
 
 

 ACTA DE LA REUNIÓ SOBRE LA JORNADA CONTINUADA (A PARTIR 
D’ARA, TEMPS ESCOLAR) 

València, 17 de febrer de 2017 

S’obre l’assemblea a les 17,15 hores. 

1- Resum del que ha passat fins ara des de la darrera reunió (Algú del Consell 
Escolar i Rosaura que ha parlat amb una mestra de la comissió Jornada 
Continuada) 
 
Dos membres (famílies) del Consell Escolar fan un resum del darrer consell escolar. 
Consulteu resum del consell escolar (link al resum) explicant el motiu pel qual les 
famílies del CE van fer un escrit sobre el perquè aquestes han votat que no al projecte 
de jornada contínua presentat per una comissió de mestres. 
* Rosaura explica la seua reunió amb dos mestres de la comissió de Jornada 
Continuada que  li han informat que no han vist profitós el seu esforç i que la comissió 
es dissol i que no tornarà a presentar el projecte. 
 
En el debat posterior:  
Es qüestiona la finalitat de debatre si la Jornada Contínua és o no viable o procedent.  
Es proposa penjar el material al web. 
Es planteja el dubte de si cal o no canviar la jornada i per quin motiu. Tenim eixa 
necessitat?. 
Veus apunten a que és fonamental saber si es pot o no donar la jornada continuada. 
Tenim el problema de les infraestructures, podem retallar el nombre de comensals? 
Un membre del consell escolar explica que el concepte de participació de les famílies 
que ells tenen i el que perceben tenen al claustre i considera que és un problema 
perquè genera malestar.  
 
 
2- Es presenta l’esborrany de proposta presentada per membres de l’AMPA 
d'abordar el tema del temps escolar: 

1. Recopilació de la normativa que afecta a esta nova organització. 
a. Estudi de condicions, limitacions i necessitats per implantar-la 
b. Establiment de línies roges que l’escola no estaria disposada a traspassar 

per no reduir la qualitat de l’ensenyament per als xiquets i xiquetes 
c. Estudi de viabilitat tenint en compte els punts a i b, i la pròpia realitat del 

nostre centre 
d. Preparació d’una enquesta per a les famílies, per saber la seua 

predisposició, situació social i econòmica per enfrontar-se a la nova 
organització de la jornada (temps lliure, necessitat de menjador, interès 
per les extra-escolars, etc.) 

https://ampaparecatala.org/2017/02/16/nota-informativa-de-les-families-del-consell-escolar-sobre-la-jornada-continuada/


 
2. En cas de falta de viabilitat, creació d’una comissió de treball per millorar 

aquelles barreres que tinga el centre per millorar les pròpies condicions del 
centre (exemple: infraestructura del menjador) 

3. En paral·lel als punts 1 i 2, cal organitzar des de ja Jornades informatives, de 
debat, de treball, tallers, comparació amb altres centres,  etc.  per estudiar la 
idoneïtat de la jornada intensiva (per a alumnes, pares i mares, professorat) o 
d’un altre format que pogués ser interessant (acabar a les 4:30 en comptes de a 
les 5:00 per exemple). En aquest punt podem fer: 

o Jornades informatives amb experts sobre el tema 
o Lectura de documents facilitats amb anterioritat i debat posterior sobre 

contingut (similar a les xarrades dialògiques) 
o Dinàmiques d'ideació i resolució creativa de conflictes que faciliten la 

pressa de decisió i visió de la problemàtica/oportunitat i de com assolir 
els objectius 

       4. En cas de que es valorés que el nou format pot ésser beneficiós, es treballaria 
conjuntament per dissenyar el nou format i les necessitats per implantar-lo (podria 
inclús ser interessant proposar  
modificacions a la reglamentació actual) 
         5. Votar el nou format proposat. 
 
Rosaura explica que en la seua reunió amb les mestres de la comissió de Jornada 
Continuada (JC) aquestes expressaren el seu interés en treballar amb les famílies en 
cas que l'AMPA decideixa treballar en aquest sentit.  
 
En el debat posterior:  
Es qüestiona un parell de vegades l'enquesta a les famílies per considerar-la 
precipitada i que pot donar lloc a equívocs. 
Es proposa canviar la línia de treball i en compte de parlar de Jornada Contínua es 
parle de TEMPS ESCOLAR i s'analitze el temps escolar actual i les possibles canvis a 
altres sistemes si n'hi ha, a banda de treballar els pros i contres d’aquests.   
Es qüestiona de nou la viabilitat del canvi de jornada i el perquè continuar en un debat 
que no té sentit si aquesta no és viable.  
N'hi ha gent que creu en que primer s'ha de valorar la viabilitat i d'altres que creuen que 
el debat sobre si volem un canvi de jornada ha de ser abans. Altres veus apunten a que 
aquest procés siga en paral·lel.  
Queda clar que l'AMPA en darrera instància no es pot posicionar atés les 
múltiples opinions de les famílies que representa. 
Un pare demana que el Consell Escolar que no paralitze el procés de jornada 
continuada i protesta perquè, al seu parer, ho ha fet. Es defensa la postura del Consell 
Escolar (es tornen a explicar els motius de perquè s’ha dit que no, que són més 
estructurals -no poder realitzar-se donades les condicions de l'escola- que ideològics). 
Es remet a la carta de les famílies del CE on s'expliquen els motius (link a la carta). 
Es decideix seguir treballant el tema del TEMPS ESCOLAR amb una o dos comissions: 

https://ampaparecatala.org/2017/02/16/nota-informativa-de-les-families-del-consell-escolar-sobre-la-jornada-continuada/


 
- L’Escola que Volem dinamitza espais per aprofundir en el temps educatiu per a tota la 
comunitat educativa, recopila informació i la publica al web de l'AMPA (comunicació 
s'encarrega de crear l'espai) 
- Es crea comissió mixta claustre i representants de diferents comissions, construint un 
itinerari comú de com abordar qualsevol canvi en la jornada educativa. 
 
3- Estratègies de participació de les famílies amb el centre. 
La representant de les famílies al consell escolar (Isabel) demana confirmació sobre si 
s'encarrega ella o no de transmetre les propostes d'activitats dins les aules al claustre. 
Aquesta idea ha sorgit de una reunió extraoficial d'una mestra en una mare de l'AMPA. 
Es queda que cal contrastar aquesta informació i decidir en conseqüència. 
 
Isabel presenta una proposta de participació en l'escola, que consisteix en activar les 
comissions temàtiques del Consell Escolar i demanar que puguen assistir diferents 
membres (experts en el tema) de l'AMPA que pertanyen a comissions homònimes.  
 
Arantxa, apunta que, en cas de que n'hi haguera negativa davant aquesta participació 
directa, els representant de les famílies que pertanyen al CE i que formen part 
d'aquestes comissions, establisquen una relació més potent amb les comissions 
homònimes per fer de pont. 
 


