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PEL DRET A DECIDIR ARA TOCA A PRIMÀRIA
JORNADA CONTINUADA - FLEXIBLE

TORNEM-HI!
FETE-UGT torna a reinvindicar el “Dret a
Decidir” una organització horària escolar
flexible (veure butlletins 358, 401,403 de
2011, 459 de 2012, 501 de 2013,...) partint de
les particularitats i necessitats socials de cada
centre, dins del marc de la LEC i el Decret
d'Autonomia de Centre.
Quant parlem de la conciliació de la vida
laboral i personal tenim que incloure també el
temps escolar, social i familiar
La jornada continuada en els centres de
secundària ha estat implantada a Catalunya
amb èxit i amb valoració positiva per tota la
comunitat educativa.
En Europa mes de 16 països està implantada
la jornada continuada, en Espanya la majoria
de les CCAA la tenen o coexisteixen els dos
tipus de jornada escolar: la continuada i la
partida.
La realitat social de cada centre ens portà a
situacions i necesitats diferents en la
organització del temps escolar per millorar la
qualitat de vida la familiar, dels alumnes i
del professorat dintre del marc de l'autonomia
de centre.

Era aquest curs quant tenien que donar els
resultats, però ho han aplaçat un any més
( període electoral ?).
El nostre sindicat va mes enllà, el debat de la
racionalització i flexibilització horària
hauria d’estar en el món productiu i en les
empreses, permetent a pares i fills conciliar la
seva vida familiar, personal i laboral.
En aquesta línia des de UGT farem:

•

Difusió dels avantatges de la flexibilització
horària en centres educatius i laborals.

•
•

Jornada informàtives

•

Comunicació i assessorant ,
assambles informatives en el
centre.

•

Facilitar la comunicació entre centres que
vulguin iniciar el procés de petició de
jornada flexible com a nexe entre els
mateixos.

Demanda de flexibilització
l’Administració i empreses

horària

oferint
mateix

• Obrir un espai de consulta, debat i
assessorament en la nostra web.....

El Departament d'Ensenyament ha impulsat
fa uns anys un pla pilot en diferents centres
públics amb la finalitat d'avaluar l'impacte en
la millora del rendiment escolar, clima
escolar, coordinació dels seveis locals,
despeses energètiques, temps de preparacio
i formació del professorat, millora de la
conciliació familiar, temps suficient per la
realització d'activitats extraescolars....
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La jornada flexibile-continuada racionalitza horaris de familes, alumnes i docents,
a la vegada, que :

•

Implanta un horari que facilita la conciliación de la vida laboral i familiar, apropant-nos
als horaris europeus. El model de jornada partida que s’aplica a Catalunya és l’ùnic
d’Europa i del món .

•

Permet un apat més tranquil, amb la possibilitat d’un descans posterior i una
disminución de l’estrès que pateixen els postres infants.

•

Afavoreix una racionalització de l’horari amb l’organització d’activitats lúdicoacadèmiques després d’un període de descans.

•
•
•

Millora el rendiment intel·lectual
Disminueix la despesa i s’aprofiten els espais del centre a la tarda
Racionalitza els horaris dels docent (reunions i formació per les tardes) redueix les
peticions de reducción de jornada. No suposa una disminució d’hores de professorat.

Parlar de temps escolar és parlar dels horàris dels alumnes, dels horàris dels
professionals del lleure, extraescolars, de la distribució horaris curriculars i
extracurricular, de la participació i implicació el l'entorn de les institucions en l'educació,
de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar en la seva diversitat i de la capacitat
de la comunitat educativa per decidir el seu projecte educatiu.

VOLEM DECIDIR L'HORÀRI A PRIMÀRIA
ARA ÉS EL MOMENT
TIREM PEL DRET
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