ACTA DE LA JUNTA GENERAL
Dia: DISSABTE 17 de febrer de 2018
Hora: 10:00 hores
Lloc: Seu FaPaC (C/ Cartagena, 245, àtic, Barcelona)
Assistents membres de Junta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Belén Tascón (Presidenta)
Xènia Amorós (Vicepresidenta)
Òscar Montes (Vicepresident)
Javier Castelló (Secretari)
Isabel Pérez (Tresorera)
Susana Canet (P. Baix Llobregat)
Marco Béjar (Vocal)
Marina Gassol (vocal)
Laura Carod (vocal)
Carme Roca (Vocal)
Carles Benito (Vocal)
Núria Muñoz (vocal)

Assistents no membres de Junta:
1. David Rodríguez (representant en funcions territori Regió Central)
2. Lidón Gasull (Directora Tècnica FaPaC)

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s'escau, de l’acta anterior
1. Aprovació acta JG
S’aprova per unanimitat
2. Informacions presidència i vicepresidències
- Jornades adoctrinament (MUCE): dia 3 de març a les 10h-13.30
- Reunió CCOO: es va parlar de la vaga del 8 de març convocada per ccoo i educació
360.
CCOO planteja una vaga de 2 hores.
Quant a educació 360 a ccoo els exclouen de l’aliança (entenen que això permetria
a les empreses que formen part de l’aliança seguir amb la precarització dels
professionals). Si els sindicats poguessin entrar seria una bona notícia per la FaPaC.
- Canvis en RRHH: incorporació Meritxell Torné (comunicació) i Caterina Rilo (Jurista)
que s’incorporarà el 26 de febrer.
- S’incorporen dos becaris per fer enquestes copagament.
3. Posicionaments

-

-

-

-

-

Entrar a Fundesplai per formar part del consell assessor: es decideix esciure una
carta per comunicar a fundesplai que no volem formar part del consell assessor.
S’aprova per unanimitat
Vaga de 8 de març: ccoo i ugt planteja vaga de 2 hores. Altres sindicats, com USTEC,
i entitats estan defensant vaga de 24h. A nivell logístic és pitjor una vaga de dues
hores.
FaPaC farà un comunicat a favor de la vaga i farà una crida a secundar la vaga de
24h.
S’aprova per unanimitat
Participació grup 23-O: la idea inicial era defensar l’escola catalana, però ara va més
enllà i volien ser un grup d’acció. Fins ara, l’entitat DRET ha proporcionat full de
denuncia per fer contra denuncia, denuncia a C’s i PP per incitació a l’odi, però això
no té recorregut jurídic; volen fer acte “l’escola no es toca”, però ustec no vol; ara
han plantejat una manifestació amb el lema “l’escola no té por”. Principal problema
és que hi ha partits polítics.
S’aprova per unanimitat no participar en el grup 23-O.
Vocalies: Xènia va enviar correus a la gent de les persones que estan en grups de
treball i comissions i no ha hagut resposta. S’hauria de fer net dels grups de treball
i comissions que no han tingut activitat per fer organigrama més ajustat a la realitat
de l’entitat.
Es farà una neteja entre l’Òscar i la Xènia
Somescola: Català/castellà. Nosaltres farem comunicat amb base legal sobre el
tema del català i concerts educatius i veure si podem fer alguna acció contundent
contra els concerts.
S’aprova per unanimitat

4.- Campanyes
- Campanya preinscripció: Ja s’ha gravat el vídeo, però encara s’ha de muntar. S’està
treballant per tal que el 5 de març TV3 faci el llançament pel matí amb una entrevista
sobre escola pública (quasi està lligat, però falta tancar). El mateix dia a la tarda s’està
mirant amb l’ajuntament de Barcelona per tal que posi unes pantalles a la plaça Sant
Jaume per passar el vídeo i fer parlaments i atendre mitjans de comunicació.
- Campanya vetlladors NEE temps de menjador: iniciar una campanya que acabi amb un
litigi estratègic si el Departament no accepta negociar fer-se càrrec dels vetlladors en
horari de menjador.
S’aprova per unanimitat
5.- Infos direcció tècnica
-

-

Campanya boicot proves CCBB: fer xarrades més petites al territori i proporcionar la
informació a les AMPA (Garraf, Garrigues, Terrassa). Contactar Encinas
Procés participatiu Estatuts: l’empresa encarregada de portar a cap el procés és
INDIC i ja han començat a treballar amb els documents de la FaPaC. En breu es farà
la primera sessió de treball amb la Junta Permanent.
Es proposa que el setmanari sigui mensual i se’n facin dos: un a nivell general i 10
de locals d’acord amb les noticies i interessos de cada territori.

S’aprova per unanimitat
6. coordinació territorial
a. informacions de la JT Baix Llobregat: Taula d’educació del fòrum Baix Llobregat sobre
immersió lingüística (2 de març), intervé Susana Canet. FP i escoles de segones
oportunitats (no se sap encara quan es farà la jornada). Es vol fer Consell Comarcal de
la formació professional. Tema beques secundària: beques concedides només els dies
que obren a la tarda.
8 grups que no s’oferiran (1 de la concertada) i en funció de la matriculació poden ser
més.
b. Vallès Occidental – DIBA (Marco)
per tema menjador a Terrassa per l’empresa SERS
Matricula Terrassa: major segregació de Catalunya en infantil i primària. Instituts molt
segregats. L’ajuntament ha de demanar ajuda a la Diputació: nosaltres hem de
pressionar a les AMPA per tal que pressionin a l’Ajuntament per tal que aquest li demani
ajuda a la Diputació. Després la diputació va treure educació 360.
c. Barcelona – Tarifació social (Albert – Xènia)
Suport a la Plataforma EBM: s’aprova per unanimitat no donar suport a la plataforma
de totes i tots, però es farà una nota de premsa amb el posicionament de la faPaC.
S’aprova per unanimitat
d. Hospitalet: neix una escola-institut molt segregada.
d. Tancament de línies – Premià i altres (suport i acompanyament de JG i tècnic amb
lideratge territorial)
Susana enviarà model de carta per tancament preventiu.
Seguiment dels casos, FaPaC altaveu dels municipis que tanquen línies.
Enviar a la Direcció tècnica els tancament per anar fent difusió a les xarxes socials.

