ACTA DE LA JUNTA GENERAL
Dia: 7 de juliol de 2018
Lloc: Seu FaPaC (C/ Cartagena, 245, àtic, Barcelona)
Hora: 10:30
Assistents membres de Junta:


Belén Tascón (Presidenta)



Xènia Amorós (Vicepresidenta)



Javier Castelló (Secretari)



David Rodríguez (P. Regió Central)



Susana Canet (P. B. Llobregat)



Sandra Becerril (P. MiVO)



Carme Roca (Vocal)



Andrea Tuset (Vocal)



Àlex Castillo (Vocal)



Carles Benito (Vocal)

Assistents no membres de Junta:


Lidón Gasull (Directora Tècnica FaPaC)

Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
S’aprova per unanimitat
2.

Informacions presidència i vicepresidències:
A. Informació sobre la participació en les jornades “10 anys de crisi” 15/09/2018
organitzades per diferents moviments socials. Assistents: diferents organitzacions

socials com ATTAC, Marea Blanca, Ca la Dona, Sindicat de Llogaters, Col·lectiu
500X20, Marea Pensionista, Eradicar la Pobresa, Marxa de la Dignitat, Fundació
Fiare, FETS, SICOM, Icaria Editorial, FAPAC, Finance Wacht, Xarxa de Sobirania
Energètica, Xarxa d’Economia Solidària, Plataforma per una Educació en Economia
Crítica (PLEEC), Plataforma de Fiscalitat Justa, Renda Garantida de Ciutadania,
Oxfam Intermón, 350.org, Plataforma SAD (entre d’altres). Objectiu de la
campanya: conscienciar als ciutadans del paper de les finances en la gestació i
evolució de la crisi econòmica i que ha tingut un marcat mandat negatiu en
diferents aspectes del benestar de la població.
La campanya és una iniciativa europea:
- La intenció es realitzar acciones en tota Europa el mateix dia: 15 setembre 2018
(Finance Watch)
- ATTAC Espanya realitzarà accions similars en Madrid i en la resta de CCAA on
tinguin presència.
Es proposa fer la jornada el 15 de setembre coincidim amb els 10 anys de la
caiguda de Lehman Brothers.
Proposta: El dia 15/09 es proposa realitzar una jornada formada per una taula amb
quatre ponents (econòmica, filosofia política, feminisme i ecologia) i una segona
taula formada per un representant de cada sector (energia, feminisme, pensions,
etc.). Estarà basada en la resposta a tres preguntes:
- Com consideres (la teva plataforma) que ha influït la crisis financera en el teu
sector i en la crisis en general?
- Quins objectius concrets es planteja assolir el sector? Se han definit i quantificat
les necessitats?
- Com es considera que es poden/ deuen finançar aquests objectius?
Es proposa també realitzar una assemblea que reuneixi a totes les entitats i
presentar les idees generals recollides i valorar la possibilitat de donar continuïtat i
per la tarda la convocatòria d’una manifestació. També es vol fer una manifest de
demanda (UE).
B. Informació sobre reunió conseller Bargalló (28/06/18). La nostra proposta de
reunió era començar parlant dels resultats de la preinscripció evidenciant (amb
dades): la manca de planificació, la infraoferta en la pública i com la reducció de
grups ha estat assumida per l’escola pública, explicitar la demanda que volem el
mateix tractament que l’escola concertada és a dir, oferir totes les places
públiques disponibles en el sistema i un cop realitzada la preinscripció si cal reduir
grups fer-ho en aquest moment (tant en pública com reduint els concerts en la

