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ACTA JUNTA DIRECTIVA FaPaC 

DIA: 6 de juliol de 2019 

HORA: 10h 

LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic) 
 
Assistents membres de l’òrgan de govern 

1. Belén Tascón (Presidenta) 
2. Xènia Amorós (Vicepresidenta) 
3. Javier Castelló (Secretari) 
4. Susana Canet (Vocal) 
5. Carles Benito (vocal) 
6. Marina Gassol (vocal) 
7. Carme Roca (vocal) 
8. Andrea Tuset (vocal) 
9. Jordi De Carreras (Tresorer en funcions) 
10. Sandra Becerril 

 

Assistents no membres 

11. Lidón Gasull (Directora de la FaPaC) 
12. Santi (membre de la coordinadora “LaPepeta”) 

 

Acords: 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior 
 

2) Informacions Presidència 
• Informació sobre la #LleiAragonès 

o A partir del 6/7 les entitats socials comencen a fer campanya per xxss (vídeo, 
articles, etc.) 

o Reunió amb ECP el 12/06: Ahir vàrem tenir reunió amb el grup dels Comuns al 
Parlament sobre el projecte de llei de serveis a les persones. Com sabeu, han 
presentat esmenes a l'articulat del text. El seu objectiu es que les 
externalitzacions no recaiguin en "mercantils" que poden rebentar preus i 
prestar un servei deficient i `per això han entrat en la modificació de l'articulat 
per garantir la correcta prestació dels serveis i que per externalitzar un servei 
s'hagi de justificar molt, però molt. 

o La nostra argumentació és la publicada: s'externalitzen serveis que actualment 
es presten en gestió directa, no es contemplen altres formes no contractuals 
per a la prestació de serveis i al posar un llistat de totes les activitats que es 
poden externalitzar estan donant un xec en blanc al Govern perquè es 
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privatitzen. També hem dit (i han reconegut) que  cap directiva regula el tema 
o estableix cap obligatorietat. 

o Dit això, els hem demanat que facin una declaració pública deixant clara la 
seva postura. També ens van suggerir fer una reunió amb tots els grups 
parlamentaris i totes les entitats socials. 

o Reunió Lleida CUP- CGT- FaPaC (26/06) 
o Properes reunions: 10/07 (2 Barcelona) ,  18/07 (Olesa) i Tortosa (pendent 

data) 
o Previsió aprovació potser estiu o setembre. 

• Reunió amb el MUCE i el HC (pressupost i noves propostes de decrets) 
o Tornen a repetir que no hi ha pressupost 
o Decret de concerts i decret d’admissió 

Consultes prèvies per a nous decrets que regulin l’admissió d’alumnes i els 
concerts educatius 
L’Executiu obrirà dues consultes prèvies a l’elaboració de dos decrets relacionats amb 
l’àmbit de l’educació. D’una banda, una consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret que reguli l’admissió d’alumnes en els centres educatius en substitució de la 
normativa vigent, el Decret 75/2007. L’objectiu principal és combatre la segregació 
escolar i també adequar el decret actual, basat en la Llei orgànica d’educació de 2006, 
a la Llei d’educació de Catalunya de 2009. 
  
És per aquest motiu que aquest nou decret preveu incorporar les recomanacions del 
Síndic de Greuges per combatre la segregació escolar derivada de la gestió del procés 
d’admissió i les mesures del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. A més, la 
normativa permetrà al Departament d’Educació actualitzar el règim d’admissió 
d’alumnes actual i establir una escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques adequada i equilibrada. 
D’altra banda, el Govern obrirà el procés de consulta prèvia al projecte de decret relatiu 
als concerts educatius. Amb aquesta iniciativa, es vol adequar la normativa actual, el 
Decret 56/1993, al marc legal vigent –Llei orgànica d’educació de 2009 i Llei d’educació 
de Catalunya de 2006- i, d’aquesta manera, poder donar resposta a la realitat del 
sistema educatiu. L’objectiu és garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris, 
una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
i el principi de coeducació. 

No oberta la consulta prèvia a la web de EDU 

• Reunió Secretari Polítiques Educatives, DG Comunitat Educativa i Assessor 

Assessor Joan Josep Falcó 

• Comunicació: reclamaven que havíem de tenir més comunicació i que havíem 
de sortir de la radicalitat. Nosaltres vam explicar que no estàvem en la 
radicalitat i que érem agent d’influència social i política. Això implica haver 
d’assenyalar el que no funciona en educació 

• Decret Admissió i Concerts: Volen introduir les mesures del pacte contra la 
segregació en aquests decrets i centrar-se en les escoles que segreguen per 
sexe. 

