022, en determinades localitats 
de la Comunitat Valenciana. 

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

març de 2021. 

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

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

ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació 

dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la 

Comunitat Valenciana. 

• Estudi per al suport de la candidatura Premis Princesa de Asturias 2021 

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

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

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

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

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

música i de les Arts Escèniques en escoles especifiques.  

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

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

de les subvencions a centres docents d’ensenyament no formal de 

música i d’arts escèniques, dependents d’entitats locals o privades sense 

ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.  

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

del Consell Escolar i aprovació de noves mesures.  

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 en els centres docents 

públics i privats concertats que imparteixenensenyaments d'Educació Infantil, 

https://mega.nz/file/qsQW2D6K#nN8GJpepo0Oo0skoVFRH19Py-ZKaxrVymXgwnhQ2zFk
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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. 

19/01/2021 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 

XXXXX, 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. 

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ 

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

• Informe de Presidència. 

• Activitats del Dia de la Dona 

• Participació en la MICE. 

• Torn obert de paraula 

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

• Elecció de presidència i revisió de membres. 

• Participació en la MICE. Properes actuacions. 

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

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

• Torn obert de paraula 

09/06/2021 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 13 d’abril. 

• Properes línies de treball de la comissió.  
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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 

COMISSIÓ DE JORNADES I PARTICIPACIÓ 

18/01/2021 • Organització de les Jornades de bones pràctiques sobre absentisme 

escolar en col·laboració amb la Direcció General d’Inclusió Educativa. 

21/02/2021 1.Aprovació de l’acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2021. 

2. Definir les properes actuacions del Consell Escolar. 

• 3. Torn obert de paraula 

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

• Revisió de membres i benvinguda. 

• Temes pendents. 

• Definir properes línies de treball de la comissió.  
 COMISSIÓ D’INNOVACIÓ 

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. 

 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. 

 Grup de treball de PLURILINGÜISME 

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...). 
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4. - PLATAFORMA  

 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

 

Un altre espai de participació a nivell de País Valencià és la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament 

Públic (PeDdEP) de la qual som els portaveus. 

La Plataforma està pendent de reactivar. L’última vegada que ens vam reunir va ser l’11 de febrer de 

2021 per tal d’analitzar la situació a l’ensenyament valencià en situació COVID i valorar propostes 

d’acció. 

Resultat d’eixa reunió vam fer un comunicat demanat al Conseller d’Educació una reunió que no es 

va produir. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-

vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/ 

https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-

35302564.html 

 

Hem estat impulsant l’activitat a la PeDdEP seguint amb la reivindicació aconseguida per la 

derogació de la LOMQE però és veritat que la seua activitat ha minvat. FAMPA-València segueix 

apostant per fer de la Plataforma i teni el compromís de revifar-la, perquè la considerem un espai de 

reivindicació que palesa les mancances que detectem en el sistema educatiu i l’aposta per un nou 

model totalment públic i de qualitat amb un augment significatiu dels recursos. 

 

 

Calendari d’actuacions de la Plataforma durant el 2021 

 

 

 

 

 

5. - PLATAFORMA EN DEFENSA DRETS LINGÜÍSTICS 

 

Entitats cíviques i sindicats en defensa del valencià 
commemoren el Dia dels Drets Lingüístics. FAMPA-
València va estar allí reclamant al Govern una Llei 
d’Igualtat Lingüística que empare el dret de 
valencianoparlants a expressar-se en valencià. 
 
 

 

4. ESTAT  

 

▪  CEAPA 

És la major confederació d’AMPA de tot l'Estat, doncs agrupa a prop de 12.000 associacions de pares 

i mares d'alumnes de l'ensenyament no universitari. Per açò, és l'interlocutor principal de les 

FEBRER Reunió plenari 11 de febrer 

 Nota de premsa 18 de febrer. 

https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/
https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/
https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-35302564.html
https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-35302564.html
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famílies davant el Ministeri d'Educació en les seues negociacions sobre les accions i polítiques a 

impulsar en el sistema educatiu. 

 

Als i les membres del CG s’envia tota la informació relativa a les Assemblees i les JD per tal que les 

AMPA puguen rebre la informació i elaborar i fer aportacions.  

 

Tanmateix des de FAMPA-València hem enviat dades d’inici de curs per a ser recollides en una 

graella junt a la resta de federacions que formen part de la Confederació estatal, fent així una 

comparativa de la situació del sistema educatiu en temps COVID per autonomies. 

 

Calendari reunions CEAPA 

16 de gener de 2021  Junta Directiva 

3 al 7 de març    Aula 2021 

26 de març   Junta Directiva 

27 de març   Assemblea 

8 de maig   Junta Directiva 

19 de juny   Junt Directiva 
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[ Representació. Executiva 2020-2022 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Representació Consell de Govern 2020-2022 ] 

