
 

ACTA REUNIÓ AMPA: JORNADA CONTINUADA (JC) 

27/01/2017 

 

Moderen David i Arantxa 

 

ORDRE DEL DIA 

0. Presentació 

1. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE LA JC PER PART DE LES FAMÍLIES DEL 
CONSELL ESCOLAR. 

2. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE LA JC PER PART DE LES MARES 
REPRESENTATS DE LA JUNTA DE L'AMPA 

3. ESTABLIR LÍNEES DE TREBALL PER ENCETAR EL PROCÉS. 

 

 

0. PRESENTACIÓ 

S'aclareix que aquesta reunió és principalment per a informar de l’estat de les 
coses fins ara, no per a debatre.  Més endavant, quan tinguem clar l’enfocament 
que anem a seguir, serà moment de debatre.  

 

1. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE LA JC PER PART DE LES FAMÍLIES DEL 
CONSELL ESCOLAR (CE) 

Des del CE es conta com ha anat fins ara el tema de la jornada continuada (JC) dins 
del Consell Escolar (CE).  

Es va celebrar un Consell Escolar amb la cap d'estudis (no estava ni la directora ni 
el secretari).  A la convocatòria, l’ítem es presentava així: “Tractament de la JC”. Es 
va acordar aprovar l’inici del procés, sempre que es compliren 2 condicions 
exigides per les famílies: comprovar la viabilitat i participació de les famílies.  

Comprovar la viabilitat, perquè no està gens clar que amb el menjador i la 
quantitat de comensals que tenim, la nostra escola puga tan sols optar a la jornada 
continua. Si ara, que les classes acaben a les 12.30 h, l’alumnat dels últims cursos ja 
dina en alguns casos vora les 3, si endarrerim l’hora de començar a dinar, podríem 
trobar-nos amb xiquets i xiquetes dinant passades les 16.00 h. Això seria un clar 



 

impediment perquè la nostra escola poguera optar a la Jornada Continua, i les 
famílies del Consell Escolar van considerar que un bon punt de partida seria 
explicar com es pretén solucionar aquesta circumstància, i si Conselleria aprova la 
solució proposada. Aquest és un exemple de problema que s’hauria de concretar i 
comprovar que és viable, però no és l’únic.   

Es va acordar, doncs, amb aquestes dos condicions, encetar el procés, entenent-ho 
les famílies del CE com un “començar a valorar i estudiar la possibilitat de passar a 
la JC”. Per contra, les mestres van entendre que el que s’encetava era el procés per 
a demanar la jornada continua a nivell oficial.  

En novembre les famílies s’assabenten que hi ha una comissió de mestres que ja 
està redactant el procés per a presentar-lo al Consell Escolar Municipal (CEM) i 
demanar l’inici oficialment a Conselleria. Es va intentar aturar eixa sol·licitud feta 
al CEM, però des d’eixa entitat ens diuen que ells no hi poden fer res. Si hi ha hagut 
defecte de forma o malentès, és problema de l’escola, no d’ells.   

Fa dos dies el claustre va aprovar la JC amb un 99% dels vots. En la reunió del CE 
les famílies i l’equip directiu voten en contra. Les famílies, entre altres coses, 
perquè no s’ha complert cap de les dos condicions que s’havien demanat. La cap 
d'estudis i la directora van afegir les seues objeccions i també van votar en contra.  

A eixe CE també vingué una representant dels monitors i monitores del menjador a 
dir que no se’ls havia tingut en compte a l’hora de redactar el projecte, que són un 
col·lectiu important perquè de les huit hores que passen els xiquets i xiquetes a 
l’escola, tres les passen amb els monitors. També és un col·lectiu que es voria molt 
afectat en cas de canvi del model de jornada. Per últim, oferien la seua 
col·laboració en l’elaboració del procés.  

 

2. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE LA JC PER PART DE LES MARES 
REPRESENTATS DE LA JUNTA DE L'AMPA 

Algunes mares representats de l'AMPA es van reunir amb les mestres en dos 
ocasions abans de Nadal. Fan algunes observacions sobre l’operativitat a l’hora de 
treballar la JC: les mestres de la comissió JC no són les mateixes mestres que estan 
al CE, però és que les famílies del CE tampoc són les mateixes que anaren a les 
reunions de la comissió de JC. 

Això ha resultat en un cúmul de malentesos. Les famílies del CE i les que anaren a 
la comissió no es van posar d’acord, en eixe aspecte hi ha hagut prou 
descoordinació i desinformació.  

Alguns dels dubtes plantejats a la comissió de mestres de JC que tenien les famílies, 
són:  



 

− Torns de menjador: pensen que el nombre de comensals baixarà un cop 
implantada la JC, i amb dos torns serà suficient. Els monitors i monitores es 
farien càrrec de l’alumnat de 14:00  a 17:00 gratuïtament. 

− Documentació que es presentà al CEM:  diuen que era un mer tràmit per a 
seguir treballant en el procés.  

− L’horari que es va proposar a les famílies per a participar en el procés (que 
des de les famílies del CE es va dir que afavoria poc la participació): diuen 
que quan el van proposar, ningú no es va queixar.  

− La biblioteca: la idea de la comissió de les mestres és que continue sent 
biblioteca, només es faria servir com a menjador quan ploguera (perquè 
segons ella, els dies de pluja es quedarien més comensals). Segons 
l’inspector de sanitat, la biblioteca té l’ok per a usar-se com a menjador. 
Algú comenta que en cap cas podria usar-se com a menjador i biblioteca 
simultàniament: hauria de deixar de ser biblioteca.  

− L’horari dels àpats: els horaris presentats a Conselleria són uns, però un cop 
aproven el projecte, es poden canviar, i fer, per exemple, que l’alumnat 
d’infantil dine durant el segon descans. Així no dinarien tan tard, i alhora es 
descongestiona el menjador a partir de les 14.00. 

Es demana el document pedagògic que aportaven per a presentar-lo en la reunió 
d’avui, diuen que si el procés no s’aprovava en el CE, no es donarà.   

Al voltant de la convocatòria de les famílies per a participar en el procés. Ha hagut 
una falta d’oficialitat de la convocatòria, es va dir en CE que no havien estat 
convocats i li van contestar (els i les mestres) que es podien donar per convocades 
oficialment.  

 

3. ESTABLIR LÍNEES DE TREBALL PER ENCETAR EL PROCÉS.  

− Encetar un procés conjunt famílies-professorat. 

− Veure viabilitat de la JC. 

− Fer una enquesta a les famílies per fer-nos una idea de quants alumnes es 
quedarien a dinar en cas que s’implantés la JC. Seria un bon punt per 
començar a estudiar les necessitats, possibilitats, etc. 

− Necessitat de deixar clara la nostra postura i les nostres idees en una reunió 
amb les mestres perquè quede clar. 

− Reunió informativa a les famílies per explicar com està actualment el tema 
de la JC, la normativa, les possibilitats.. 



 

− Anem a parlar i a demanar a Conselleria un menjador nou i un gimnàs.  

 

ACORDS: 

- PENJAR LA NORMATIVA DE LA JC EN EL BLOC 

-ES CONVOCARÀ UNA REUNIÓ AVIAT (DOS SETMANES) PER CONTINUAR EL 
DEBAT. 