• Decret de menjador: es plantegen fer una llei on les AMPA puguin gestionar els 
menjadors directa o indirectament. No van demanar disculpes a la faPaC per 
acusar-la de mentir per haver defensat que jurídicament es podia fer. 
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• Increment de preu: demanen augmentar de 6,20€ a 6,30€. Volen saber l’opinió 
de la FaPaC sobre aquest augment. 
 
S’aprova per unanimitat comunicar en nom de la Junta Directiva dient que el 
nostre model universal i gratuït i per tant, no ens representa haver de decidir 
sobre si s’augmenta o no el preu del menjador. 
 

• Jornada escoles feministes i preparació del IV debat extraordinari 
o Data del segon debat és el 26/10. FaPaC fa un taller. 

 
S’adjunta document escoles feministes 
 

3) Informacions Vicepresidència 
• Consell Escolar de Catalunya 
Al darrer plenari del CEC van assistir Carles Martínez, Ramón Simón, Iolanda ???, a petició 
del CEC, per parlar dels instituts escola, dels PEE i de la formació de direccions. 

 
Instituts-escola: CM explica perquè el dept. Educació aposta per instituts-escola 
(afavoreixen el sistema educatiu competencial, 1 única projecte i 1 únic currículum, millora 
els resultats acadèmics, donen una oferta nova a la ed. pública, segons les teories 
evolutives de la psicologia l’infant i l'adolescent són una única persona, la barreja d’edats 
és positiva, la barreja de professorat es positiva), no explica de quins recursos i de quina 
manera exactament s’estan obrint els nous instituts escola. 

 
PEE - RS fa una explicació una mica confusa de què són i per a que han de servir els PEE. 
Explica que estan dins del programa 0-20 (s’amplia l’edat), que  aspiren a fer detecció 
precoç, i dur a terme un pla d’acció tutorial de l’àmbit comunitari. Explica que com a 
novetat incorporaran un SOA (Servei d’orientació comunitari), que funcionaran com a 
centre de recursos, donarà orientació i formació, i tutelarà l’alumnat en risc d’exclusió en 
edat post-obligatòria. Hi haurà un tècnic LIC en dedicació exclusiva per PEE i ½ o 1 
integrador social per centre.  

 
Perfil de direccions - Explica cal centrar el perfil en la pedagogia i alliberar de càrrega de 
gestió, que s’ha millorat la formació de direccions, i que aquest curs ha estat selectiva (a 
través d’entrevista personal, només s’han admès candidats que es consideren realment 
motivats per a dirigir un centre), a la vegada que se l’ha orientat vers el lideratge 
pedagògic.  

 
• Reunió MUCE - Departament (Carles Martínez i Ignasi Garcia Plata) 
Introducció 

 
El MUCE havia acordat en una reunió prèvia que es farien reunions monogràfiques de 
diferents temps d'interès amb els responsables competent.  

 
Vam rebre la proposta de fer una trobada per parlar del decret de renovació de concerts 
educatius i del decret d'admissió, però atès que dins del MUCE no hi ha acord sobre el 
concert educatiu i el dret d’elecció de centre, no es va veure possible assistir-hi com a 
MUCE amb posicions contraposades.  
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Finalment els temes de la reunió van ser  
1. Democràcia als centres 
2. Coeducació 
En la preparació de la reunió, per sorpresa,  es va fer palès que tampoc hi havia acord 
sobre com abordar el problema de la manca de democràcia als centre, ja que algunes de 
les entitats del MUCE estan d’acord amb el decret de plantilles i el decret d’autonomia de 
centres i d’altres no. 

 
Això va provocar que s’anés a la reunió amb el Departament amb visions diferents de cada 
entitat, més que amb una veu única com a MUCE. 

 
La reunió 
1. Primerament CM va expressar la seva sorpresa per l'assistència del TOT el MUCE, ja 

que pensaven que només hi anirien aquelles entitats que no tenen altres espais 
d’interlocució amb el Departament (els sindicats ja tenen les meses de negociació). 
També va fer referència a que alguns debats ja es produiran en el marc de la comissió 
de seguiment del pacte del síndic, i que per no repetir discussions i argumentaris es 
podia plantejar fer trobades amb aquelles entitats que no en som signatàries.  
 
Des de FAPAC es va recollir la proposta. 

