
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 

Dia: DISSABTE 19 de maig de 2018 

Hora: 11:00 hores 

Lloc: Seu FaPaC (C/ Cartagena, 245, àtic, Barcelona) 

Assistents membres de Junta: 

1. Belén Tascón (Presidenta) 
2. Xènia Amorós (Vicepresidenta) 
3. Òscar Montes (Vicepresident) 
4. Isabel Pérez (Tresorera) 
5. Javier Castelló (Secretari) 
6. David Rodríguez (P. Regió Central) 
7. Pablo Cano (P. V. Occidental) 
8. Marina Gassol (vocal) 
9. Carme Roca (Vocal) 

Assistents no membres de Junta: 

1. Lidón Gasull (Directora Tècnica FaPaC) 
 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació, si s'escau, de l’acta anterior 
S’aprova per unanimitat 

2.- Informacions presidència i vicepresidències 

 Campanya “Escola Inclusiva, menjadors inclusius”: Es llença aquesta campanya des de 

la FaPaC per aconseguir que ens els menjadors hi hagi professionals d’educació especial 

pagats pel Departament d’Ensenyament. La campanya porta incorporat un argumentari 

jurídic per plantejar un litigi estratègic sobre aquest tema, però l’objectiu final no ha de 

ser la presentació de la demanda sinó que el Departament d’Ensenyament inclogui i 

pagui a aquests professionals en horari de menjador. En cas que no es pugui negociar 

es presentarà la demanda. 

El 29/05/18 es farà reunió amb la Plataforma d’Escola Inclusiva per explicar la campanya 

i aconseguir el seu suport. 

 

 Tema professorat: Davant els anuncis de manca de professorat a secundària es planteja 

que FaPaC pugui fer un comunicat al respecte. Algunes entitats del MUCE no veuen que 

la manca de professorat sigui un problema, especialment la FMRP. 

 



 
 
 
 
 

 Preinscripció escolar: la FaPaC ha de posar de relleu la manca de places escolars 

públiques mentre hi ha excés de places a l’escola concertada. La campanya de la FaPaC 

ha d’anar encaminada a posar de relleu l’escola pública de proximitat i no l’elecció de 

centre.  Hem de pressionar al Departament d’Ensenyament (SSTT) per que s’assigni 

plaça pública a totes les famílies que ho demanen. Els criteris de la FaPaC són els 

següents: 

1) Oferir totes les places públiques que disposi el centre. Això inclou l’oferta de línies 

que s’han anat tancant al llarg dels anys. 

2) En cas que no hi hagi suficients places públiques, l’obertura d’un bolet allà on més 

famílies, d’acord amb el criteri de proximitat al domicili, s’hagin quedat sense plaça. 

Per tal de poder anar fent seguiment de les places per territori, des de les juntes 

territorials s’hauran d’anar introduint les dades que es vagin obtenint de les comissions 

de garanties i admissió o aquelles dades que SSTT ens puguin facilitar. 

 MUCE:  Des del MUCE es plantegen dues mobilitzacions en relació a l’ús de la via judicial 

i les acusacions d’adoctrinament contra el professorat: 

- 23/05: convocada per tots els sindicats d’educació (FaPaC dona suport) 

- 10/06: convocada pel MUCE, però oberta a que se sumin altres entitats. Lema: “Deixeu 

l’educació en pau” 

3.- Vocalies 

No es plantegen temes 

4.- Juntes Territorials 

No es plantegen temes  

5.- Altres temes 

 Es proposa que la Xènia Amorós representi a la FaPaC al Consell Escolar de Catalunya a 

partir de setembre de 2018. 

S’acorda per unanimitat que la Xènia Amorós sigui la representant al CECat. 

 

 Somescola: S’explica que somescola sembla que representa més a l’escola concertada 

que a la pública i és qüestiona el paper de la FaPaC dintre de somescola. 

Es planteja enviar una carta a la permanent de somescola per tal que ens expliquin què 

entenen què és somescola i plantejar que la FaPaC no s’hi sent representada. 

 

 

 


