
A l’atenció del Molt Honorable  Sr. conseller González Cambray
Benvolgut senyor,

Ens dirigim a vostè després de conèixer la voluntat del Departament que dirigeix d’imposar
la jornada partida el proper curs 22/23 en el nostre Institut Escola Salvador Vilarrasa de
Besalú. Per això, i com a famílies afectades, volem manifestar el nostre absolut desacord
davant una mesura que no té en compte la realitat social i pedagògica del nostre centre
educatiu. I ho fem d’acord als arguments que exposem tot seguit.

En primer lloc, volem reivindicar que un canvi d’horari a jornada partida implica dinamitar tot
el  treball  pedagògic  i  cohesionador que durant  anys ha estat  realitzant  el  nostre institut
escola. Des dels inicis,  aquest  institut  ha tingut  la  voluntat  que els nostres nois i  noies
puguin desenvolupar els seus aprenentatges en el mateix poble, i  evitar així la sortida a
centres propers, en edats molt  prematures (com són els 12 anys)  i també afavorir que
esdevinguin  part activa de la comunitat a través de diversos projectes i treballs.
El projecte educatiu de la nostra escola està arrelat a la realitat del territori amb èxit, i amb
la  participació  de  les  famílies, permet  a  l’alumnat  poder  estudiar  i  realitzar  les  seves
activitats extraescolars, en horari de tarda, per tal d’afavorir-los en l'assoliment de les seves
competències socials i personals. 

En segon lloc, el rendiment acadèmic actual dels nostres fills i filles és molt alt i l’absentisme
és quasi inexistent, gràcies a un projecte educatiu lligat a l'entorn i un sistema d’organització
i gestió molt consolidat. És obvi que un canvi d’horari farà augmentar l’absentisme a la tarda
i  afavorirà un descens en la matrícula,  ja que moltes famílies  optaran per inscriure’s en
centres propers,  on l’horari  serà intensiu i  els  permetrà compatibilitzar-lo amb les seves
activitats extraescolars.

En  tercer  lloc,  el  principal  motiu  que  justifica  la  implementació  d'aquesta  mesura  és
l’anomenat  horari  saludable,  que no té fonament en un context  com és el  nostre poble.
Afortunadament, la realitat del teixit social i econòmic de Besalú fa que els nostres fills i filles
puguin dinar de manera saludable i de qualitat a casa, acompanyats en molts casos. No hi
ha cap motiu que justifiqui fer-los menjar de càtering, en una hora, i menys en un menjador
poc adaptat i espaiós, com el que tenim en aquests moments, ja que estem a l’espera  de
l’ampliació del nou edifici. Alhora, resulta paradoxal i contradictori que molts d’ells hagin de
renunciar a la seva activitat esportiva per poder complir amb una mesura imposada com a
saludable.

Cal manifestar que si els nostres nois i noies no disposen d’horari de tarda per realitzar totes
aquelles  activitats  de  reforç,  siguin  pedagògiques  i/o  esportives,  queden  perjudicats
negativament en la qualitat del seu aprenentatge i desenvolupament socioeducatiu.

En paral·lel, l’endarreriment de les activitats extraescolars pot  suposar que l’alumnat de
primària també hagi de patir a hores intempestives (quasi vespre) la realització de les seves
activitats extraescolars. En la planificació de la vida familiar, la incorporació de les tardes
implica allargar les jornades escolars dels fills i filles, cosa que fa perdre qualitat educativa i
els  sobrecarrega de  moltes  hores  fora  de  casa,  amb la  consegüent  afectació  del  seu
rendiment escolar.

Amb tot  això,  us  volem posar  de  manifest  el  nostre  total  desacord i  la  inconveniència
d’aplicar  aquesta  mesura a  la  nostra  escola.  Si  realment  es  volen  potenciar  els  hàbits
saludables  entre  l’alumnat,  és  necessari  facilitar  un  marc  horari  compatible  per  poder



estudiar i continuar realitzant les activitats extraescolars, sempre des del  municipi mateix. 

Per tot plegat, ens oposem a la mesura per raons de context social, d’organització i qualitat
educativa, per tal de consolidar un model d’escola consensuada i única en horari intensiu.

Atentament,
Famílies INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA - BESALÚ
AFA IE SALVADOR VILARRASA.


