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REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA  

DIA: 3 de juliol de 2020 

HORA: 17h 

LLOC: Jit.si  https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3JuntaFaPaC9maig2020  

Assistents: 

Membres de la Junta Directiva 

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

 
Assistents no membres junta directiva 

11. Lidón Gasull (directora de la FaPaC) 

 

Temes a tractar i acords: 

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

S’aprova l’acta anterior 

 

2) Informacions Presidència 

 

 Instruccions inici de curs:  
 
Són instruccions ambigües. El cost extra dels menjador el calculen en 20M€ que no saben 
com faran arribar aquest pagament a AMPA i empreses. Nosaltres vam proposar que es 
fes mitjançant una subvenció a principis de curs i no al final. 
 
En el cas que ens tornem a confinar, el tema de beques menjador volen canviar el format 
de les targetes menjador perquè diuen que no ha acabat de funcionar. 
 
El pla de menjador han dit que s’haurà d’aprovar per inspecció. 
 
Els patis seran per torns. 
 
Les entrades i les sortides dels centres educatius s’haurà de fer en torns diferents. 
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Els grups diuen que han de ser grups estables, però els especialistes 
hauran de portar mascareta. 
 
S’adjunten les instruccions. 
 
Increment pressupostari per fer front a l’emergència educativa per la COVID-19: 370M€ 
que es reparteixen de la següent manera: 

- 233M€: professionals tant per a la pública com per a concertada (inclou docents i 
resta de professionals) 
- 103M€: Pla d'educació digital per transformar el sistema educatiu, però aquest Pla és 
per als pròxims 3 anys 
- 33M€: per educació 360 (no ho han dit així, però és per a educació no formal) 

 Taula del lleure educatiu i comunitari:  
 
Es vol impulsa ara l’estiu, però també de cara al setembre. De fet, ja s’estan incloent com 
a comunitat educativa i formar part del Departament d’Educació 
 

 Informacions Muce: 
 
S'ha fet un manifest que les entitats del MUCE ho havien d'enviar a premsa el 2/07 a les 
11. Per aquesta hora no estava acabat i no s'ha fet la tramesa. S'ha passat el document a 
les persones de la junta 
 

 Preinscripció:  
 
Es comenta que com cada any FaPaC a acompanyat a les famílies en les reclamacions de 
plaça pública. L'observatori de dades ha aportat informació per determinar si la demanda 
és licita. S'han guanyat totes les reivindicacions justes. 
 

 Altres: Google 
 
S'ha signat un acord marc amb EDU i xnet per treballar en 3 àmbits per garantir la 

sobirania, us d'eines auditables, etc.  en concret: 

1) servidors segurs (sobirania en el núvol) disposar d'un espai on les dades estiguin 

segures 

2) plataformes: eines auditables, que els centres puguin escollir 

3) tecnocultura digital treballaran en els dos primer punts amb calendari de setembre 

 

3) Informacions Vicepresidència 

 

 Informacions CEC 
 
Decret d’inspeccions: s’envia l’esborrany per si algú vol fer aportacions fins dimarts 7 de 
juliol que és quan la Xènia té reunió al CEC 
 

 Informacions desmilitaritzem l’educació: 
 
Manifest centres educatius objectors de Desmilitaritzem.  
Acordem donar suport 
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4) Informacions Secretari 

 

 Pacte de Ciutat de BCN: com a FaPaC està bé estar-hi perquè som la única federació de 
famílies. No és un tema per gastar recursos tècnics. Són els àmbits d’educació, salut i 
serveis socials. 

 

5) Informacions direcció 

Recurs accés a la informació pública: vam presentar recurs perquè no ens donaven dades 
sobre segregació i ens han dit que ens contestarien negativament- Es planteja presentar 
recurs contenció administratiu. 
 
S’acorda presentar recurs contenciós administratiu. 
 

6) Altres temes 
 
El Jordi De Carreras introdueix a l’ordre del dia abordar com abordem la informació a les 
famílies sobre el copagament a l’educació pública: 
 
Hem de treballar més aquest tema comunicativament. 
 
Creem document on s’especifiqui els drets de les famílies entorn al copagament i 
desenvolupem estratègia comunicativa per arribar a totes les AMPA/AFA. 
 
Ara al juliol ens centrem en la matrícula de tots els nivells de secundària i al setembre sortim 
amb una campanya de sensibilització per les AMPA/AFA per tal que vagin agafant consciència 
del copagament de l’educació pública, així podran acompanya i recolzar a les famílies dels 
centres educatius. 
 

7) Torn obert de paraules 

  

 

Barcelona, 19 de setembre 2020 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 

Presidenta        Secretari 
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