Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Parellades

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per conèixer la vostra opinió sobre la jornada continuada, ja que
és una proposta que es faria al Departament d’Ensenyament, com a municipi, en cas de
tenir el recolzament de la comunitat educativa.
L’horari lectiu seria de 9:00 a 14:00 hores.
L’horari de menjador de 14:00 a 16:30 hores.
Aquest horari permet als infants assolir un nivell educatiu satisfactori, no s’ha
demostrat que l’actual horari partit de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 (5 hores) estigui
directament relacionat amb un millor nivell educatiu dels infants.

Som conscients que la jornada contínua no és la solució a tota la problemàtica escolar,
però sí estem convençuts que aquest sistema és molt més racional i beneficiós per als
vostres fills.

Aquest canvi de jornada NO implica la reducció de jornada laboral en el professorat, ja
que les tardes es dedicaran a reunions en família, organització de centre i formació.

Els beneficis que comportaria per als nostres alumnes serien:


Millora en el rendiment escolar, aquest rendiment és major durant la jornada de
matí que en les hores posteriors al menjar (per raons fisiològiques òbvies que influeixen en el nivell de concentració).



No es produeixen interrupcions horàries que perjudiquin l’atenció, els alumnes
estan a classe en els períodes de màxim rendiment. Segons la corba de fatiga, el nivell d’atenció dels alumnes va decreixent progressivament al llarg del dia amb la seva mínima a partir de les 13 – 14 hores.



L’organització de la jornada continuada en el nostre centre es realitzaria impartint
en les primeres hores les àrees que suposen major esforç de concentració i després
del període d’esbarjo, les àrees d’esforç mitjà i baix, per acabar amb les àrees més
relaxants per als nens.
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Facilita a l’alumne més temps per a la realització de les seves tasques escolars
que l’ajudaran a adquirir hàbits d’estudi i treball personal. Amb la jornada contínua
s’evita la interrupció i pèrdua de temps de dues hores i mitja d’espera per reprendre
les classes. També tindrien més temps per compaginar les extraescolars amb els
deures de l’escola.



Per als més petits tampoc presenta problema, ja que les seves classes estan
més bolcades a aprendre de forma lúdica, alternant estones de descans i relaxació
amb estones d’activitat durant tota la jornada.



Els nens que van a casa a dinar no tenen la necessitat d’afanyar-se per tornar
a l’escola, per la qual cosa seria una activitat més relaxada i més d’acord amb els
horaris de menjar els caps de setmana i els festius. Fins i tot els més petits podrien
descansar molt millor si poguessin fer la migdiada ja a casa sense necessitat de tornar a l’escola.



Els nens que per motiu de treball dels pares hagin de quedar-se al menjador no es
veuran afectats ja que l’horari de menjador passarà a ser de 14:00 a 16:30 hores.

Beneficis per a les famílies:


Amplia les opcions d’organització familiar. Com que a l’educació secundària la
jornada ja és continuada, s’unificarien horaris entre germans.



Els alumnes que no es queden al menjador escolar redueixen a la meitat els seus
desplaçaments. Moltes famílies necessiten el cotxe o el transport públic per desplaçar-se al centre ja que venen d’urbanitzacions o de fora del nucli de Ribes, això suposaria un estalvi de temps i diners.



Els nens que es queden a menjador, NO els afectaria perquè l’hora de sortida seguiria sent la mateixa.



Aquesta modalitat de jornada continuada NO afectaria l’horari d’activitats extraescolars que ofereix l’escola.



Aquelles famílies que acabeu la vostra jornada laboral abans de les 14 hores us
permetria poder dinar amb els vostres fills.
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A continuació demanem el vostre suport per portar endavant aquesta iniciativa.

Si us plau, retorneu aquest full abans de dilluns 22 de gener de 2018 al/a la tutor/a
del/de la vostre/a fill/a.

Després dels arguments i explicacions donades pel Centre:

VOLEM LA JORNADA CONTINUADA PER AL/A LA NOSTRE/A FILL/A.

VOLEM SEGUIR AMB LA JORNADA PARTIDA.

Família: ____________________________________

SIGNATURA

Sant Pere de Ribes, a ________ de gener de 2018