CÀRREC 

NOM COMARCA 

PRESIDENT RUBEN PACHECO DÍAZ  VALÈNCIA CIUTAT  

VICE-PRESIDENTA ROSA Mª RUBIO SANTOS VALÈNCIA CIUTAT 

SECRETÀRIA GENERAL MARTA TOMÀS PÉREZ CAMP DE MORVEDRE 

VICE-SECRETÀRIA GENERAL MAGDA ALAMÀ MONTESINOS CAMP DE TÚRIA 

SECRET. DE FINANCES JOSE MUELA CALLES HORTA NORD 

VOCAL RAQUEL PLASENCIA RIBES HORTA SUD 

VOCAL ELSA VICENTE RENGEL HORTA SUD 

VOCAL JOSEP MORAL MORENO HORTA NORD 

VOCAL VICENT HORCAS LÓPEZ  
VALENCIA-CIUTAT 

VOCAL CRISTINA GALIANA ZAFRA LA VALL D’ALBAIDA 

VOCAL VICENT HUET BENAVENT LA COSTERA 

VOCAL MARIA DOLORES TRUJILLO LÓPEZ HORTA SUD 

VOCAL SANTIAGO MARTÍNEZ CARBONELL CANAL DE NAVARRÉS 

VOCAL TANIA PÉREZ CID HORTA SUD 

CONSELL DE GOVERN 20/22 
 

Mª EULALIA CASTELLVÍ BEA PRESIDENTA RINCON DE ADEMUZ 

AINHOA GOMEZ GARRIDO PRESIDENTA PLANA DE UTIEL 

CAROLINA GARCÍA MARQUINA PRESIDENTA HOYA DE BUÑOL 

JESUS MORELL CASTELLANO PRESIDENT LOS SERRANOS 

MÀRIUS J. FULLANA I ALFONSO PRESIDENT L'HORTA NORD 

MARIA DOLORES TRUJILLO LÓPEZ PRESIDENTA L'HORTA SUD 

ERIC GIELEN PRESIDENT CAMP DE TURIA 

MARTA TOMÁS PÉREZ PRESIDENTA CAMP DE MORVEDRE 

MARCOS LORENTE FAYOS PRESIDENT RIBERA ALTA 

ANA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTA RIBERA BAIXA 

SANTIAGO MARTINEZ CARBONELL PRESIDENT CANAL DE NAVARRES 

Mª CARMEN LINARES GOMEZ PRESIDENTA LA VALL D’AIORA-
COFRENTS 

VICENT HUET BENAVENT PRESIDENT LA COSTERA 

FEDERICO SANTMATEU JUAN PRESIDENT LA SAFOR 

CRISTINA GALIANA ZAFRA PRESIDENTA LA VALL D'ALBAIDA 

Mª EULALIA VILLANUEVA NAVARRO PRESIDENTA VALÈNCIA-CIUTAT 
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 [Àrea de relacions públiques i institucionals] 
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[ Mobilitzacions, premsa i campanyes ] 
Destaquem en aquest apartat algunes de les mobilitzacions i campanyes més importants dutes a 

terme per les AMPA, per FAMPA-València i els àmbits on intervenim. També les principals aparicions 

en els mitjans de comunicació.  

 

FEBRER 2021 

 

FAMPA València considera que els centres educatius han de continuar oberts mentre Sanitat no 

indiquen el contrari. 

 

La federació, representada mitjançant la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, demana en reunió 

del Fòrum educatiu de la Conselleria, extremar totes les mesures dels protocols sanitaris i la seua 

atenció permanent per assegurar que aquests no es relaxen en cap moment de la jornada escolar. 

L’AMPA de l’IES Patacona demana al Síndic de Greuges presencialitat a les aules 

L’AMPA de l’IES Patacona va enviar una queixa al Síndic de Greuges, Ángel Luna, perquè tinguera 

coneixement del malestar que va generar l’organització de les classes i la docència semipresencial 

que va afectar l’alumnat de 2n a 4t ESO, 1r Batxiller i alguns grups de cicles formatius de l'IES La 

Patacona. 

La lluita de l’AMPA va aconseguir recuperar la presencialitat. 

 

MARÇ 2021 

 

FAMPA-València amb el 8M 

 

La federació d’AMPA fa una crida a pares i mares a unir-se a 

la reivindicació del moviment feminista per tal de visibilitzar 

tot el treball que fan les dones i reivindicar la igualtat real 

entre homes i dones. 

 

 

FAMPA-València preocupada per la quarta onada que pot arribar 

 

Des que el passat 13 de març de 2020 es va decretar l’estat d’alarma per part del govern central, el 

posterior confinament i totes les mesures restrictives per tal de fer front a la COVID, la federació ha 

estat contínuament cridant a la prudència, demanant mesures de seguretat als centres públics i 

posant damunt de la taula l’esforç que ha fet la societat en general per tal de combatre al virus. 

Per això donat l’alivi en les restriccions vol fer una crida a la responsabilitat del govern autonòmic 

per tal de garantir que la desescalada es realitze amb la major prudència possible. 
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La federació considera poc seriós que es demane que hi haja classe en falles mentre es flexibilitzen 

les restriccions en les reunions socials i l'ambient de carrer és com si ja haguérem aconseguit la 

incidència zero quan encara continuen morint persones. 

FAMPA-València fa una crida a la responsabilitat i demana que per damunt dels interessos 

econòmics, que cal tenir en compte, és més que necessari pensar en la salut de les persones per 

evitar una quarta onada. 

 

FAMPA-València demana que es cobrisquen les places de les educadores al CEIP CerVantes de 

Catadau 

 

FAMPA-València porta molts anys reclamant en diferents ocasions la falta d’educadors/es als 

centres públics a banda de la necessitat que s’augmente el nombre d’educadors i educadores per 

ràtio ja que cada vegada són més les demandes. També va reclamar de l’AMPA del CEIP Cervantes 

de Catadau. 

 

MAIG 2021 

 

Junt a la Confederació Gonzalo Anaya vam estar en el 

compte enrere per a l’admissió escolar 2020-2021. 

Baix el lema “Tria la pública”, la Confederació Gonzalo 

Anaya va llançar una campanya via xarxes socials i 

també als mitjans de comunicació per a fer visible i 

reivindicar que l’educació pública és garantia 

d’equitat educativa i és un servei públic 

d’ensenyament que acull a tota la infància per oferir 

igualtat d’oportunitats educatives. 

Un pare, un mestre, una directora i una xiqueta ens van explicar perquè triar l’escola pública. Va ser 

una campanya promocionada en facebook, À Punt, Cadena Ser i Onda Cero i a facebook.   

Espot al canal de you tube 

 

 

JULIOL 2021 

 

Recogida de firmas para pedir plazas de personal administrativo del IES Alameda y Miguel 

Ballesteros Viana de Utiel. 

 

Des de FAMPA-València recogemos el malestar de nuestras AMPA y pedimos que se tomen las 

medidas oportunas por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para que 

se acelere urgentemente la adjudicación de las plazas de personal administrativo de ambos 

institutos.  

 

 

SETEMBRE 2021 - RODA DE PREMSA D’INICI DE CURS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wO9kys_kj2c
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Junt a la Confederació Gonzalo Anaya 

portàrem endavant la roda de premsa 

d’inici de curs a les portes del CEIP 

Professor Tierno Galván (Port de Sagunt); 

una escola escollida per no tindre 

absentisme escolar i que, junt als centres 

educatius de Sagunt, treballa activament 

amb l’Ajuntament, mitjançat un reglament i protocol molt efectiu per actuar quan un escolar no 

assisteix a classe. 

Amb aquest centre com a exemple i aprofitant la tornada a la presencialitat total en totes les etapes 

educatives, el president de la Confederació Gonzalo Anaya Rubén Pacheco va fer una crida a lluitar 

contra l’absentisme escolar com a efecte de la crisi sanitària.  

 

És per això que des de l’organització integrada per FAMPA 

Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor 

Alacant i 1080 associacions de mares i pares d’alumnes es 

vam dirigir a totes les instàncies i, principalment, als 

ajuntaments, als centres educatius i als equips socials de tot 

el territori valencià per treballar conjuntament per 

intensificar la vigilància sobre l’absentisme escolar i acomplir 

amb efectivitat totes les competències i responsabilitats en la 

matèria per evitar que cap escolar es quede a casa durant la 

jornada escolar.  

