
 
 

ACTA REUNIÓ PERMANENT 06/03/2019  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 6 de març de 2019, compareixen els membres de les 
comissions i els socis llistats a continuació, amb un total de 9 assistents. A les 16:45 h, s'inicia la 
reunió permanent.  

Assistents  

Agustí Guijarro (Escola de famílies) Marién Peña 
Tamara Sánchez Elena Jimenez 
Elena Barragán (CAE/Junta) Laia Serra 
Jesús Tebar Romina Granero (Comunicació/Junta) 
Cristian Pacheco (Econòmica)  
 

Ordre del dia  

Amb la intenció de que les famílies vinguin ben informades sobre els temes a tractar, es penja 
al web, junt amb la convocatòria de la permanent, el següent resum de l’ordre del dia:  

 

***PERMANENT 06 MARÇ 2019*** 

ORDRE DEL DIA 

1. . JORNADA CONTINUADA 
Arrel de la inquietud de les famílies sobre la possibilitat d'aplicar la jornada continuada 
al centre, des de l'AMPA s'ha fet un primers sondeig no vinculant i s'ha tractat el tema 
en el consell escolar de centre. 
 

1.1. SONDEIG A L'ESCOLA 
A finals de gener es va fer un sondeig amb la pregunta "Estaries a favor de que 
l’escola Lola Anglada passés a horari lectiu de 9:00 a 14:00? " i la possible resposta 
era "Si/No". 
Els resultats del sondeig després d'eliminar els vots duplicats: 
- Participació: 49% (173 famílies sobre 356 famílies del cens) 
- Resultats: 63% Sí, 37% No. 
En l'apartat de comentaris, la majoria d'aquests recollien les següents opinions: 
- Cal més informació per poder opinar amb criteri 
- La jornada continuada afavoriria el rendiment dels alumnes 
- Molta dificultat de conciliació en cas d'horari continuat 
- Els nens d'infantil són massa petits per dinar a les 14:00 

 



 
 

1.2. ANTECEDENTS A BADALONA 
Fa un parell d'anys aproximadament, alguna escola de Badalona va sol·licitar la 
jornada continuada amb un 80% de famílies a favor. En aquell moment el 
departament d'ensenyament no va permetre canviar l'horari d'aquests centres per no 
ser una majoria suficient i no ser una de les escoles seleccionades per la prova pilot. 

 
1.3. REQUISITS DELS CENTRES PER PASSAR A JORNADA CONTINUADA 

Recentment, la direcció del centre ha consultat Inspecció del departament 
d'Ensenyament sobre els requisits que hauria de complir l'escola per acollir-se a 
l'horari continuat. Aquests són: 
- 90% de les famílies a favor de la jornada continuada. Un 80% de famílies a favor 

es considera una majoria massa justa 
- Claustre de mestres a favor 
- Cal acompanyar la demanda de canvi d'horari a un projecte educatiu (tant 

d'horari lectiu com d'extraescolar) 
- Les extraescolars haurien d'estar becades o subvencionades 
- Caldria fer la petició de canvi d'horari a la directora de serveis territorials 

 
1.4. CONSELL ESCOLAR 

Es tracta el tema en consell escolar del dia 26 de febrer. L'escola veu amb bons ulls 
seguir estudiant el tema. Igual que l'AMPA, l'escola encara ha de madurar com 
enfocar el nou projecte. Suggereix que l'AMPA es posi en contacte amb l'AMPA 
d'altres escoles que han passat a jornada continuada. S'acorda que, sempre i quan hi 
hagi famílies engrescades en engegar el projecte, es treballi en el si de l'AMPA i 
posteriorment es posi en comú amb l'escola. L'objectiu final seria arribar a una 
assemblea amb molta participació on hi hagi una votació vinculant sobre el model de 
jornada per implantar a l'escola. 

