REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dissabte, 19 de gener 2019
HORA: 10h
LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic)

Assistents
Membres de la Junta Directiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belén Tascón (Presidenta)
Xènia Amorós (Vicepresidenta)
Sandra Becerril (P. MIVO)
Susana Canet (P. Baix Llobregat)
Andrea Tuset (vocal)
Carme Roca (vocal)
Carles Benito (vocal)
Nuria Muñoz (vocal)

No membres de la Junta Directiva:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bernat Ferrer
Maria José Morillas
Santi Moreno
David Mallafré
Jordi De Carreras
Lidón Gasull (Directora FaPaC)

Acords:
1) Debat sobre els pros i contres de dignar el Pacte contra la Segregació.
En primer lloc, la Belén Tascón explica la última reunió amb el Síndic del 19 de desembre de 2018.
Explica la manca de seguiment dels agents del Pacte.
A partir d’aquí comença el debat sobre si aquest Pacte pot ajudar en la lluita contra la segregació. La
majoria de les persones assistents creuen que no ajuda perquè no es toquen elements claus de la
segregació (elecció de centre i no foment de l’escola privada concertada). Tampoc agrada que no hi
hagi mecanismes eficients de seguiment del compliment del Pacte i que les mesures que es
contemplen es poden portar a cap sense necessitat de signar un Pacte que porta implícit dotar de
més recursos a l’escola privada concertada.
D’altra banda, també es parla que només han confirmat que signen el Pacte els dos partits de
govern.. Per tant, no es tracta d’un acord de tots els partits polítics i de tots els sindicats. El sindicat
majoritari de professorat (USTEC) tampoc signa el Pacte juntament amb CGT.
Els que defensen la signatura del pacte exposen que és un pas cap endavant i que fins ara no s’havia
pres cap decisió al respecte i que creuen que el Pacte pot ser l’inici per lluitar contra la segregació.
També creuen que, com a FaPaC, és més beneficiós ser-hi que no ser-hi, tot i que no estem d’acord
amb tot el contingut del Pacte.

2) Informacions Presidència i Vicepresidència:
1. Acte de CCOO sobre educació inclusiva 31.01.19: s’aprova per unanimitat que assisteixi la
Carme Roca.
2. Taula de Federacions del Departament: S’aprova per unanimitat que assisteixi el Carles Benito
3. MUCE: Reunió amb el Conseller: dificultats internes sobre com abordar la problemàtica de
l’escola concertada (concerts educatius) i el dret d’elecció de centre.
4. Reunió grups parlamentaris: es van explicar les demandes del MUCE
5. Consell Escolar de Catalunya: aportacions a la nova llei orgànica d’educació en consonància amb
el CEC. No es van fer aportacions degut al poc temps que ens van deixar per fer les aportacions i
perquè som minoria, pel que les demandes de la FaPaC no són recollides.
3) Configuració de les coordinadores de la FaPaC al territori. Com procedir:
S’aposta per adaptar-se als moviments naturals de les Xarxa d’AMPA al territori i s’acorda per
unanimitat fer sessió de treball per coordinar el territori amb l’empresa de participació Indic
4) Calendari activitats de la FaPaC:
1. Carta als Grups Parlamentaris pel tema del Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les
Persones: 23 de gener
2. I Curs anual de la FaPaC: Educació inclusiva: 4 sessions (5, 7, 12 i 14 de març, 17:30h a 20:30h)
3. Dia internacional de la dona: 8 de març.
S’acorda fer un posicionament com a FaPaC
4. Inici període de preinscripció orientatiu: 29 de març
5. Premis FaPaC: 30 de març (Lleida ciutat)
6. Llançament de la Campanya de preinscripció a la pública: penúltima setmana de març. La
campanya es portarà a terme de la mà de Metromuster.
7. Proves diagnòstiques 4t ESO: 12 i 13 de febrer
8. Proves diagnòstiques 6è de primària: del 7 al 9 de maig
9. Juntes Directives. Proposta:

Dissabte 16 de març: 10h

Dissabte 11 de maig: 10h

Dissabte 6 de juliol: 10h valoració del curs

Dissabte 7 de setembre: 10h proposta de planificació del curs 19/20
S’aprova per unanimitat les dates de les properes Juntes Directives
10. Signatura Pacte contra la segregació del Síndic: finals de febrer
S’aprova no signar el Pacte contra la Segregació del Síndic com a FaPaC
5) Creació comissió de gènere de la FaPaC
S’aprova per unanimitat la constitució de la Comissió de gènere de la FaPaC. Esther Murillo en
formarà part, Belén Tascón (com a membre de Junta) i una persona tècnica. Qualsevol altra persona
de la Junta que s’hi vulgui sumar i les persones de les AMPA interessades.
6) Altres temes:
1. Carta Vallory
S’aprova no donar-li resposta a la carta.