 

OCTUBRE 2021 

 

La Coordinadora d’AMPES de Burjassot es mobilitza pel desmantellament del Bingo al costat dels 
centres educatius. 
 
Sota el lema “Burjassot, lliure de ludopatia! Fora sales de joc dels nostres barris! Bingo No!” la 
Coordinadora va convocar una concentració davant del Bingo en octubre passat. 
 
La Coordinadora d’AMPA de Burjassot, formada pels 4 Col·legis Públics i els 3 IES del poble, 
considera que aquest fet és totalment inacceptable i no s’hauria d’haver permès. No entenen com 
des de l’Ajuntament i des de la Generalitat no s’ha pogut impedir aqueta obertura. 
Les mares i els pares dels centres educatius públics de Burjassot volen la desinstal·lació d’aquest 
espai de joc. 
 

NOVEMBRE 2021 

FAMPA-València exigeix que es cobrisquen amb urgència les places d’educació especial als centres 

FAMPA-València alerta a la Conselleria que rep informació de moltes AMPA que estan preocupades 

perquè al seus centres falten educadores per a atendre a l’alumnat de necessitats educatives 

especials, les aules CyL i les de 2 anys.  

A banda de la necessitat que s’augmente el nombre d’educadores i educadors per ràtio ja que cada 

vegada són més les demandes, les places de molts centres educatius no estan cobertes el que està 
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provocant desconcert als centres, les famílies i, el que és pitjor, que l’alumnat amb més necessitats 

no estiga atés com cal. 

 

FAMPA-València exige que se dote de material a las escuelas infantiles de Paiporta 

Les aules funcionen des de l'inici de curs i encara que van tardar a arribar les educadores, no s'ha 
tingut les mateixa sort amb el material que hui dia continua faltant a les aules. Enguany han concedit 
a Paiporta tres aules noves de 2 anys en els centres CEIP Jaume I, CEIP Rosa Serrano i CEIP L'Horta.  

Després d'insistir a través de FAMPA-València i de l'ajuntament, les educadores en els tres centres es 
van incorporar a la fi de setembre i principis d'octubre, amb més de tres setmanes de classe ja 
transcorregudes.  

Tenim un contacte directe amb l’àrea de comunicació de la Confederació Gonzalo Anaya, amb ella 
compartim recursos, entrevistes, declaracions i també ara mateix un mateix president, Rubén 
Pacheco. Adjuntem notes de premsa més destacades: 

26/02/2021 
La Confederació Gonzalo Anaya suggereix que la darrera decisió sobre els ponts festius la dicten les 
autoritats sanitàries 
23/04/2021 
La Confederació Gonzalo Anaya demana que s'amplie la baixada de ràtios a més ciutats i barris 
23/04/2021: DIA MUNDIAL DEL LLIBRE 
La Confederació Gonzalo Anaya recorda a les famílies la importància de la lectura per al 
desenvolupament global de filles i fills 
#Contamunconte  
Guia: Llegir en ajuda a crèixer 
Videos al canal de you tube. 
21/05/2021 
La Confederació Gonzalo Anaya anima a les famílies a triar la pública en l’escolarització 2021-2022  
21/06/2021 
L’Assemblea General ratifica a Rubén Pacheco com a president de la Confederació Gonzalo Anaya 
14/07/2021 
La Confederació Gonzalo Anaya ha demanat major concreció en les dades de professorat extra 
5/08/2021 
Reunió amb el Conseller d’Educació Vicent Marzà 
7/10/2021 
La Confederació Gonzalo Anaya demana ajornar el debat dels temps escolars 
14/12/2021 
Més de 500 representants de les AMPA federades connectades a la reunió sobre la vacunació 
escolar 
15/12/2021 
Respostes a les preguntes de les AMPA sobre la vacunació escolar 
4/1/2022 
Tornada a les aules i presencialitat 

 

▪ Altres 

 

▪ Vacunació escolar 

http://www.gonzaloanaya.com/2021/04/23/contamunconte/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/04/guia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCw3-6mM99dg1Wx_3Bz4nsnw
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FAMPA-València i la Confederació Gonzalo Anaya vam aconseguir poder acompanyar a fills i filles en 
el moment de la vacunació. La reunió virtual celebrada al mes de desembre va comptar amb una 
participació de 509 participants de les AMPA federades a FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-
València i FAMPA Enric Valor Alacant. La pregunta més repetida durant la videoconferència és si les  
famílies podien acompanyar a fills i filles de primària en el moment la vacuna.  I així ho va anunciar el 
conseller d’Educació Vicent Marzà “de manera excepcional un membre de la família pot acompanyar 
al xiquet o a la xiqueta en el moment de la vacunació en cas de necessitar eixe suport emocional i 
d’acompanyament”.  
https://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/ 

 

 

▪ Eleccions a Consells Escolars 2021 

 
FAMPA-València va cridar a les AMPA a participar en les eleccions a Consells Escolars  
 
Davant les votacions a les eleccions a Consells 
Escolars de centre, FAMPA-València va animar a la 
participació de les famílies, com a persones elegibles 
i votants ja que, en tot aquest procés, les AMPA 
tenen un paper fonamental, encoratjant a la 
participació a les eleccions i informant a les famílies.  

FAMPA-València va insistir en la importància de la 
participació de les famílies en el Consell Escolar, 
òrgan de representació de tots els sectors de la 
comunitat educativa i per on passen totes les 
decisions importants del centre.  

Tanmateix vam compartir els materials que vam 
enllestir per a les mares i pares que presentaven la 
candidatura de l’AMPA. Programaren la publicación 
en xarxes i enviament de mails per mantindre a les 
AMPA informades. 

Calendari de les eleccions 
Annexe oficial per presentar la Candidatura de 
l’AMPA  (Recodant en tot moment la federació: 
FAMPA-València, FAMPA Castelló Penyagolosa i 
FAMPA Enric Valor Alacant) 
Cartell de la Candidatura de l’AMPA 
Cartell per animar a votar a les families 
També vam recomanar llegir el manual de consell 
escolar de centre, que es va actualitzar amb les 
novetats normatives dels Reglaments Orgànics i 
Funcionals i la LOMLOE.   

