
Moció al Ple del Grup Municipal de Ciutadans Lliçà d’Amunt. 

 

Suport a la Jornada Continuada a Lliçà d’Amunt. 

 

Ja fa temps que la Plataforma Volem Jornada Continuada a Catalunya per la lliure elecció de 

l’horari escolar demana que aquells centre on una majoria ho demani es pugui aplicar un 

horari lectiu de 9h. a 14h. i, a continuació, menjador de 14:00h. a 16:30h. per aquelles famílies 

que vulguin o necessitin aquesta opció. 

Amb aquesta proposta s’aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans sinó que 

es faci una redistribució de la jornada. 

La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes mes les famílies que demanen 

aquesta opció atès que ara hi ha més progenitors que opten pel teletreball o atès que 

consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagis reduint el nombre 

d’aglomeracions en les entrades i sortides i, per tant, del risc de contagis que comporten. 

A mes de; Reduir el temps dedicat a les entrades i sortides, que ara resulten més complicades 

perquè han de ser esglaonades per tal de garantir la separació dels diferents grups de 

convivència. 

Reduir la dependència del servei de menjador i que les famílies puguin tenir més opcions 

d’elecció i el servei pugui baixar les seves ràtios. 

Reduir els costos econòmics, afectius, de salut, etc. que, en moltes persones i famílies, 

comporta l’ineficient organització del temps de jornada partida per tal de conciliar l’activitat 

escolar amb la resta de necessitats personals, familiars i socials. 

 

Atès que al nostre poble, ja s’ha fet una votació en forma d’enquesta a cada centre a les 

famílies amb els resultats: 

 Escola Rosa Oriol. VOTS: 510 pel SI 454, pel NO 43. 

 Escola Els Picots. VOTS: 599 pel SI 435, pel NO 123. 

 Escola Miquel Martí i Pol. VOTS: 346 pel SI 280, pel NO 44. 

Atès que la LLEI 12/2009 DE JULIOL D’EDUCACIÓ, Art. 54, diu respecte al calendari escolar i 

jornada escolar: 

“En el segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l’horari escolar 

comprèn normalment horari de matí i tarda” i l’art. 90, referit a l’autonomia dels centres 

educatius. “Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius: 

1.- Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de 

gestió de recursos humans i materials.” 

Atès que l’Art. 10.1 de l’ORDRE EDU/119/2020, diu “10.1 Per a modificacions que de forma 

excepcional es puguin produir, la direcció del centre públic o el o la titular del centre privat ha 
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d’adreçar als serveis territorials una sol·licitud raonada d’autorització de modificació singular 

de calendari o d’horari escolar respecte al que preveu, amb caràcter general, aquesta Ordre.” 

S’entén que aquests marcs normatius i l’enquesta a les famílies del nostre poble, possibiliten 

l’opció de demanar un horari diferent. Per això proposem al Ple de l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat, al Departament d’Ensenyament i als serveis 

territorials a donar suport a la implantació de la jornada continua a totes els centres 

d’educació primària de Catalunya que ho sol·licitin. 

Segon.- Instar als equips directius de totes les escoles d’educació primària de Lliçà d’Amunt a 

valorar la modificació de l’horari lectiu i si escau, sol·licitar als Serveis Territorials del Vallès 

Oriental la implantació de la jornada continua als seus centres. 

Tercer. – Donar trasllat als acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 

Departament d’Ensenyament, al President de la Generalitat i a la Plataforma Volem Jornada 

Contínua a Catalunya. 
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