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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. GENE2021001904
Tomàs Soler Navarro, secretari de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà),
CERTIFICO:
Que segons les dades de què disposa la secretaria al meu càrrec, el Ple de
l’ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA de 24 de març de 2021, per UNANIMITAT
ABSOLUTA, en relació amb les actuacions de referència i sense perjudici del
contingut de l’art. 206 del R.O.F., va prendre el següent acord:
Títol de la moció:
Moció de tots els grups municipals en suport de la lliure elecció de jornada en
els centres escolars.
Text de la moció:
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN SUPORT DE LA LLIURE ELECCIÓ
DE JORNADA EN ELS CENTRES ESCOLARS.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Fa més de deu anys que algunes escoles catalanes d’Educació Infantil i Primària
tenen un horari compactat anomenat jornada contínua. Fa sis anys que el
Departament d’Educació va començar una prova pilot per tal d’avaluar el funcionament
d’aquest nou model de jornada escolar a altres centres fins a arribar a vint-i-cinc
escoles de tot el territori. Es va iniciar el repte de posar en pràctica un horari diferenciat
de l’horari partit que s’havia practicat fins llavors. Amb l'experiència d’aquestes
escoles, el Departament d’Educació va recollir dades dels centres i famílies implicades
que van permetre l’avaluació d’aquell model. Els resultats obtinguts no han estat
publicats, tot i que les escoles pilot els coneixen per la seva pròpia experiència i els
informes que les escoles han anat generant curs darrere curs. Aquests resultats han
estat molt positius quant a la valoració de tota la comunitat educativa, ja que comporta
millores de resultats educatius i altres indicadors com la baixada de l’absentisme i la
conflictivitat de l’espai de migdia i les hores de la tarda.
L’experiència de les escoles pilot, com és el cas de les escoles i institut de CastellPlatja d’Aro, demostra un alt grau de satisfacció i la voluntat de mantenir aquest model
de jornada, tant per part dels infants, de les famílies, dels equips docents i dels
ajuntaments. A més ha estat una eina impulsora de polítiques municipals que han
beneficiat a tothom i que han promogut horaris i hàbits més saludables als municipis
implicats. Any darrere any s’ha votat la continuïtat de la jornada contínua i sempre ha
sortit escollida amb més d’un 90% de vots a favor sobre el cens total de famílies.
El març del 2020, el Consell Escolar de Catalunya va emetre una proposta en la qual
es recomanava la modificació de l’horari escolar tant a primària com a secundària,
unificant-lo dins del model de jornada partida, en el marc del projecte de “Reforma
Horària” amb la següent distribució: de 9 a 12 i de 14 a 16h, reduint trenta minuts de
l’espai de migdia. En aquest context, la recomanació inclou totes les escoles de
Catalunya, sense excepció. Amb l’arribada de la COVID, el Departament d’Educació
va posposar l’aplicació d’aquesta proposta al curs actual. Estem preocupats per la
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imposició d’aquest canvi, ja que pensem que es produirà de manera imminent. Les
famílies de les escoles pilot resten amb certa inquietud, dubtes i frustració davant el
risc de perdre el model de jornada contínua. Sabem que ha estat un model d’èxit que
volem mantenir de manera indefinida a les nostres escoles, així com recomanar a
altres escoles de Catalunya.
Per tot això, creiem que el Departament d’Educació ha de fer públiques les dades que
avaluen els nostres centres i deixar que siguin les famílies, els infants i els docents qui
decideixi el model de jornada escolar més adient per a les necessitats dels nostres
infants, per a una millor conciliació familiar, per a una millor adaptació dels projectes
educatius de centre i per a una millora dels horaris al nostre municipi.
Des de les AMPAs i AFAs de les escoles pilot tenen diverses demandes que han
traslladat en forma de Manifest, i que ha estat presentat i votat per unanimitat dels
representants del Consell Escolar Municipal de Castell-Platja d’Aro. Unes propostes
que demanen una avaluació clara de l’experiència adquirida amb la jornada
continuada de les escoles pilot, en la qual s’incorpori una publicació exhaustiva amb
tots els resultats dels indicadors: absentisme, conflictivitat, resultats acadèmics,
resultats pedagògics, funcionament dels menjadors, enquestes de satisfacció a
alumnes, familiars i docents. Alhora també demanen conèixer la motivació i justificació
pels quals es pretén acabar amb la jornada contínua a les escoles pilot sense
permetre que l’horari escolar sigui escollit per la mateixa comunitat educativa, com
s’ha fet fins ara; i proposen obrir un debat que pugui permetre l’elecció del tipus de
jornada escolar mitjançant la votació de la comunitat educativa: alumnes, familiars i
docents.
Per tot això el ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro pren els següents
ACORDS
Donar suport al Manifest de les AMPAs, AFAs i Centres Escolars en el que es demana
la lliure elecció de la jornada en els centres escolars.
Ratificar el suport manifestat en el marc del Consell Escolar Municipal de Castell-Platja
d’Aro, on es va votar per unanimitat dels seus membres el suport al manifest.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Traslladar la necessitat de desenvolupar un reglament per resoldre les circumstàncies
específiques com les que es donen als centres de Castell-Platja d’Aro, que permeti la
possibilitat de la lliure elecció de jornada en els centres escolars quan existeix el
consens de la comunitat educativa (alumnes, famílies, centre i Ajuntament).
Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de seguir recolzant el
projecte educatiu dels nostres centres escolars i institut, amb suport a les AMPAS i
equips directius, per tal de promoure conjuntament un espai d’educació d’excel·lència
per els nens i joves del municipi.
Traslladar els presents acords a la Direcció Territorial d’Educació de la Generalitat de
Catalunya a Girona, a la Secretaria de Polítiques Educatives, a la Secretaria General
d’Educació, a la Secretaria del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, a la
Secretaria del Consell Escolar de Catalunya, al Conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, i als centres escolars de Castell-Platja d’Aro.
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I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

Vist-i-plau
L’Alcalde

Certifico
El secretari