Manual Consells Escolars 2021 (valencià) 
Manual Consejos Escolares 2021 (castellà) 

 

https://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/calendari.jpg
https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B1.pdf/224f61a0-5ec9-4128-95ab-c5502fd79cb1
https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B1.pdf/224f61a0-5ec9-4128-95ab-c5502fd79cb1
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/candidatura_Cartell.jpg
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/cartell_vot-e1635420686361.jpg
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/03/manualconsellsescolars2021.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/02/manualconsejosescolares2021.pdf
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▪ 10 reptes per a la Sostenibilitat 

 

Just coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat 

Sostenible, la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i 

FAMPA-València, va consensuar els 10 Reptes per a la 

Sostenibilitat en l’àmbit educatiu. 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 compartir el document dels 10 Reptes per la 

Sostenibilitat en l’educació realitzat per la Comissió de 

Sostenibilitat de FAMPA-València, aprovat per unanimitat 

com a línia de treball de la Confederació Gonzalo Anaya 

en l’assemblea general ordinària de 13 de juny de 2021. 

Aquest document l’hem convertit al format audiovisual 

per poder fer difusió en les nostres xarrades, debats i 

xarxes de famílies associades a les AMPA. 10reptesperlasostenibilitatenleducacio 

 

 

▪ Campanya de CEAPA "Coneixes els beneficis de desplaçar-se al col·le de manera activa?"  

 
Des de FAMPA-València abanderem la 

#RevueltaSostenibleAlCole! Publicàrem  

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/09/reptesdoc.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/09/reptesdoc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a_FnmEl-b7Y
https://www.facebook.com/hashtag/revueltasosteniblealcole?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVkUdTMl0PxIemylj1L0PieiU9qblPNLvOxNu3ZRfg0DotKEYHPoFGLwkosxKoKpYZSHAlx5MJxOwFMlnSNqxuy6Z0F5WotEVfoP0rt8ux0PuXOlqId8My40Rn34WwUr_iZHu_TPFqd4fmmsMDKd85J2l99WXDuQ8G2oHGb-9_w-eJq3s40A8VsdL3ZnvpCh0s&__tn__=*NK-R
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Durant uns 15 dies un tweet al respecte. Demanarem fer difusió i twittejar-lo a @FAMPA-València 

Recordàrem una vegada més que anar a escola a peu, en bici o en patinet a més de ser més barat i 

sostenible, ajuda a mantindre el planeta i millora el rendiment escolar, l'autoestima i l'autonomia de 

l'alumnat. 

https://www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/ 

 

 

 

▪ Participació amb LAMBDA amb motiu del dia 

de l’orgull 
 

Per uns centres educatius segurs i lliures d’LGTBIfòbia! 

Així vam participar en l’Orgull LGTBI des de FAMPA-

València. Video LAMBDA: 

 

 

 

▪ Arranjament escolar 2021 

Vam mostrar el nostre desacord amb la proposta d’Arranjament Escolar per al curs 2021/2022, no 

volem cap eliminació d’unitats a la publica. 

També des de FAMPA-València i en nom de les nostres AMPA federades, algunes d’elles afectades 

per la proposta d’arranjament escolar per al curs 2021-2022, vam enviar les al·legacions que ens 

feren arribar bé en nom de l’AMPA o del centre educatiu. 

Les al·legacions són dels centres: 

-AMPA CEIP Comte Salvaterra (Fontanars del Alforins)  

-AMPA CEIP Martínez Bellver (Xàtiva) 

 

Vam enviar a les AMPA un mail informant sobre la proposta d’arranjament escolar per a presentar 

al·legacions a la Conselleria així com un model de recurs en ambdues llengües. 

 

▪ Conveni amb Caixa Popular 

 
Signem un conveni amb 

@caixapopular generant sinergies que 

ajuden a la millora econòmica de les 

AMPA.  

El conveni és de col·laboració per a 

oferir condicions avantatjoses en els 

productes i serveis financers a totes les 

Associacions de la Federació. 

A través del següent enllaç 

https://www.facebook.com/fapa.valencia/?__cft__%5b0%5d=AZVkUdTMl0PxIemylj1L0PieiU9qblPNLvOxNu3ZRfg0DotKEYHPoFGLwkosxKoKpYZSHAlx5MJxOwFMlnSNqxuy6Z0F5WotEVfoP0rt8ux0PuXOlqId8My40Rn34WwUr_iZHu_TPFqd4fmmsMDKd85J2l99WXDuQ8G2oHGb-9_w-eJq3s40A8VsdL3ZnvpCh0s&__tn__=kK-R
https://www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/?fbclid=IwAR0O66erpH6TjjwAH8szC1C5ZsvcHdpoqdNpZCSuavaput7jjDsS5cLxu-g
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https://www.caixapopular.es/es/horario-oficinas-cajeros es pot demanar cita prèvia en Caixa 

Popular, perquè els seus professionals puguen assessorar a les AMPA. 

 

▪ Per un Finançament Just 

 

Al mes d’abril ens vam unir als vídeos reivindicatius per un FINANÇAMENT JUST al nostre territori. 

Per la necessita de: Més recursos i professorat necessary, material escolar gratuït, beques 100% i 

infraestructures dignes. 

https://fb.watch/b0F898BeV_/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caixapopular.es/es/horario-oficinas-cajeros?fbclid=IwAR0OCgBfuK3v_-P77T_gGqW-HNLJOnJ7yrILpipQHyyXz3qvAcRF8RHuVJ8
https://fb.watch/b0F898BeV_/
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[ Comunicació ] 
Comunicació interna 
 
Tenim diferents vies per a dirigir-nos a les AMPA, a les Federacions i la Confederació I a la societat en 
general. 

▪ Correu electrònic. Per a fer enviaments a les AMPA informant-les de la normativa, accions i 
funcionament de l'ensenyament en general. Si a més hem d'enviar informació referent a alguna 
campanya, ho acompanyem de la imatge de la campanya en la signatura del correu. 

▪ La web de FAMPA-València, que actualitzem per incorporar notícies i informació relacionada 
amb l’àmbit educatiu i de les famílies, en valencià i castellà. 

www.fampa-valencia.org 
 
Xarxes socials:  

▪ Facebook: https://www.facebook.com/fapa.valencia 
Actualment, FAMPA-València té 3.255 seguidors i 3.050 me gusta. 

▪ Twitter: @FAMPAValencia 

▪ Instagram: @fampavalencia 

▪ WhatsApp: Mantenim una comunicació diària amb els presidents/es i consellers/es de 
Govern per a proporcionar-los la informació amb immediatesa. Les campanyes i les notes de 
premsa també les difonem per aquests canals. 
 
 

Comunicació externa 
 

La nostra presència comunicativa ha estat molt important tant a les notes de premsa i articles 

d’opinió, com en intervencions en la ràdio i la televisió. Teniu un recull d’aquestes al dossier que es 

facilitarà a la propera AG. 

