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REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 

DIA: 11 de gener 2020 

HORA: 10h 

LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic) 

Assistents: 

Membres de la Junta Directiva 

1. Belén Tascón (Presidenta) 

2. Xènia Amorós (Vicepresidenta) 

3. Javier Castelló (Secretari) 

4. Jordi de Carreras (Tresorer) 

5. Sandra Becerril (vocal) 

6. Susana Canet (vocal) 

7. Carme Roca (vocal) 

8. Laura Carod (vocal) 

Assistents no membres Junta Directiva 

9. Lidón Gasull (directora FaPaC) 

 

 

Temes a tractar i acords: 

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

S’aprova per unanimitat l’acta anterior 

 

2) Informacions Presidència  

 

 Situació  Plataforma Aturem la Llei Aragonès. 

13 de gener: concentració a plaça universitat a les 10:30h. 

15/01 a les 15h: votació del dictamen per portar al ple l’aprovació de la llei aragonès. Al matí 

la plataforma aturem la llei aragonès té prevista una reunió amb els grups parlamentaris per 

intentar que votin en contra i es farà un faristol en el Parlament. Reunió a les 10h i faristol a 

les 12h. 

ERC vol portar la llei al Ple del Parlament per aprovar el 22, 23 o 24 de gener. Concentració 

al Parlament en el moment. 

 Informacions sobre la consulta concerts educatius. 

Es proposen dos calendaris per portar a cap la consulta. El problema és que la llei de consultes 

dona avantatges a l’administració. La proposta s’ha establert en els terminis màxims. 
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Proposta 1: el procés de consulta començaria al maig 2020 i acabaria agost 

2022 

Proposta 2: el procés de consulta començaria al juny 2020 i acabaria setembre 2022 

 Reunió amb EDU sobre estudi de copagaments. Properes passes. 

Reunió al departament d’educació dimecres 15 de gener a les 16:30h sobre l’estudi i com ho 

podem treballar. 

S’ha de tenir molt clar que l’objectiu d’aquestes sessions de treball ha de ser acabar en el 

copagament de l’escola pública. 

La FaPaC en aquest moment ha de col·laborar amb el Departament d’Educació per intentar 

avançar amb mesures per acabar amb el copagament de l’escola pública. Ara mateix no hauria 

de fer una campanya incentivant directament a la insubmissió, però si recolzar a les AMPA/AFA 

i a les famílies que decideixen fer insubmissió. 

 

3) Informacions Vicepresidència 

 

 Darreres actuacions MUCE 

Roda de premsa 21 de gener a FaPaC per fer pressió en el moment de negociació dels 

pressupostos. 

S’ha demanat reunió amb el conseller, però encara no hi ha resposta. 

Document econòmic tenim contradiccions amb USTEC. Xènia Amorós compartirà el document. 

 Campanya Desmilitaritzem l'educació2020 

S’adjunta document. FaPaC acorda participar en totes les accions de la campanya 

desmilitaritzem. 

 Informacions Consell Escolar de Catalunya 

Nou decret d’admissió no sortirà aquest any per la pressió de la concertada. 

Formació online 

Informe pisa: el Consell Superior d’Avaluació està fent el seu informe propi sobre Pisa a partir 

de la informació disponible (Xènia reenviarà ppt). 

4) Informacions de la Direcció de l’entitat. 

 

 Recursos humans: S’han incorporat les tècniques territorials de per Baix Llobregat, 

Maresme, V. Oriental. Estan en procés de selecció Girona i Lleida Pirineus. 

 

5) Altres temes: 

 

 Valoració AGO 2019: és valora positivament l’AGO, tot i que es parla de la manca de 

participació que es dona per part de les AMPA/AFA. Es pensa que amb el desplegament 

de les coordinadores territorials de retruc es pot incentivar la participació. 
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 Marta Comas: Okupes a l’Escola. Presentació del Llibre a la Casa del 

Llibre. Dijous 16 de gener a les 17h. 

 

 23 de gener: Educació Temps Complert a Alemanya (de 9 a 13h). 

 

 XAFEC: dissabte 1 de febrer a Manresa. Ens conviden a assistir. 

 

 Institut-escola: la Carme té la sospita que s’està convertint en una secundària low cost. 

 

 

Barcelona, 7 de març 2020 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 

Presidenta        Secretari 
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