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REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 

DIA: 7 de març 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) 

9. Andrea Tuset (Vocal) 

10. Nuria Muñoz (vocal) 

Assistents no membres Junta Directiva 

11. 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 

 

 Llei Aragonès: situació del projecte de llei i canvis en la Plataforma Aturem la 

Llei Aragonès 

Després de l’aturada de la Llei Aragonès, la Plataforma s’ha canviat el nom i ara s’ha 

convertit en Plataforma en Defensa dels Serveis Públics. Objectius: intentar ser altaveu de 

totes les externalitzacions i privatització i fer pedagogia sobre els perills de l’externalització 

dels serveis públics. 

 

 MUCE: darreres informacions i reunió amb el Conseller d’Educació 

Increment del preu del servei de menjador aproximadament en 30 cèntims. 

Departament  diu que continuen tenint problemes amb els Consells Comarcals per cedir 

la gestió a les AMPA/AFA dels menjadors escolars. 
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 Google a les escoles: Xnet està negociant fer un conveni amb el Departament d’Educació 

per dona una solució alternativa al google suite per tal que les dades es quedin al 

Departament i no vagin a un servidor aliè. 

 

3) Informacions Vicepresidència 

 

 Consell Escolar de Catalunya: Decret d’Admissió de l’Alumnat i Decret de 

Concerts Educatius 

Comentar els 2 decrets que estan ara mateix sobre la taula (el contingut dels decrets el 

pot explicar la Lidon millor que jo, us faig només una mica de resum del meu paper al 

CEC) 

 

Admissió, ja s'ha fet dictamen, vaig presentar vot particular amb les al·legacions de la 

FaPaC. Les reunions de la comissió que ha elaborat el dictamen han estat molt tenses. 

 

Concerts, a la primera reunió de la comissió de finançament va venir la secretària gral 

de concertades i va parlar meravelles del pacte nacional per l'educació, la LEC i el pacte 

contra la segregació i va exposar els motius que els porten a fer aquestes proposta de 

decret (va explicar més o menys el que ja surt a l'inici del  text de l'esborrany). 

 

Dijous vinent, es nova reunió de la comissió per elaborar el dictamen, he presentat les 

al·legacions com a propostes per afegir al dictamen, evidentment no en passarà ni una. 

Si no hi ha consens (es considera consens + de 1 persona en desacord, les propostes no 

s'integren i ja sabem, a priori, que l'administració i les concertades diran que no a tot el 

que proposi FaPaC.  

 

Ara mateix som considerades unes haters intransigents que "no queremos atendrer a 

razones". De tant en tant algú treu que FaPaC va signar el pacte nacional per l'educació 

el 2006, i com que ja m'han inflat els ovaris, l'altre dia vaig dir que del 2006 fins avui ja 

ha plogut molt, que hem viscut una crisi econòmica que ha fet caure moltes caretes, que 

tenim més segregació que mai, i més abandonament prematur que mai i que FAPAC, ara 

com ara, potser no veuria igual el pacte. O sigui, que no me lo menten más. 

 

Sigui com sigui, sobre el CEC, que seguim allà, obrint la finestra d'oportunitat i aconseguint 

info, però la capacitat d'incidència és nul·la. 

 

 Campanya desmilitarizem l'educació: 

Hi ha hagut reunió amb els grups parlamentaris que van signar no sé exactament quina 

moció perquè no entressin persones armades a les aules (convergència, erc, comuns, cup) 

i sembla que estan d'acord en el fet que això s'ha d'aturar.  

 

Des de l'Ajuntament de Barcelona (Ada Colau) ha dit que ho entoma 

 

Està prevista una reunió amb Bargalló per parlar del tema i veure què poden/volen/pensen 

fer des d'educació.  
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El dia 12 a les 11.30 hi ha RDP a Rosa Sensat per denunciar la presència de l'exèrcit al 

saló de l'ensenyament. Com a patum de l'ocasió hi haurà la Gabriela Serra. Anirà el Javier 

Castelló, si pot. 

 

4) Informacions direcció 

Preinscripció: Tirem endavant amb la campanya de preinscripció, tot i la COVID_19, però 

no tirem el vídeo de la campanya i el guardem per l’any vinent. 

Llançarem estudi amb l’anàlisi de les dades de places públiques. 

 

5) Torn obert de paraules 

  

 

 

Barcelona, 9 de maig 2020 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 

Presidenta        Secretari 
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