 

Des del departament de premsa de FAMPA-València s'ha treballat per a aconseguir que la federació 

tinga una presència social en els mitjans de comunicació.  

 

El departament de premsa manté contacte diari amb les AMPA a través del correu electrònic per on 

s'atén qualsevol necessitat de l'AMPA que sorgisca, així com la redacció de notes de premsa que 

sol·liciten perquè tenen una problemàtica concreta o perquè en un moment determinat volen 

convocar a la premsa per a alguna concentració o reivindicació. La vinculació i incidència de FAMPA-

València en premsa es pot comprovar en l'apartat de les campanyes i mobilitzacions de FAMPA-

València on apareixen els titulars de les notes de premsa més destacades.  

 

Des de l'adreça de premsa s'envien a més actes, concentracions, cartelleria que convoquen a les 

nostres AMPA a la mobilització.  

http://twitter.com/FAMPAValencia?fbclid=IwAR0xQVR1nzVrNA9Nj7T-512VIDfX1gcys0L7bU5XIFysQIx6TY0c-OrMv2M
http://instagram.com/fampavalencia?fbclid=IwAR1P6NEHecd46Ln6bCidrfwUykhkVWFchbph3iYNQXOpVgzhFukuMifBTAA
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També és tasca de premsa l'actualització constant de la pàgina web amb tota la informació 

possible. La web és un gran recurs comunicatiu però recordem que és un portal institucional el que 

comporta que trobem informacions permanents i del funcionament intern de la federació.  

 

L'actualitat a través de les notícies la trobem en la web de FAMPA-València però sens dubte la 

immediatesa la marquen les xarxes socials, per açò hem fet una aposta forta per tenir una presència 

constant en facebook, twitter i recentment instagram on el seguiment és constant. 

 

El departament de premsa a més fa un treball de disseny i elaboració de publicacions. En aquest 

sentit maqueta documents del departament de formació i administració (fullets formatius, cartells, 

etc). S'encarrega també d'elaborar els calendaris de premsa de tot l'any i la documentació 

corresponent perquè l'assemblea siga coneixedora de la incidència de la federació en la premsa. 

 

Cal destacar el paper de premsa en la Plataforma per l’Ensenyament Públic a través de tot el treball 

administratiu i periodístic de l'entitat, elaboració de notes de premsa, organització de 

concentracions, manifestacions, etc. 

 

El gabinet de premsa fa a més el treball de vincle amb l'executiva per a mantenir-la informada. Així 

des d'ell s'elaboren informes de política educativa, argumentaris, etc. 

 

 

 

▪ Portal web 
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▪ Portal facebook 

 
 

 

▪ Portal twitter 

 

 
 

 

▪ Instagram 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

31 

 
 

  

 

▪Exemple notícies 
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▪ Relació de mitjans audiovisuals on ha participat el president de FAMPA-València 

 

4/2/2021 Sobre vacances escolars en Falles pel COVID. Declaracions Rubén Pacheco. 
https://twitter.com/RTVEValencia/status/1357317482629898240?s=20 
 
25/2/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 16'13''. 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/25022021-ntc-nit 
 
1/3/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 2’05” 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-
escolares-fallas-magdalena/5805475/ 
 
2/3/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 10’07” 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/02032021-ntc-nit 

4-6-21 Declaracions president de FAMPA-València sobre normes per al curs escolar 2021-2022 
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/normes-curs-escolar-2021-2022_1_1425268.html 
 
19-6-21 Instagram 
https://www.instagram.com/p/CQTFH36BHJB/?utm_medium=copy_link 
 
23-6-21 Adiós al cole. Reportatge RTVE. Rubén Pacheco 
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739/ 
 
23-6-21 Fi de curs marcat per la pandèmia. Rubén Pacheco 
23-6-21 Informatiu Comunitat Valenciana de RTVE, migdia, Rubén Pacheco fa declaracions en  
https://www.rtve.es/temas/linformatiu-comunitat-valenciana/32435/ 
Desconnexió territorial de RNE Comunitat Valenciana al migdia. Podeu seguir la informació en esta 
web: https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/ 

25/8/21 Intervenció Rubén Pacheco en Cadena Ser Ràdio València. Preocupacions davant el nou curs 
2021-2022 i mesures COVID-19  

7/9/21 Intervenció AFA Sant Joan de Ribera de Burjassot sobre mercat de llibres de segona mà 
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-
ma_1_1447714.html 

6/10/21 declaracions sobre Jornada Continua 

Rubén Pacheco: "Volem els estudis científics que avalen quina és la millor opció de jornada escolar 
per als nostres fills i filles". 
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783 

9/12/2021 À Punt Noticies. 
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-
migdia_134_1472703.html 
Minut. 17.40 
 
 

https://twitter.com/RTVEValencia/status/1357317482629898240?s=20
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/25022021-ntc-nit
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-escolares-fallas-magdalena/5805475/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-escolares-fallas-magdalena/5805475/
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/02032021-ntc-nit
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/normes-curs-escolar-2021-2022_1_1425268.html
https://www.instagram.com/p/CQTFH36BHJB/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739/
https://www.rtve.es/temas/linformatiu-comunitat-valenciana/32435/
https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-ma_1_1447714.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-ma_1_1447714.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
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
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10/12/2021  A la Ventura. Vacunació escolar 
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-
ventura_134_1472977.html 
12/12/2021 
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html 
 
13/12/2021  
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-
ventura_134_1472977.html 
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. 
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/ 
Minut 3.00 
 
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. 
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/ 

15/12/2021 Declaracions vacunació 
Rubénhttps://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYue
G1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2
lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZ
GUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDY
xYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-
uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es 

20/12/2021 Declaraciones Rubén Pacheco Onda Cero 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-
podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-
vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html 

5/1/2022  Declaracions Rubén sobre la tornada a les classes després de les vacances de Nadal. Bona 
vesprada. À  Punt Media.  
https://fb.watch/alk6WgUbBl/ 

10/1/2022 RNE. Comunitat Valenciana. Protocol COVID, tornada a les aules 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO02/mp3/4/9/1641821483194.mp3 

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://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.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.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.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.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.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://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
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.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://fb.watch/alk6WgUbBl/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO02/mp3/4/9/1641821483194.mp3
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[Àrea d’assessorament] 
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[ Administració i assessoria] 
Des del departament a més del treball ordinari d'oficina s'atenen gran quantitat de trucades 

telefòniques diàries i d'e-mails. Portem diàriament el registre d'entrada i eixida de documentació i 

de les trucades telefòniques ateses. Això ens permet conéixer el treball realitzat i els temes d'interés 

de les nostres AMPA.  

