ACTA JUNTA GENERAL
Assistents: Andrea Tuset, Marcos, Xenia Amorós, Oscar, Lidon, Carme Roca, Maria Gassol,
Javier Castelló, Albert Rivera, Carles Benito, Josep Maria Ustret, Alex Castillo i Laura Carod.
Data: 19 de gener de 2018
1. Aprovació acta anterior.
Hi ha un punt que es vol canviar:
Los presidentes territoriales podrán liderar comisiones de trabajo de la junta general.
2. Contractació personal
● Sortida Miquel Casares: Queda una plaça vacant. Ara hi ha la Maribel que estarà de
baixa llarga, l’Anna que era suport, ha acabat contracte i no ha renovat. Falta cap de
departament jurídic.
● Proposta de contracta una persona també per temes de comunicació en web, xarxa
social, etc….
3. Jornades a Manresa: Jornades per preparar inscripció social a Manresa i al cartell surt
FaPaC i sembla que FaPaC tindrà que pagar a la ponent.
Pares de Mares volien impulsar el tema de l’escola pública i van demanar ajuda a la FaPaC i
van parlar amb els tècnica d’allí. Com que no hi ha president territorial a Catalunya sembla
que hi ha hagut un buit de comunicació.
Una de les ponents es de la fundació Jaume Bofill i potser el discurs no va en línia al que
potser es defensa des de FaPaC.
4. Campanya prescripció
● Portes Obertes: Potencia els valors de l’escola pública. Es farà un vídeo.
● Resultat : desmuntar les estadístiques que diu la consellera sempre
● Taules de garanties d’admissions: dona informació sobre com funciona el procés
d’inscripcions.
5. Comissió econòmica.
Isabel serà la vocal de la comissió i es té que crear ja . Dos vocals de junta (Carme i Laura).
També estarà la Lidon i la tècnica de la comptabilitat. Primera reunió 1 de febrer.
6. Educació 360 oC
Educació a temps complert vol crear una aliança amb entitats. FaPaC va fer una reunió amb
la Fundació Bofill per explicar que s’ha creat una aliança amb director (Carles Barba_ Director
de Fundiesplai). L’aliança és amb la diputació, la Fundació Bofill i Moviments de la Renovació
Pedagògica (MRP).
Desprès es va fer una reunió amb MRP i sabem que la Bofill i la diputació ja havia signat un
conveni anterior.

Sembla que ara el projecte ja no va enfocat a que tothom tingui accés a les extraescolars.
Sino a crear necessitats perque la gent s’apunti.
Lidon comenta que van insistir en tenir un escrit on hi hagués clar els objectius, ells van dir
que no era viable i que era un tema de confiança. Van dir que seria impossible que tothom
estigués d’acord amb els objectius.
S’aprova per unanimidad que no ens adherim a l’aliança.
7. Targetes
Fa temps es va aprovar en una junta que la Montse i l’Isabel tinguessin targetes.
La Montse ja no es presidenta i s’anularà i també la personal de Isabel.
Només quedarà vigent la que està a nom de la presidenta però que esta a càrrec de
l’administració.
8. Premis
Dos voluntaris de junta per ser jurats dels premis. Serà l’Eva i Carles Benito.
9. Subvencions per BCN Ciutat
7 projectes que es presentaran a BCN perque estan subvencionats:
● Projecte de participació juvenil: és un projecte de 1.400€ que es podrà exportar fora
de Barcelona.
● Projecte de participació de genere: 25 de gener s’acaba el termini. projecte que farà
que en un determinat barri és crei una comissió de genere i fomentar la creació d’un
protocol integral de genere. Aquesta comissió estarà formada per nens, famílies i
professors.
● Projecte per barris conflictius
● Projecte de “Plataforma Decidim”: a Barcelona es podria fer servir aquest instrument
de participació amb les AMPA’s ó els propis organs de FaPaC. Hi ha un voluntari de
Martorell que esta muntant tot això amb software lliure pel tema de votacions.
● Formacions que farà FaPaC que no es concreta fins que no donen les subvencions.
● Procés participatiu: la comissió vol contactar amb varies empreses per poder extreure
la màxima opinió de les AMPA’s. de moment s’ha comentat que els òrgans de govern
també per veure la seva opinió. De moment s’ha contactat amb INDIC. La idea es
que comenci la ultima setmana de febrer amb junta permanent i JG. Desprès es
treballarà a les trobades territorials. Al final de l’estudi i del procés participatiu JG tindrà
que tancar i fer proposta de canvi d’estatuts que es farà en assemblea extraordinaria
segurament a la tornada de vacances o coindicin amb l’assamblea general de
novembre.

