
 
 
 
 
 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 

Dia: DISSABTE 17 de març de 2018 

Hora: 10:00 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. Javier Castelló (Secretari) 
5. Mª José Forcada (Presidenta Terres de l’Ebre) 
6. Albert Riera (President BCN Ciutat) 
7. Àlex Castillo (vocal) 
8. Marina Gassol (vocal) 
9. Carme Roca (Vocal) 
10. Núria Muñoz (vocal) 

Assistents no membres de Junta: 

1. Silvia Gironès (membre JT MIVO)  
2. 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 

 Reunió CAC: 20/02. Objectiu presentació d’un programa “educac.cat” sobre educació 

mediàtica. Ofereixen cursos de formació per AMPA. Tenir-ho en compte en la propera 

programació. 

 Reunió En Comú Podem 26/02. Volien presentar una PNL al Parlament a favor de la 

immersió lingüística i contra els concerts d’escoles que segreguen per sexe. Ens 

emplacen a parlar més endavant sobre: 

o Finançament 0-3 (tarifació social) 

o Decret menjador 

o Coeducació 

 Convocatòria de la manifestació 17/03: ha estat molt complicada. Entre mig surt 

resolució amb l’aprovació provisional dels concerts. FaPaC realitza declaracions (RAC1) 

el mateix divendres. Per això es decideix es comunicar a FaPaC Debat 13/03 que la 



 
 
 
 

manifestació Somescola està tancada i que volem parlar d’escola pública catalana i 

contra concerts. Així surt comunicat de la FaPaC per participar de la manifestació en 

aquests termes. Posteriorment, CGT ens conviden a participar en el bloc per la pública, 

ens afegim però deixant clar que estem també en la capçalera Somescola. Això ha portat 

una mica d’enrenou dins de Somescola. 

 Tema Segregació: es va assistir amb el MUCE a la reunió del  Síndic que ens va explicar 

en què consistia el Pacte contra la segregació. El Síndic diu que és una pacte molt de 

mínims que és mou dins del marc legal, però no va més enllà. És qüestiona un pacte que 

consisteix en pactar allò que la llei exigeix a l’escola concertada. Alguns entitats del 

MUCE tenen molts dubtes sobre la conveniència de signar un pacte d’aquestes 

característiques. 

 Reunió Secretaria General ENS (12/03) 

o Objectiu: explicar tot el que han fet per a què el MEC no posés la “casella 

lingüística” 

o Sobre la sentència del TC del 20/02: en 3 anys ha hagut 150 demandes 

d’escolarització en castellà demanant els 6.000€ (89 en curs 2017-2018). Són 

casos que ja estan en escoles castellanes però que demanen canvi d’escola per 

demanar els 6.000 € i tornar a l’escola inicial. 

o La sentència del 25% afecta a 48-49 casos i 12 escoles. 

o La preinscripció. S’escurça termini amb objectiu que les persones que 

s’incorporen al sistema a meitat del curs puguin entrar directament en el procés 

ordinari. La reducció del termini segons ENS en cap cas ha de suposar una 

reducció de les garanties, diuen que la reducció de dies només afecta a funcions 

internes. Novetat: no es fa assignació d’ofici, es comunica a les famílies les 

possibilitats si no han entrat en cap de les escoles assenyalades). 

o FaPaC va introduir: renovació dels concerts (podíem haver estat tant eficients 

com en la casella lingüística), manca transparència (sol·licitud de dades per part 

de Fapac) 

o Decret menjadors. Han parlat amb ACELLEC, Consell Comarcals, entitats, 

Fundació Bofill. Ens contactaran en breu. 

 Reunió Taula de Federacions (13/03). Preinscripció, evitar frau  i convocatòria d’ajudes 

per a les Federacions (25.000€) 

 Reunió Tarifació  bressol municipals. Reunió amb la plataforma. (15/03). Es va estar 

d’acord que el tram 1 fos gratuït, però en la resta de punts no es va coincidir perquè la 

FaPaC entén que s’ha d’anar reduint preu d’acord amb la pressió sobre la renda i no en 

els trams més alts.  

Es planteja si la FaPaC ha d’assistir a la reunió amb el Consorci de Barcelona juntament 

amb la Plataforma EBM de Totes i tots.  

S’aprova no assistir a la reunió per 7 vots en contra, 2 vots a favor i 2 abstencions 

3.- Comissió AMPA alta complexitat 

La comissió treurà un document després de la preinscripció (mes de maig). S’està reformulant 

el document del decàleg. 



 
 
 
 
S’aprova per unanimitat realitzar una formació FaPaC sobre segregació. 

4.- Consell Escolar de Catalunya 

La FaPaC està a tres comissions. El tema del gènere no és una preocupació per al CEC. 

Actualment hi ha 55 membres al CEC. FaPaC és l’associació de mares i pares més representativa. 

Hem tornat a entrar a la comissió permanent del CEC, però encara no s’ha reunit. L’Àlex Castillo 

expressa que de cara l’any vinent vol que els substitueixi una altra persona. 

5.- Vocalies 

 Manifestació 17/03: Carme Roca explica totes les dificultats que hi ha hagut per 

convocar comsomescola 

 Tac a l’escola: l’Òscar Montes explica que estan a un grup amb it’s cool i fan unes 

jornades. Per tal que el nostre logo surti hem de pagar. 

S’acorda per unanimitat no pagar perquè es creu que no és rellevant. 

6.- Coordinació territorial 

 BCN ciutat: explica informe preinscripció i la creació de un nou institut. Han començat a 

treballar en un grup de barracots. Desenvolupament de manifest. 

 Terres de l’Ebre: explica procés de matriculació i es plantegen fer reunions amb les 

AMPA. S’explica els problemes amb els vetlladors en horari de menjador i es plantegen 

el tema del calor de cara els ropers mesos. 

 MIVO: plategen redistribució de les comissions de garanties i admissió 

7.- Informació direcció tècnica 

Es presenta la sol·licitud de 3 AMPA concertades religioses que han demanat federar-se a la 

FaPAC. 

La Xènia Amorós les anirà a visitar per decidir posteriorment si es federen o no a la FaPAC. 

Procés participatiu Estatuts: sessió amb la Junta permanent el 13/04 i sessió amb Junta General 

el 14/04. 

 

 

 

 

 