 

Totes les consultes, dubtes, preguntes que les AMPA ens plantegen procurem que es resolguen en 

l'acte o, si no és possible perquè hem de consultar, siguen resoltes en breu. De manera genèrica la 

naturalesa de les consultes telefòniques i per mail de les AMPA és molt variada, i, a vegades, 

requereix un procés d'investigació per part del personal, unes altres d'elles es poden trobar en el 

curs que s'ofereix des del departament de formació de la Federació de “Funcionament d'AMPA”, la 

qual cosa vol dir que cal insistir en la importància de tindre una bona formació des de la Junta 

Directiva de les AMPA i fer-la extensiva a la resta de pares/mares. 

 

Entre altres, hem tractat  i donem assessorament a les AMPA sobre els següents temes: 

 

- Arranjament escolar: 

Com tots els cursos escolars quan ix l'arranjament escolar provisional, l'enviem a les AMPA 

federades perquè revisen cadascun dels seus centres i sí que existeix alguna modificació que 

perjudique el centre puguen comunicar-nos-el per a poder fer una al·legació a Conselleria. Enguany 

es van presentar les següents al·legacions: 

• AMPA Comte Salvatierra (Fontanars dels Aforins). 

• AMPA Martínez Bellver (Xàtiva). 

 

- Signatura Digital: 

En reiterades ocasions hem informat les AMPA de l'obligatorietat que es té de posseir la signatura 

digital des d'octubre de 2016 però sabem que és una gestió que els costa realitzar i encara hui 

moltes d'elles no la posseeixen. Els assessorem dels tràmits a realitzar i les possibilitats que 

existeixen per a obtindre-la. En data de hui, no és possible entregar la documentació de manera 

presencial (finestra) i requereix entregar-se mitjançant la signatura digital de l'AMPA o en defecte 

d'això d'alguna persona amb signatura digital. Aquest últim suposat, no en tots els tràmits es 

permeten, en algun d'ells només es permet fer el tràmit amb la signatura digital de l'AMPA que 

només la pot obtindre el president de l'AMPA mitjançant certificat expedit pel Registre 

d'Associacions que acredite que és el representant legal de l'Associació. 

 

- Subvencions: 

Us informem puntualment mitjançant e-mail de les convocatòries de cadascuna d'aquestes 

subvencions publicades en el DOGV, així com de la resolució i del termini de justificació en el cas que 

us l'hagen concedida. 
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- Reclamació de notes: 

S'informa els pares i les mares del seu dret a la reclamació de qualificacions i el procediment per a 

fer-lo. 

 

- Problemes amb personal docent, falta de serveis en el centre, baixes de professorat...: 

El nostre objectiu és que existisca una educació pública i de qualitat i una part fonamental és que la 

Comunitat Educativa treballe conjuntament; en cas que existisca un conflicte amb algun professor 

intentem mediar. Igual que si existeix alguna vacant sense cobrir reclamem a la Conselleria perquè 

siga coberta en la mesura que es puga. D'altra banda, es realitza el seguiment de la convocatòria 

d'adjudicacions tant del Cos de Mestres com el de Professors de Secundària, en la pàgina web de la 

Conselleria d'Educació, per a mantindre informades a les nostres AMPA de la seua situació en 

concret. 

 

- Sol·licitud entrevistes amb els Organismes Oficials 

Quan un AMPA requereix del nostre assessorament en un tema en concret i considerem necessària 

una reunió amb algun Organisme Oficial, des de la federació sol·licitem aquesta entrevista i els 

acompanyem quan se'ls concedeix. 

 

- Eleccions a Consells Escolars: 

Enguany van ser les eleccions a Consells Escolars el mes de novembre passat i les AMPA les 

preguntes més freqüents que ens plantejaven eren: 

 * Composició de les taules electorals. 

 * Vot no presencial. 

* Competències de la Junta Electoral (establiment d'horaris, llista de candidats, terminis…). 

 * Nomenament del representant del Ampa en el Consell Escolar. 

 * Competències del Consell Escolar, presa d'acords. 

 * Terminis de convocatòria del Consell, documentació. 

 

- Actualització i gestió de la Base de dades de FAMPA-VALÈNCIA: 

Diàriament s'introdueixen les dades que rebem de les nostres AMPA en la nostra base de dades i els 

actualitzem perquè siga més fluida la comunicació. Sol·licitem que ens faciliten telèfons e emails de 

contacte per a poder-los informar en tot moment de l'actualitat en educació, subvencions, 

normativa vigent… 

En la mesura de les nostres possibilitats, a través del telèfon ens posem en contacte amb els centres 

educatius on no disposem contacte actualitzat del seu AMPA per a poder-les localitzar. 

 

- Protecció de Dades: 

En compliment de la legislació vigent, hem sotmés les dades que figuren en els nostres fitxers a la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal. 

Amb l'entrada en vigor des del 25 de maig del 2018, el nou Reglament General de Protecció de 

Dades de la Unió Europea (GDPR per les seues sigles en anglés) en FAMPA-VALÈNCIA comencem a 

aplicar-ho, donant a conéixer mitjançant la nostra pàgina web www.fampa-valencia.org, la Política 

de Privacitat i Avís Legal de la nostra Federació. En aquest document es pot trobar informació 

detallada sobre com utilitzem i protegim la informació, els drets que els assisteixen i els mitjans que 
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posseïm a la seua disposició perquè puguen exercitar-los (ARCOP). Disposem en l'oficina dels models 

de sol·licitud ARCOP i estan a la seua disposició. D'altra banda, se'ls recorda que poden actualitzar, 

rectificar i/o suprimir, aquesta informació quan vulguen enviant un email a la següent adreça: 

assessoria@fampa-valencia.org 

Seguint amb l'aplicació del nou reglament, se'ls ha facilitat a les AMPA associades, una fitxa 

sol·licitant informació de l'AMPA i de la Junta Directiva. Hauran d'emplenar-la, signar-la i retornar-la 

a l'e-mail: assessoria@fampa-valencia.org. Aquest tràmit ha de realitzar-se sempre que existisca un 

canvi dins de la Junta Directiva de l'AMPA i independentment que es faça el tràmit que corresponga 

en el Registre d'Associacions o l'Ajuntament de la localitat. 

