Ple ordinari
20 d’octubre de 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

12.5.Moció presentada pel grup municipal Ciutadans per donar l’opció als pares de
demanar la jornada continua en els centres educatius.
Fa temps que les diferents plataformes formades per famílies d'alumnes demanen que en
aquelles escoles d´educació primaria on la majoria ho sol·liciti puguin aplicar un horari lectiu de
9h a 14h i, a continuació, menjador de 14:00 a 16:30, ajustant-se així a la realitat laboral, social
i de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció.
Amb aquesta proposta s'aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans sinó que
es faci una nova distribució de la jornada continuant com és habitual, amb activitats opcionals a
la tarda.
D'aquesta manera s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de menjador
i es reduirien a la meitat el nombre d'entrades i sortides al centre, evitant al seu torn el nombre
d'aglomeracions a les portes dels centres escolars.
La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·liciten aquesta
opció a causa de que hi ha molts més progenitors que opten pel tele treball o bé pel fet que
consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi.
El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Sol·licitar a Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
estableixin els mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i
l'autonomia de centre a l'hora d'optar per la jornada contínua.
Segon.- Traslladar aquesta petició a les diferents plataformes de famílies que impulsen la
jornada contínua al nostre municipi.
El regidor, Sr. Oscar León Jurado, explica la moció.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint membres que actualment la composen.
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