MANIFEST CONTRA LA IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA EN EL CEIP ANTONIO ARMELLES

Hui, dimecres 25 de gener de 2017, ens reunim els membres del Consell Escolar per a votar el
projecte d’implantació de la jornada continuada al centre, que ha elaborat una comissió a iniciativa
del claustre de mestres, formada exclusivament per representants de l'equip docent.
Durant el procés de redacció del projecte, el centre no ha considerat necessari que els pares i mares
formarem part de la comissió redactora, aportant i analitzant millores per al benestar de l’alumnat i
de les seues famílies. Només en la part final del procés hem tingut ocasió de realitzar aportacions,
algunes de les quals s'han incorporat al projecte, altres no i altres no s'han pogut tractar per la
urgència i falta de temps.
Els representants dels pares i mares que constituïm part d'aquest consell escolar hem intentat
informar-nos i formar-nos el millor possible sobre els pros i contres de la jornada continuada, no
havent trobat estudis concloents que demostren que la jornada contínua produeix millors resultats
en el rendiment dels escolars, ni millores a nivell pedagògic, ni a nivell de conciliació familiar en molts
casos, ni a nivell de la salut dels xiquets i xiquetes.
Per tot açò i una vegada analitzat el projecte de manera exhaustiva , els representants de les famílies
al Consell Escolar i l’AMPA del centre decidim oposar-nos al projecte de modificació de la jornada
aportat per al curs 2017-2018, principalment per les raons següents:

1. El projecte presentat crea un greuge comparatiu entre alumnes, separant-los en dos grups en la
programació de les activitats extraescolars, ja que es preveu que l’alumnat usuari del menjador
estiga atès per monitors/es de menjador (actualment sense la formació suficient) mentre que
l’alumnat que torne al centre a les 15.30 h siga atès bé per mestres, bé per monitors contractats
pel centre. Així mateix, el projecte no contempla ni justifica l’origen del finançament per al servei
de monitors, ni garanteix la seua continuïtat a llarg termini.
2. Així mateix, considerem un altre greuge comparatiu el fet que les famílies usuàries del menjador
hagen d’assumir el cost dels monitors fins a les 17 h, independentment de l’hora d’eixida dels
seus fills i filles, mentre que les activitats de l’alumnat que torne al centre a les 15.30 h seran
assumides pel centre. Segons la normativa, les activitats extraescolars deuen ser gratuïtes per a
totes les famílies.
3. Les activitats extraescolars proposades no tenen la qualitat suficient demandada pels pares i
mares, que considerem les activitats extraescolars com a recursos útils i necessaris per enriquir la
formació de l’alumnat i complementar l’activitat docent. Així mateix, caldrien valoracions
trimestrals de cada activitat i que es comunicaren a les famílies usuàries.
4. Al projecte no es garanteix la continuïtat a mig i llarg termini dels serveis fora de l’horari lectiu,
tant del menjador com del programa d’activitats extraescolars. L’experiència diu que a altres
CCAA, la jornada contínua ha portat al tancament progressiu dels menjadors o al deteriorament
de la qualitat del servei, en reduir-se la rendiblitat per a les empreses concessionàries. Així
mateix, els sindicats adverteixen sobre la pèrdua de molts llocs de treball i/o d’hores feina en el
col·lectiu de menjadors escolars, per la més que presumible disminució en el nombre de
comensals.

5. A més, en cas d'aprovar-se el projecte sense tindre en compte la realització de les activitats
extraescolars gratuïtes per part d'empreses especialitzades i no per monitors/es de menjador, tal
i com sol·licitem els representants del pares i mares, aquest repercutiria molt negativament en
la continuïtat de les empreses especialitzades en extraescolars, que d’acord amb l’experiència en
altres CCAA, haurien de reduir considerablement les seues plantilles o fins i tot, haver de tancar.
6. Finalment i també molt important, el model actual de jornada continuada no contempla la
posibilitat d’incorporar les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA, la qual cosa redueix
els drets adquirits per les famílies, atès que actualment el 92% d’aquestes activitats es
desenvolupen a migdia, i d’acord amb el projecte només podrien tenir lloc a partir de les 17 h, si
bé sabem que este fet no depén del centre sinó de conselleria.
Actualment gairebé mai es poden dur a terme activitats a partir de les 17h, per manca
d’inscripcions. Per tant moltes activitats que els xiquets i xiquetes vénen practicant molts anys
com tabal, escacs, càlcul mental, etc. acabarien desapareguent o les famílies haurien de cercar
alternatives fora del centre, amb augment de costos, desplaçaments i pèrdua de temps efectiu
amb les famílies.

En conclusió:
- La implantació de la jornada continua sense assegurar la seua continuïtat dels serveis de menjador i
activitats gratuïtes, i amb extraescolars de baixa qualitat, pot arribar a crear desigualtats socials, atès
que les famílies amb recursos tendeixen a inscriure els seus fills a activitats de major qualitat, mentre
que les famílies amb menor renda no tenen eixa possibilitat.
- En molts casos la jornada continua és incompatible amb les jornades laborals dels pares i mares, la
qual cosa pot obligar-los a treballar amb reduccions de jornada, dedicar una despesa extra en les
activitats complementàries o invertir en cuidadors... sempre en detriment dels drets adquirits per les
famílies en relació a la situació actual.
- Considerem clau, abans d’introduir qualsevol reforma, fer una reflexió profunda sobre els aspectes
positius i negatius que implica el canvi, la qual cosa no s’ha realitzat en aquest projecte. Cal avaluar
les experiències existents, amb indicadors objectius que presenten una perspectiva global del procés
d’aprenentatge.
- En definitiva, hi ha altres alternatives molt més satisfactòries que la presentada. Aquest grup de
pares i mares no té cap prejudici en contra de la jornada contínua; ben al contrari, som pares i mares
responsables, conscienciats i molt implicats en aquest projecte. El nostre objectiu sempre ha estat
dissenyar per al nostre centre el millor projecte de jornada contínua. És per això que convidem al
conjunt de la comunitat escolar, i al centre mateix, a continuar treballant per aconseguir un gran
projecte beneficiós per al conjunt d’alumnes, famílies, mestres i altres treballadors del centre, de
cara al curs escolar 2018-2019.
Castelló, a 25 de gener de 2017

Els representants de mares i pares al Consell Escolar
CEIP Antonio Armelles