privada). Altres temes: assignació de places, manca de transparència, manca de
docents, segregació i intents de recuperació del servei de menjador per part de
consell comarcals basant-se en la nova llei de contractes del sector públic.
Sobre assignació de places: a BCN hi ha l’espai que hi ha i pel proper curs s’haurà
d’assumir que es podrà adjudicar escola pública més lluny del domicili, que es
podrà fer canvis de titularitat però que els espais no sempre són els adients, que hi
ha famílies que no estan disposades a anar a segons quines escoles...
Sobre docents: ens va dir que s’utilitzaria el fons de contingència per a la
contractació de 700-800 professors més per al proper curs.
Sobre la manca de professors en alguna especialitat: responsabilitat de les
universitats.
Sobre la necessitats de professors per a secundària s’utilitzaran 3 fonts:
- Professors que no hagin acabat el màster amb el compromís que l’acabin en els
propers 2 anys
- Persones d’altres especialitzats a les necessitades amb coneixements en la
matèria
- Docents de primària que disposin de les titulacions en la matèria (aquests seran
92)
Sobre menjadors: en aquest punt el conseller deixa la reunió i es queda el DG
atenció comunitat educativa. També ens explica el decret però ens emplacen a una
reunió per aquest tema. Reunió amb el DG el 12 de juliol.
En aquest tema la FaPaC ha de fer una forta campanya contra la contractació
pública dels menjadors.
C. Informació reunions MUCE. Preparació de la reunió amb el conseller. S’està
reelaborant el document d’inici de curs 2017-2018 per adaptar-ho a la nova
realitat. També ens emplacen per tractar dins el MUCE el nostre posicionament la
voltant dels concerts educatius.
D. Altres informacions generals
Debat extraordinari d'Educació (tema: Segregació). Hi ha un contingut temptatiu:
Data del debat: 27/10/2018
Ubicació: Institut Vilumara de l’Hospitalet (probable)
Estructura:
- Dinàmica sobre segregació de 10 a 10.30 h.
 Taula I (MATI): experiències vitals i personals sobre la segregació.
 Origen
 Gènere




Diversitat funcional
Llengua: Els valors de classe i l’ús del català com a eina de
cohesió social i igualtat d’oportunitats.
 Classe: no hi ha proposta concreta.
 Taula II (MATI): eines estructurals de segregació
 Els concerts de les escoles privades
 La lliure elecció de centre
 Finançament: les retallades i els copagaments
 Línia pedagògica i autonomia de centre
 Llengua: panoràmica sociolingüística actual de l’ús del català
com a llengua vehicular
 Taula III (TARDA)
 El Pacte contra la segregació: dissecció del pacte i els documents
de treball actuals.
 Una visió positiva del pacte
 Una visió crítica del pacte
 Taula IV (TARDA): propostes. Al llarg del debat s’aniran anotant les
propostes contra la segregació que vagin sorgint i després, en aquesta
taula, es farà un repàs de cara a obrir un debat propositiu.
Canvi entitats bancàries
 Passiu:

què és coop 57 (document adjunt).
 cooperativa de serveis financers ètics i solidaris
 finançament de projectes d'economia social i
solidària
 no disposa de la cobertura del fons de garantia de
dipòsits del Banc d'Espanya.
 Condicions de les aportacions (disponibilitat
immediata, remuneració, ...=
 Remuneració 2018 - 0,15% anual
 Límit aportació (10.000, fapac ja és sòcia, podria aportar
50.000)
S'aprova per unanimitat passar l’estalvi de la FaPaC a Coop
57
 Operativa ordinària
 Comparativa tarifes
 Falta veure fiare (pocs serveis bancaris)
 Proposta: caixa enginyers + una altra entitat (seria útil que
fos col·laboradora de l’Agència Tributària, Enginyers encara
no ho és)
S'aprova per unanimitat

