
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT celebra que la nova Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, aposti per activar el Pla Experimental 

per la Jornada Continuada a les Escoles d’Educació Infantil i Primària de Catalunya.  

Suposem que gràcies al coneixement que li ha donat el seu càrrec anterior, Directora General d’Atenció a la 

Família i Comunitat Educativa, haurà pogut comprovar  que existeixen grans avantatges.  

Al nostre entendre l’experiència positiva de la implantació en els centres de Secundària i dels centres Pilots de 

Primària ha d’impulsar el projecte en aquells centres de Primària que ho desitgin i la Comunitat Educativa ho 

hagi sol·licitat amb un ampli consens. 

La Clau del procès passa per aplicar realment l’Autonomia Educativa de cada Centre. UGT considera que a 

partir del Projecte Educatiu es pugui aplicar una distribució horària diferent i flexible, segons les 

necessitats de cada centre i d’acord amb la Comunitat Educativa .   

Si el projecte de Jornada Contínuada és bo i avalat per mestres, pares i Administració, entenem que no hi ha 

cap motiu de frenar aquesta iniciativa.  

Incidim que com Organització Sindical volem que pares i mares gaudeixin, com a treballadors i 

treballadores d’una conciliació de la vida laboral, familiar i personal molt més racional. Amb uns horaris 

que permetin als pares d’una a participació activa en l’educació dels seus fills. 

És un pas més per la lluita de la recionalització dels horaris, i per la confluència amb la resta dels Països 

Europeus.  

UGT reitera el nostre compromís amb la Jornada Continuada, especialment si és una demanda dels centres 

que vulguin implantar-la. 

Convidem a tots els centres que esteu interessats en tirar endavant aquest projecte, a què us poseu en 

contacte amb l’UGT per tal d’ajudar-vos a engegar-ho.  

Volem agrair a la Xarxa de Centres pro Jornada Continuada, que junt amb UGT, han sigut els primers en 

intentar implantar aquest projecte, malgrat les reincidents negatives de l’Administració Educativa de 

Catalunya, i d’altres Sindicats que mai no us han fet costat per tal d’aconseguir-la.  
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