Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 11
de febrer de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, AMB L’ADHESIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS DEL PSC, ECP-ECG, PP, SUMEM+JUNTS, UAM, Cs, ERC, LA CUP I EL
REGIDOR NO ADSCRIT, DE SUPORT AL GRUP DE COORDINACIÓ DE CALAFELL DE LA
PLATAFORMA VOLEM LA JORNADA CONTINUA A CATALUNYA PER DONAR L’OPCIÓ ALS
PARES A ESCOLLIR LA JORNADA ALS CENTRES EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA DE
CALAFELL
Els milers de famílies de tota Catalunya que formem la Plataforma Volem Jornada
contínua a Catalunya, volem tenir el dret democràtic i per llei a decidir l’horari de la
jornada escolar dels nostres fills. Des de la Plataforma proposem una Jornada Contínua.
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La Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya demana que, a les escoles on
majoritàriament es sol·liciti el canvi de jornada, es pugui dur a terme i per tant es
reorganitzi el seu horari tal com s’indica en el següent esquema:
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Volem facilitar a les escoles tots els mecanismes per permetre que les famílies puguin
escollir el seu horari.
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Catalunya, juntament amb el País Basc, són les dues úniques Comunitats Autònomes que
no se’ls dóna aquesta lliure elecció.
Quins beneficis aporta la jornada contínua?
-

18/02/2021 ALCALDE

-

-
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Beneficis en temps de COVID-19:
-
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-

Menys risc, reduint a la meitat les entrades i sortides, evitant aglomeracions, els
contactes i transmissió del virus.
Amb la situació sanitària que estem vivim en l’actualitat, les escoles disposaran de més
temps per la neteja, ventilació i desinfecció de aules.
Atenent a les demandes de les recomanacions sanitàries, és necessari evitar
desplaçaments innecessaris i l’exposició a situacions que possibilitin el risc de contagi.
Per tot això, quin sentit té que les famílies facin quatre viatges extres o obligar-los a
quedar-se al servei de menjador per estalviar aquests viatges quan ambdues coses són
incompatibles amb la demanda del Departament de Salut? Per una banda, quedant-se
a menjador massifiquem l’espai de menjador i en la majoria dels casos no hi ha els
espais necessaris per mantenir la distància de seguretat que es demana, i per altra
banda, fem viatges com ja hem indicat innecessaris.
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Evitar la interrupció de la jornada lectiva, concentrant tota l’activitat pels matins on els
infants estan molt més receptius i es reduiria la fatiga.
Permet reduir l’absentisme escolar.
Reduir l’estrès infantil amb una cosa tant fàcil com reduir els viatges d’entrada i
sortida a les aules.
Els infants disposaran de més temps de lleure, que encara que sigui el mateix temps,
és de més qualitat.
Benefici econòmic indirecte: Reduint trajectes d’anada i tornada i reduint els costos de
menjador a aquelles famílies que no el necessiten.
Els horaris dels àpats es fan d’una manera més equilibrada, ja que es recomana fer
una ingesta cada tres hores. Amb aquesta Jornada es respecte totalment aquest hàbit
saludable.
Permet una recollida més flexible per a totes aquelles famílies que puguin i ajuda a
una millor conciliació familiar, podent ser a les 14, a les 15:30 o a les 16:30 hores.
Inclús mes tard si l’escola disposa del serveis d’extraescolars, tot i que aquest servei és
totalment fóra del horari lectiu.
El canvi de jornada no perjudica a aquelles famílies que no poden recollir als seus fills
abans de la finalització de l’horari escolar, ja que l’escola es manté oberta fins les
16:30 hores tal com estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
En quant als Docents que integren la comunitat educativa del centre, disposaran de
més temps per dedicar a la preparació de les classes de l’endemà, els hi permet
realitzar formacions dintre del seu mateix horari escolar sense haver de fer-ho fóra
d’aquest horari. Tanmateix disposen de més temps per fer les reunions amb les
famílies i amb el claustre. Tot això repercuteix directament alhora de donar les classes
ja que estan més relaxats.
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La pandèmia de la Covid-19 ha fet que ara siguin moltes les famílies que sol·licitin
aquesta opció degut a que hi han molts progenitors que han optat pel teletreball o bé
degut a que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi.

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals,
adopten el següent acord:
Primer.- Donar suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La
Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres
educatius d’infantil i primària de Calafell
Segon.- Instar al CEM a arribar a un acord per poder demanar la lliure elecció de l'horari
escolar mitjançant els procediments de votació en la que han de participar totes les
famílies per poder saber la seva opinió, i allà on sortís una majoria, poder implantar
l’horari que es demana i fer-ho arribar al Departament d’Ensenyament.
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Quart.- Que des de tots els grups polítics que formen part del municipi recolzin les accions
de la plataforma Volem jornada continua Catalunya així com a les coordinadores de la
comissió pel lliure dret a decidir la jornada a les escoles de (MUNICIPI).
Cinquè.- Que la Generalitat garanteixi i reforci el servei de menjador per la vulnerabilitat
social i cultural amb beques menjador, així com les activitats educatives en horari no lectiu
extraescolars.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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Tercer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin els
mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i
l’autonomia de centre a l’hora d’optar per la Jornada Contínua.
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