 
2. REUNIO ARTUR 

S'ha fet una nova reunió amb l'Artur. Entre d'altres, s'ha comentat la possibilitat de: 
2.1. Gimcana al parc a principis octubre. Com que el parc és un preciós espai d'unió de les 

dues escoles, es proposa fer una gran gimcana al parc on participin  alumnes de les 
dues escoles per  

2.2. Difusió mútua dels actes. Començant pel vermut solidari, per exemple 
 

3. VERMUT SOLIDARI 
crida de voluntaris (durant el vermut i per organització) 

 

Aprovació de l’acta anterior 

Queda aprovada 



 
 

Reunió Artur 

Des de Junta s’explica que s’ha fet una nova reunió amb la junta de l’Artur Martorell. Entre 
d’altres temes, es va acordar organitzar, de cara a inicis del curs vinent, una Gimcana al parc. 
Com el parc és un preciós espai d'unió de les dues escoles, es proposa fer una gran gimcana al 
parc on participin alumnes de les dues escoles, com una manera de començar a fer coses 
comuns i fer pinya com a comunitat educativa.  

També s’acorda començar a fer difusió mútua dels diferents actes que organitzi cada escola, 
com ara el nostre Vermut solidari. 

 

Jornada continuada 

Un pare assistent, membre del consell escolar, explica el que va dir la Mònica a l’últim consell 
escolar, en el que es va tractar el tema. Els requisits estan explicats al punt 1.3 de l’ordre del 
dia.  

S’explica també que a Catalunya s’ha fet una prova pilot en 25 centres, on s’ha instaurat la 
jornada continuada. Aquesta prova finalitza aquest curs. Una mare assistent ens parla també 
d’un estudi que va fer la Fundació Jaume Bofill i un altre mare comenta que n’hi ha un altre de 
la Universitat de València.  

Junta explica que tot ve arran de la petició d’algunes famílies, principalment d’infantil, que han 
demanat a l’Ampa que s’informi. Expliquem que l’enquesta es va fer com a primer tanteig per 
tenir una idea de si realment hi havia prou famílies interessades, no era vinculant i en cap cas 
es va fer amb la idea de tirar endavant la proposta, sinó per començar o no a buscar 
informació. Som conscients de que es tracta d’un tema molt complex que necessita de molta 
feina i la recerca de molta informació, per això creiem que el més convenient és que es creï un 
grup de treball/comissió que s’encarregui d’aquesta recerca. Aquest grup, per garantir una 
total transparència i imparcialitat, hauria d’estar format per famílies que a priori estan a favor 
de la jornada intensiva i per famílies que en un principi estan en contra. Tot i que també volem 
deixar clar que no es tracta de fer dos grups, si no de que la recerca i la informació aportada 
sigui el més imparcial possible.  

Dels assistents, només una mare s’ofereix a formar part del “costat del no” si finalment es tira 
endavant la comissió, però no hi ha cap família clarament a favor, i no surt cap altre voluntari 
per a la creació de la comissió, per tant, per manca de voluntaris, es deixa aturada la creació 
d’una comissió encarregada de treballar la jornada continuada. Si més endavant és possible i 
es presenten voluntaris, es tornarà a considerar.   

Vermut solidari 

Des de comunicació expliquen que com a novetat d’aquest any, s’ha demanat a l’escola que, 
juntament amb els nens, busquin/proposin entitats per participar. Ja estan decidides les 4 que 
hi participaran: Muévete por los que no pueden, Ponts per la pau i dues que ha escollit l’escola, 



 
 

Més que animals i Open Cultural Center. També vindrà el Banc de sang i potser Open Arms 
(encara està per confirmar).  

El bar el portarà cinquè.  

Es demanen voluntaris, hi ha molta feina a fer: buscar donacions a les botigues de la zona, 
ajudar a muntar/desmuntar el mateix dia del vermut, donar suport a les associacions, etc. 
Tothom que pugui ajudar serà benvingut, i la idea és que cadascú esculli en què vol o pot 
ajudar.    

 

 

 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió. 

 

President  Secretaria  

Miquel Arjona  Elena Barragán  

 