Noves necessitats de gestió
 De cara a donar més autonomia a l’equip tècnic, proposem
autoritzar la direcció tècnica com a superadministradora, de manera
que pugui encarregar-se de crear correus i gestionar permisos de
tot l’equip de treball, respondre a les necessitats i requeriments
dels assessors informàtics d’una manera més eficient.
s'aprova per unanimitat
Proposta de calendari
 AGO: dissabte 24 de novembre (així apurem per poder acabar amb el tema
d’Estatuts, entre altres temes. Es proposa que el lloc de celebració sigui Santa
Coloma de Gramanet en motiu de l’any convuls que hem tingut a causa de la
situació i com s’ha aprofitat per utilitzar l’educació amb fins polítics. Santa
Coloma és el lloc on comença la immersió lingüística l’any 1982 i que va acaba
sent l’empenta definitiva a una aposta que es va acabar estenent a tota
Catalunya. Seria una AGO-homenatge a l’escola en català que la FaPaC defensa
en els seus Estatuts.
S'aprova per 6 vots a favor i 4 abstencions
 Premis FaPaC: dissabte 30 de març. Els mesos d’abril i maig, no només
coincideixen en setmana santa i ponts sinó també amb ple període i campanya
de preinscripció i cap a finals del mes de maig se suma que hi ha molts actes a
les escoles amb els nens i el bon temps fa que molta gent marxi els caps de
setmana. És fa molt complicat gestionar els premis FaPaC durant aquests dos
mesos. L’equip tècnic es veu que feia temps que proposava que els premis es
fessin el mes de març perquè tot era més senzill.
S'aprova per unanimitat
 Proposta JG bimensuals, de manera que es puguin encabir altres activitats de
construcció de discurs com els debats.
Resum valoració del curs
 Resum valoració del curs
Evolució xxss
Impactes en premsa
 Participació en espais polítics amb posicionaments que ultrapassen les
polítiques educatives:
 Manifestacions: l’escola no te por (SOMESCOLA) Espai (15A) educar
sense por (MUCE)
 Treball Espai de democràcia i convivència
 Declaracions posicionaments
 Vaga feminista



3.

Campanyes política educativa
 No posar eleccions en dia lectiu
 Proves externes
 Renovació concerts educatius
 Desmilitaritzem l’educació
 Matricula a la pública
 Inici preinscripció: denuncia manca de planificació
 Gestió menjador AMPA Pla de l’Estany, Gironès
 Atacs als professorat (MUCE)
 Demanda de places a la pública
 Menjadors inclusius escola inclusiva
 Decàleg ampa d’escoles d’alta complexitat

Informacions Direcció Técnica
Premis FaPaC: S’ha constituït un grup de treball amb diferents tècnics que ja han
començat a treballar amb l’organització dels premis a nivell tècnic. S’està
treballant tant en l’organització de l’acte en si mateix com amb la pàgina web per
fer-la més atractiva i dinàmica, així com amb un banc d’experiències amb tots els
projectes que s’han presentat als Premis FaPaC al llarg dels anys. Es pretén que les
AMPA tinguin aquesta informació a la seva disposició per si vol replicar els
projectes o agafar idees per a la seva AFA i/o comunitat.
També estan revisant les bases i algunes categories per presentar-ho a la Junta
General per tal que valoreu la idoneïtat dels canvis o des de la JG es volen repensar
les categories. Està previst tenir la proposta del que han treballat a fins de juliol
(abans de les vacances) per tal que hi pugueu treballar i fer correccions.
Estudi copagament: S’han realitzat 1356 enquestes de les 2012 AMPA a enquestar.
Ara s’està procedint a la neteja de l’excel de dades per posteriorment enviar al
grup de recerca GRET. Es preveu que l’estudi es podrà tenir el desembre de 2018.
Campanya inclusiva: s’està realitzant el tractament de les AMPA i persones
físiques que han explicat la seva problemàtica i s’està treballant per seleccionar a
les persones adients i preparar un vídeo-entrevista que és el que és presentarà a la
macroreunió de final e setembre. La campanya se segueix fent circular i
comunicació està treballant amb les següents accions a fer.
Tractament de dades places públiques i concerts educatius: S’està treballant amb
les dades actuals, però també s’està fent un sistema per territoris per tenir
l’evolució de les places públiques i concertades en els darrers anys.
Programa de gestió FaPaC: durant aquests mesos, mitjançant un grup de treball