 

D'altra banda, corresponent a les AMPA, està a disposició en l'oficina de FAMPA-VALÈNCIA com en la 

nostra web, la documentació i els annexos adaptats a les AMPA perquè procedisquen amb 

l'elaboració de la protecció de dades que disposen dels seus associats. Som coneixedors que amb la 

implantació d'aquest Reglament és molt el treball burocràtic que suposa a les juntes directives de les 

AMPA i a la Federació, però és necessari realitzar-lo i disposar d'un registre d'entrada amb la 

documentació proporcionada pels nostres socis degudament emplenada i signada. Per a veure un 

punt positiu a aquest tràmit, aquesta documentació ens pot servir com a llibre de registre de socis 

mancant posar-li núm. de soci o adequar la informació sol·licitada a les necessitats de cadascuna de 

les AMPA amb els seus associats. 

 

- Consells Escolars Municipals: 

Certifiquem els/as representants de pares i mares en els diferents consells Escolars Municipals, 

mitjançant escrit als seus Ajuntaments. 

Recepció i transmissió de documentació als representants del Consell Escolar Municipal de València. 

 

- Infraestructures (Pla Edificant):  

Ha sigut i és un tema important per a les AMPA atés que el Pla Edificant suposarà una inversió de 

700.000 milions d'euros fins al 2022 per a construcció i rehabilitació de centres.  

Valorem la posada en marxa del Pla Edificant amb el qual a través dels Ajuntaments s'han iniciat 

moltes millores en les infraestructures. Però continuem considerant que quan parlem 

d'infraestructures dels centres públics, l'avanç fins ara és insuficient. El ritme no és el que garanteix 

una educació pública de qualitat per als nostres fills i filles. A més, les famílies no són informades 

dels calendaris d'execució de les obres, ni dels plans d'actuació amb el qual cosa desconeixem de 

quina manera iniciaran el curs els nostres fills i filles. Els barracons han de ser una mesura 

provisional i puntual, no poden estudiar generacions senceres.  

 

- Cens i Registre  

Des d'Administració es treballa de manera exhaustiva en el control de la situació de les AMPA 

respecte a dos organismes importants com són el Cens d'AMPA de la Conselleria d'Educació, Cultura 

i Esport, i el Registre d'Associacions de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. En 

aquest sentit s'informa les AMPA sobre: 

 

*Cens 

Obligatorietat d'estar censada per a sol·licitar subvencions. 

Documentació necessària: impresos associats. 
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*Tramitació 

Assessorament del tràmit que realitzem des de FAMPA-VALÈNCIA al Servei de Relacions 

Institucionals i Participació Social de la Conselleria d'Educació. 

 

*Registre d'Associacions 

Assessorament: Documentació per a registrar-se, fer canvis en les Juntes Directives, 

modificació d'estatuts… 

 

- Signatura Digital: 

En reiterades ocasions hem informat  les AMPA de l'obligatorietat que es té de posseir la signatura 

digital des d'octubre de 2016. Cada vegada hi ha menys tramites que es puguen fer de manera 

presencial (finestreta) i requereix entregar-se mitjançant la signatura digital de l'AMPA que només la 

pot obtindre el president de l'AMPA mitjançant certificat expedit pel Registre d'Associacions que 

acredite que és el representant legal de l'Associació. 

 

- Comptabilitat 

Les tasques de comptabilitat que es desenvolupen en el departament són les següents: 

• Gestió pagaments i cobraments. 

• Registre i arxiu de factures. 

• Cobrament de la quota anual federativa a les AMPA. 

•Presentar documentació a Utilitat Pública per ser Federació declarada d'Utilitat Pública. 

•Etc,… 

 

Dels temes més freqüents que ens solen preguntar, destacaríem entre altres: 

- Obligacions fiscals que té un AMPA. 

- Assegurança de Responsabilitat Civil de FAMPA-VALÈNCIA. 

- Serveis que presta la Federació. 

- Canvi horari en la Jornada escolar. 

- Procés de renovació de Junta Directiva. 

-  Dubtes comptables: elaboració de pressupostos, balanços comptables, gestió de recursos 

econòmics... 

- Transport escolar: normativa, utilització del transport per alumnat d'educació 

postobligatòria, beques... 

- Assetjament escolar: és un tema molt delicat que necessiten se'ls escolte i poder-los orientar 

dels passos que han de seguir. En alguna ocasió hem hagut d'intervindre per a donar a 

conéixer al centre la problemàtica i buscar una possible solució. 

- Reclamació d'expedients disciplinaris. Informem les famílies sobre l'aplicació del decret de 

drets i deures. 

- Reclamació de deficiències en els centres escolars. 

- Custòdia dels alumnes en horari escolar. 

- Menjadors escolars: ràtios, bareme… 

- Responsabilitat patrimonial de l'Administració. 

- Requisits mínims de centres. 
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- Subvencions: us informem puntualment mitjançant e-mail de les convocatòries de 

cadascuna d'aquestes subvencions, així com de la resolució i del termini de justificació en el cas que 

els siguen concedides. 

- Consells Escolars Municipals. 

- Plurilingüisme. 

 

Per a temes més concrets i d'atenció més personalitzada en qüestions internes d'AMPA, es 

treballen des del Departament d'Assessorament Intern d'AMPA, temes com, per exemple: 

• Interpretació i adaptació d'Estatuts adequant-se al compliment de la legislació vigent.  

• Posada en funcionament burocràtic d'un AMPA després d'haver estat sense activitat. 

• Mediació en conflictes interns de la Junta Directiva o amb algun soci del seu AMPA. 

• I qualsevol tema intern d'AMPA que requerisca d'una atenció i un seguiment més 

personalitzat. 

El departament d’assesssoria i administració treballa juntament amb el Departament Jurídic de la 

Federació, a causa dels temes que es treballen en ell i que a vegades es requereix assessorament 

legal de la nostra advocada. 
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[Àrea jurídica i d’estudi normatiu] 
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El departament d'assessoria jurídica en FAMPA VALÈNCIA naix amb doble objectiu. D'una banda, 

tracta d'oferir a les ampas federades la possibilitat de ser assessorada per l'advocada en aquells 

dubtes o aquelles problemàtiques que es plantegen i que puga tindre una solució legal dins de 

l'àmbit de funcionament d'un AMPA. D'altra banda, el segon objectiu, obtindre, la pròpia Federació, 

una assistència jurídica i d'assessorament integral en tots aquells aspectes que pot afectar la 

Federació, oferint la tranquil·litat que totes les actuacions realitzades per la Federació s'emmarquen 

dins del sistema legal. 

EL TREBALL AMB LES AMPAS 

Assessorament a les AMPAS: Un dia per setmana s'atén en la seu a les AMPAS citades amb la 

finalitat d'assessorar en la problemàtica que es planteja i orientar-los en la mesura que siga possible 

sobre la solució. Des del servei jurídic de FAMPA es fa tot el seguiment extrajudicial de la 

problemàtica incloent l'elaboració d'informes o escrits, així com tots contactes necessaris que 

puguen portar l'assumpte a una fi satisfactòria per a l'AMPA.  

