
Ens adrecem a vosaltres per a explicar-vos com ha estat el procés de jornada intensiva encetat pel 
claustre del centre. 

Tal com estableix l’ordre 25/2016 de la conselleria d’Educació 
(http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4433.pdf), per a la modificació de la jornada escolar 
cal que: 

1. El consell escolar del centre sol·licite la modificació de la jornada escolar. 
El passat 16 de novembre es va reunir el consell escolar i es va donar el vistiplau per a que un grup 

de docents encetara el procés de redacció, tot i que no va quedar clara l'aprovació de la sol·licitud 
corresponent.  

2. Consultat el consell escolar municipal, l’ajuntament emeta l’informe corresponent. 

Avisats que el consell escolar municipal anava a reunir-se el 16 de gener per a estudiar, entre altres 

escoles, la sol·licitud del Pare Català, els representants de les famílies presentàrem un escrit davant la 

direcció de l’escola per a que fóra impugnada l’acta d’aquell consell, ja que –sempre en la nostra opinió- en 

cap moment es va votar aquesta sol.licitud i, per tant, la direcció demanara la retirada de la mateixa. 

3. La direcció del centre complete la redacció del pla específic d’organització de la jornada escolar. 

Una de les coses que sí es va acordar en aquell consell escolar va ser que les famílies tinguérem 

participació en la redacció del pla per a veure si aquest era viable segons les característiques de la nostra 

escola. Durant el mes de desembre passat, el grup de mestres que ja estaven redactant el pla ens invitaren 

a participar-hi en diverses reunions convocades els dimarts a les 12.30 hores. Tot i l’horari tan poc 

conciliador amb la vida laboral, algunes mares hi assistiren, però la col·laboració de les mateixes es va veure 

reduïda a rebre una breu informació general.  

4. El pla siga aprovat almenys per 2/3 de tots els integrants del claustre. 

Acabada la redacció, aquest document va estar aprovat per la pràctica totalitat del claustre (només 2 

vots en contra i 2 abstencions). 

5. El pla siga aprovat almenys per 2/3 de tots els integrants del consell escolar del centre. 

Les i els representants de les famílies al consell escolar rebérem un correu de la direcció del centre 

el dissabte 21 de gener, en el qual s’adjuntava el document que calia ser votat el dia 25 de gener. Era la 

primera vegada que teníem accés al document. En reunió extraordinària, el pla hi va estar rebutjat per 11 

vots en contra i 7 a favor, i cal deixar clar que les famílies només tenim 9 vots al consell. Segons aquest 

resultat, el procés de modificació de la jornada escolar proposat per al curs 2017-18 quedava anul·lat i ja no 

calia seguir amb els tràmits següents. 

6. Inspecció educativa estudie el pla i, si no hi troba cap impediment, conselleria emeta un informe 

favorable. 

7. Després d’un procediment informatiu a les famílies, el pla siga aprovat, com a mínim, amb el 

55% de vots favorables de les famílies del cens amb dret a vot. 

 

Finalment, les persones que representem les famílies al consell escolar volem exposar-vos també 

que el nostre vot en contra d’aquest pla estava justificat perquè considerem que, entre altres raons: 

- no s’havia assegurat la viabilitat de l’ús del menjador, ja que la nostra escola afortunadament té 

prop de 500 comensals diaris i seria impossible gestionar aquest servei amb l’horari proposat de 14.00 a 

15.30 hores. 

- l’ús proposat de la biblioteca com a menjador alternatiu suposaria l’eliminació de la mateixa, ja 

que no sembla lògic ni està permés l’ús compartit de biblioteca i menjador en un mateix espai. 

- no s’havia justificat com es pagarien les activitats extraescolars de 15.30 a 17.00 hores, ja que 

aquestes havien de ser gratuïtes per a tot l’alumnat. 

- no s’havia especificat quines entitats o persones s’encarregarien de dur endavant aquestes 

activitats extraescolars. 

- no s’havia promocionat la participació de les famílies en aquest procés, tal com es va acordar al 

consell escolar de 16 de novembre de 2017. 

No hem pogut compartir el document amb vosaltres perquè a hores d’ara no sabem si ho podem fer. 

Esperem haver-vos exposat amb claredat aquests aspectes del procés i, com sempre, estem a la vostra 

disposició per a aclarir qualsevol qüestió relacionada amb aquest tema o amb qualsevol altre. 

 

   Les i els representants de les famílies al consell escolar del CEIP Pare Català. 

 
 