amb tècnics d’administració i del territori, s’ha treballat amb el canvi de programa
gestió de la FaPaC perquè estàvem treballant amb un programa que feia més de 3
anys que s’havia de canviar degut a que no hi havia actualitzacions. El programa
que s’ha triat és ODOO i ja s’està treballant amb ell per tal que a principis de
setembre ja estigui operatiu i es pugui fer la facturació, les renovacions de dades
de les AMPA, el registre de consultes del territori, etc.
Amb aquest programa es podrà treballar al núvol de manera que funcionarà
perfectament des de qualsevol part del territori i també es podrà utilitzar des del
mòbil. De manera que qualsevol informació es podrà consultar en qualsevol
moment des de qualsevol lloc.
Web FaPaC: Fa uns mesos vam tenir una infecció al web que va ser molt difícil de
solucionar. El problema va ser perquè el Drupal feia dos anys que no s’actualitzava
i això suposava que estàvem exposats a qualsevol atac. Solucionar aquesta infecció
costava aproximadament 3.000 euros (es va demanar pressupost a Gestinet,
empresa que ens està fent el manteniment del web i ens subministra el servidor).
Arrel d’això vam fer la consulta a altres empreses i ningú volia desinfectar la
pàgina. La pàgina està antiquada i Drupal és complicat. Fer una pàgina web nova
costa aproximadament el mateix i ens permet treballar amb wordpress que és més
senzill i molt més fàcil de protegir. No necessitaríem pagar mensualment una
empresa externa perquè ens faci el manteniment i els canvis substancials del web.
A més ens permet tenir una pàgina actualitzada, molt més dinàmica, amb una nova
imatge. En comunicació és molt important la pàgina web ja que és la carta de
presentació d’una entitat.
Davant d’aquesta situació, ens vam reunir en diferents dissenyadors web i ens va
agradar molt la feina feta per WEWEB. Hem constituït un grup de treball per
preparar l’esquema del web per tal que ens puguin fer un pressupost. La idea és
que al setembre ja tinguem web nova.
Plataforma suport AMPA: La nostra web està carregada de documents i
informació sobre gestió d’AMPA que resulta complicat trobar tota la informació i
que les AMPA la puguin fer servir per fer una adequada gestió. Això és tradueix en
moltes consultes i molt de temps de les tècniques que no poden dedicar a altres
coses. A més, no ens permet donar tots els serveis que podríem oferir. A més,
tampoc ens convé tenir tota la informació oberta al web ja que és important donar
un valor afegit als nostres associats. Per aquest motiu, estem treballant en el
disseny de tots els serveis que FaPaC podria oferir a través d’una plataforma
protegida amb codi i contrasenya on les AMPA tinguessin tots els serveis i
poguessin fer tots els tràmits, inclús es podrien realitzar els tràmits que s’han de
fer amb certificat digital. Estem fent totes les consultes necessàries per veure com
es podria implementar. A més, l’Ajuntament de Barcelona ens ha donat la
subvenció per poder instal·lar la Plataforma de participació DECIDIM que seria

idoni vincular-la a la nostra plataforma per a les AMPA. Aquest és un treball que
requereix més temps i que s’haurà de fer al llarg del curs vinent, però veiem molt
factible que al setembre de 2019 ja es pugui utilitzar.
4.

Coordinació territorial
Procés participatiu: ja s’han fet arribar els resultats de totes les sessions del procés
a tots els territoris.
Durant el mes de juliol Índic treballarà els continguts i ens faran un informe dels
resultats i les propostes de millora com entitat, tant des del punt de vista dels
Estatuts, així com de l’activitat en si mateix.
Al setembre Índic farà una altra sessió amb la Junta General.

5.

Altres temes
Aportacions d’altres vocals
 RDP AMPA alta complexitat. El decàleg ja està compartit, posar en valor
debat i treball fet per ampes, afes.
-

Carme Roca: mani somescola (professorat)
Menjadors Terrassa: problema amb SERS. Hem de visibilitzar la problemàtica
que porta la contractació pública.