En aquest curs 2020/2021 per motiu de la situació de pandèmia provocada pel COVID 19 les 

consultes presencials s'han vist reduïdes donant a les ampas l'opció d'atenció mitjançant 

videollamada o Zoom amb la fi poder realitzar reunions amb diversos socis si el requereixen 

preservant totes les mesures de seguretat i distanciament. No obstant això han sigut 

ininterrompuda l'atenció via e-mail i telefònica durant la resta de la setmana. 

Són moltes i variades els contactes de les AMPA que s'atenen en aquest departament podent citar 

des de problemàtiques sent les més freqüents les relacionades amb interpretació d'Estatuts, 

especialment en el moment de canvi de junta directiva o quan un ampa decideix actualitzar els 

mateixos, també temes relacionats amb les activitats extraescolar, la “xarxa de llibres”, problemes 

relacionats amb l'assetjament escolar, dubtes relacionats amb els consells escolars, aquest any a 

tingut especial incidència les consultes relaciónadas amb les cancel·lacions de viatges de fi de curs i 

l'aplicació dels protocols de sanitat davant la volta a les classes. 

 L'objectiu del departament és donar solució a tots aquests dubtes i realitzar les gestions 

extrajudicials que es requerisquen, esperant poder solucionar el conflicte de la millor manera per a 

l'ampa. 

TREBALLS AMB LA FEDERACIÓ 

- Assessorament a Fampa València en totes les qüestions legals que es van presentant, així com en 

relació a la interpretació dels Estatuts adequant-se al compliment de la legislació vigent. 

- Estudi i anàlisi de la documentació legal que competeix a FAMPA València.  

- Elaboració de diferents escrits legals per a ús de FAMPA València. 

- Elaboració d'instàncies, sol·licituds i reclamacions a diferents entitats administratives. Recentment 

es va presentar una sol·licitud d'informe al Síndic de Greuges sobre la semipresencialidad a les aules 

en aquells centres que no compleixen les dimensions per a mantindre la distància entre els alumnes. 
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[Àrea de formació] 
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Cursos i jornades que s’han fet l’any 2021 amb les ampa federades de FAMPA-València. 
 

1. Servei d’informació i Assessoria  a les AMPA 

2. Curs de Formació i dinamització d’AMPA. 

3 L’Escola com a espai de participació. 

4 La familia ensenya: Web famílies i plataformes on line 

5  Entorns escolars segurs, agradables i sostenibles. 

6. Curs de formació de conselleres i conselleres escolares. 

7. Aprenentatge i estils educatius en l’educació infantil. 

8. Canvis de primaria a secundaria. Adolescència. 

9. L’alumnat que finalitza l’E.S.O. Què pot fer? 

10. Motivació i tècniques d’estudi. Estratègies per a ajudar-les en la seua 
organització i planificación. 

11. Millora de l’atenció i concentració 

12. Educació Inclusiva. Integració de les persones amb necessitats educatives. 

13.  Alimentació sana i sostenible  

14. Animació lectora. Com fer atractiva la lectura. 

15. Educació Emocional. 

16. Comunicant-nos amb els nostres adolescents. 

17. Com fomentar l’autocontrol i la tolerància a la frustració 

18. Som diferents, som iguals. Igualtat de génere 

19. Prevenció i identificación de situacions de Violencia de Gènere 

20. Prevenir i detectar situacions d’assetjament escolar. 

21. Utilització de noves tecnologies. Potencialitats i riscos de les TIC’s. Sexting 

22. Promoció d’una educació afectivo sexual en l’àmbit familiar. 

23. Consum 0 d’alcohol en menors. 

24. Consums Abusius (tabac, alcohol, drogues, ludopaties). 

25 Diversitat de gènere. 

26 Mediació. 

27 L’art de deixar-lo tot per a desprès. 

28 Disciplina Positiva  
 

La formació realitzada durant aquest període del 2021, ha sigut en un 95% en línia, realitzant-se a 
través de la plataforma Jitsse meet. 
És important ressenyar l'esforç realitzat per les famílies i l'equip de formadors per a adequar-se a 
aquesta nova metodologia, que ha permés que malgrat la difícil situació que hem viscut, no s'haja 
perdut aquesta activitat formativa que tant es valora. 
A part dels cursos que oferim en l'oferta formativa de FAMPA València, i que cada AMPA sol·licita els 
que millor s'adeqüen als seus interessos o necessitats, hem organitzats Xarrades generals 
conjuntamente amb la Confederació Gonzalo Anaya que hem cregut eren d'interés per a les nostres 
famílies, ja siguen per a la formació de la mateixa AMPA, com per interés emocional. 

 

Jornades realitzades: 
 

• 25 febrer. Curs de Fiscalidad, amb la Fundació Horta Sud 

• 2 març. Curs de Fiscalidad, amb la Fundació Horta Sud  
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• 23 març. Jornada  El pati: l’aula més bonica de tota l’escola amb Sandra Molinés 

• 17 d’abril.  Curs  l’AMPA Documentada, amb la Fundació Horta Sud. 

• 22 d’abril. Curs Educar en igualtat per a previndre violències, amb Marina 

Marroquí 

• 7 de maig. Conseqüències emocionals de la pandèmia en les famílies, amb Mª José 

Hernández de Alba Mir  

• 13 maig. Curs  Els ODS i les famílies en acció, amb Esther Paulo. 

• 20 setembre. Curs Entorns escolars saludables, jornada amb polítics i la societat 

civil. 

• 29 setembre. Curs Per qué consumeixen porno els nostres fills? Amb Agustín 

Zaragozá. 

• 20 octubre.  Curs   l’AMPA Documentada, amb la Fundació Horta Sud. 

• 11 desembre. Curs Stop Suicidio, amb Mª José Hernández de Alba Mir i Cristina 

Guillén Ripollés. 

• 28 gener 22. Curs Investigació  Families Inteligentes amb Antonio Ortuño Terriza. 
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CURSOS FORMACIÓ D’AMPA:     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

47 

        

      

      

      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cursos Viatgers de CEAPA: 

• 27 de novembre    Curs Protecció de Dades, amb Antonio Martín Román  

• 30 de novembre   Curs Educació Afectivo-sexual, amb Rosa Sánchis Caudet 
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[FEVAEX ] 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

49 

 

 
 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

50 

 
 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

51 

 
 

 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

52 

 
 

 

 

 



Memòria 2021 
 

 

 

 

53 

 