 
1. Coeducació: Totes les entitats del MUCE i també els responsables del departament 

estan d’acord en què cal millorar en aquest sentit. Per part del Departament es van 
comprometre a: 
a. Fer una anàlisi diagnòstica sobre educació feminista (ells en diuen coeducació, 

però es va insistir que va més enllà, ja que l’educació feminista comporta, 
intrínsecament, l’educació inclusiva, el respecte a la diversitat, la lluita contra 
l’assetjament…). 

b. Incorporar la coeducació en la pla de formació docent. 
 

2. Democràcia en els centres educatius: des del Dpt, van defensar les bondats del decret 
de plantilles i el d’autonomia de centres, segons del Sr. Garcia Plata aquesta normativa 
contribueix a millorar la qualitat del professorat, fomenta del lideratge pedagògic, 
millora els projectes educatius de centre, millora la inclusió, aspectes que es consideren 
clau per a la millora de l’educació. 

 
A la pregunta de quins indicadors tenien per mesurar les millores en la inclusió que s’havien 
derivat d’aquesta normativa, es va respondre que no s’havia mesurat, ja que la inclusió (o 
exclusió) és multifactorial. 

 
Atesa la diversitat d'opinions dins el MUCE, amb manifestacions per part d’alguna entitat 
expressant de forma molt explícita aquest desacord, no es va poder aconseguir cap 
compromís ni acord al respecte, tret d’un compromís genèric de “vigilar més” si hi ha males 
pràctiques en la definició i seleccions dels perfils de les places estructurals. 
 
3. Anuncis: es va anunciar la propera publicació de dos nous decrets que, suposadament, 

ja havien entrat al Consell de Govern.  
a. Decret d’admissió - regularà que l’oferta de la concertada també estigui 

subjecta a la planificació. 
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b. Decret sobre concerts educatius - No es renovarà el concert als centres que 
segreguin per sexe. 

 
 
 

Valoració 
• Caldrà decidir com concretar la proposta de reunió d’entitats no signants del pacte 

contra la segregació. 
• Proposar al MUCE que es faci un seguiment del pocs compromisos que es van prendre: 

anàlisi/diagnosi del feminisme a les escoles, incorporació en els plans de formació 
docent de l’educació feminista. 

• De moment no han sortit encara els decrets esmentats 
 

• Trobades procés migdia, Granollers, Lleida, Terrassa i Sant Cugat 
Tal i com es va acordar en la JG anterior, la Carme i jo vam contactar amb gent que 
coneixem dels 4 municipis i vam poder fer-hi trobades prèvies a les sessions del procés 
participatiu. Les trobades es van centrar en 2 aspectes clau. 

 
1. Explicar el model FaPaC (adjunto infografia que vam facilitar als assistents) 
2. Informar sobre estat de la qüestió i implicacions del projecte de llei de contractes de 

serveis a les persones.  
 

La nostra valoració és positiva, ja que el desconeixement sobre la Llei Aragonés era total, 
per part de tothom. 

 
Pensem que ha estat una llàstima que no se n’hagin pogut fer altres en altres territoris, ja 
que ni la Carme ni jo teníem contactes per proposar aquestes trobades. 

   
La trobada de Lleida es va fer amb 2 persones membres de la plataforma de menjadors 
de ponent, que ens van demanar explícitament fer una trobada, de cara al setembre per 
explicar el canvi d’estatuts de FAPAC i el projecte de l’actual junta, ja que després de la 
sortida de l’Elisa, i el missatge que va enviar a les ampes del territori, la percepció és que 
FaPaC ja no té res a veure amb Lleida. La predisposició d’aquestes dues a escoltar i 
construir plegades va ser molt bona i vam poder constatar que teníem una mirada 
comunaen la majoria de temes que vam tractar, més enllà dels  menjadors.  

 

4) Informacions Direcció 
a. Planificació curs 2019-2020 

 
S’explica la planificació que queda recollida en un excel  i es canvia la junta directiva del 7 de 
setembre al 14 de setembre. 

 
5) Altres temes: 

• Territori. Baix Llobregat. Situació Fòrum Social Baix Llobregat. S’adjunta document. 
Susana Canet 
Fapac acorda continuar en el fòrum, però si no hi ha consens hi hagi 
l’opció que les entitats puguin treballar en paral·lel sense la signatura 
del fòrum. 
 



 

6 
 

• Plataforma per la Llengua: ha realitzat un estudi sobre la llengua 
catalana que es parla a les escoles. Presentació estudi en RDP 18 de 
juliol, 10:30h. 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2019 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 
Presidenta        Secretari 
 

 

 


