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LA JORNADA CONTINUADA QUE
NOSALTRES VOLEM

Ara  que  sembla  que  el  Departament,  davant  la  pressió  del  professorat  de  Secundària  i 
d'ASPEPC·SPS, ha decidit obrir la porta a la jornada continuada convé deixar clar en quines 
condicions la volem.

Primer de tot, demanem la jornada continuada generalitzada com a mínim per a tots aquells 
Instituts que la demanin i no volem que cap instància tingui dret de vet sobre aquesta petició.

Segon,  el  model  de  jornada intensiva  que demanem per  a  l'ESO i  per  a  batxillerat  ha  de 
permetre la concentració de l'horari lectiu al matí, la conseqüent conciliació de l'horari escolar 
amb  les  activitats  extraescolars  i  la  vida  familiar  de  l'alumnat  i  les  evidents  millores 
pedagògiques i econòmiques que comportarà aquest nou model horari.

Per  aconseguir  aquests  objectius,  la  jornada  continuada  a  l'ESO  i  a  batxillerat  que  volem 
implantar a partir del curs 2012-2013, un cop ja s'ha realitzat satisfactòriament el pla pilot en 
diversos centres, hauria de tenir aquestes característiques organitzatives:

– L'horari lectiu s'haurà d'organitzar dins la franja de 8 a 15 h, repartit en sis sessions de 50 
minuts i dues aturades de 20 minuts (amb un horari que podria anar de 8.30 h a 14.10,  
per exemple).

– L'horari  proposat  en  el  punt  anterior  permetria  que  les  reunions  del  professorat  es 
poguessin fer just en acabar les classes, de manera que els professors i les professores 
tinguessin també l'horari compactat tots els dies lectius.

– Els  instituts  que no imparteixin  cicles  formatius  ni  organitzin  activitats  extraescolars 
tancaran les seves instal·lacions després de les classes o després del dinar en cas que 
tinguin servei de menjador.

– L'organització d'activitats extraescolars en la franja horària de la tarda no ha d'implicar la 
dedicació ni la presència del professorat de l'institut, la feina del qual és impartir classes  
en horari lectiu. 

– Els menjadors obligatoris (gratuïts) per a alumnes que han d'estudiar l'ESO fora del seu 
municipi quedaran suprimits, ja que les classes s'acabaran a una hora que els permetrà 
dinar en un horari raonable. D'aquesta manera s'entén que el  transport gratuït per a 
aquests alumnes els tornarà al seu municipi de residència un cop acabada la darrera 
classe.
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– Els instituts que cedeixin les seves instal·lacions a entitats del poble o a la seva AMPA 
estaran facilitant  pistes,  vestidors  o  locals  de manera gratuïta.  Per  això  s'entén que 
aquestes entitats o la mateixa AMPA han de contribuir econòmicament en les despeses de 
llum, calefacció i neteja, així com facilitant el personal que farà la funció de conserge i 
es  farà  responsable de les  instal·lacions en la  franja horària  en què es  desenvolupin 
aquestes activitats.

No volem acabar aquests aclariments sense puntualitzar que en cap cas la nostra reivindicació 
de  la  jornada  continuada  a  secundària  ha  d'eclipsar  altres  reivindicacions  tant  o  més 
importants:

– Que proposem que les classes durin 50 minuts no vol dir que acceptem la 19ª hora lectiva 
amb què s'ha augmentat aquests curs l'horari del professorat ni tampoc la 20ª amb què es 
vol augmentar el curs vinent. Cada hora lectiva de més suposa un augment dels grups a 
atendre,  amb  els  conseqüents  augments  de  reunions  i  de  preparació  i  correcció 
d'activitats o exàmens.

– Ens oposem, però, a la 19ª i la 20ª classes sobretot perquè han suposat i suposaran la  
pèrdua de milers  de llocs  de treball  de professors  interins  i  substituts.  Si  a  aquesta 
pèrdua  hi  sumem  la  que  comportarà  l'anunciada  no  substitució  de  les  baixes  del 
professorat fins a la tercera setmana, encara és més evident que no hem d'acceptar unes 
mesures que deterioraran l'ensenyament públic i deixaran molts professors i professores 
sense feina.

– Les sessions de 50 minuts han de servir perquè els alumnes puguin arribar al final de la 
jornada escolar  en condicions de participar amb atenció i  concentració a les últimes 
classes.  Més  quantitat  no  implica  més  qualitat,  ans  al  contrari,  unes  classes  més 
concentrades poden afavorir que l'alumnat estigui més motivat i pugui centrar-se més en 
els estudis sense veure's saturat.

– També rebutgem l'augment de les ràtios a l'ESO i a batxillerat, amb grups de 35 i 40 
alumnes, respectivament, ni els alumnes podran ser prou ben atesos ni les classes es 
podran adaptar a la diversitat de l'alumnat, a part que en sortiran perjudicades l'atenció 
i la concentració, i per tant els resultats acadèmics. D'altra banda, l'augment de la ràtio 
també implica un augment de l'horari no lectiu del professorat dedicat a entrevistes amb 
els  pares  i  amb  els  alumnes,  com  també  a  la  correcció  d'activitats  i  exàmens  i  a 
l'avaluació dels alumnes.

Per  acabar,  volem  remarcar  que  atès  que  l'augment  de  classes  que  haurà  d'impartir  el 
professorat  i  l'augment  de  les  ràtios  seran  dos  factors  que  empitjoraran  la  qualitat  de 
l'ensenyament, no seria just que s'avalués el funcionament de la jornada continuada a través de 
la millora dels resultats acadèmics dels alumnes. 

La jornada continuada serà una millora organitzativa per als  centres  i  permetrà una millor 
conciliació de les activitats lectives amb les extraescolars i la vida familiar. Veiem difícil, però, 
que la jornada continuada pugui corregir l'empitjorament a què es veurà abocat l'ensenyament 
públic en augmentar l'horari lectiu del professorat i la ràtio dels grups-classe.


