
 HORARI ESO 

 Davant  la  imposició  del  Departament  d’Educació  d’obligar-nos  a  fer  jornada  partida  volem 
 expressar  la  nostra  disconformitat.  Entenem  que  en  un  tema  com  aquest  cal  aplicar  el 
 principi  d’Autonomia  de  centre  per  tal  que  el  professorat  i  tota  la  comunitat  educativa,  que 
 som  qui  coneixem  bé  el  context,  puguem  arribar  a  una  solució  consensuada  i  així  respondre 
 a les necessitats de tots els implicats. 

 Primerament  volem  expressar  també  el  nostre  desacord  davant  l’apropiació  del  concepte 
 “horari  saludable”  que  en  fa  el  Departament  d’Educació.  Entenem  que  un  horari  saludable 
 no  es  pot  limitar  únicament  a  la  franja  horària  en  què  es  realitza.  Per  aquest  motiu 
 plantegem les següents qüestions: 

 -  És  saludable  oferir  un  servei  de  catering  industrial  on  el  producte  de  proximitat  i  de 
 qualitat  brilla  per  la  seva  absència?  Al  nostre  centre  tenim  personal  de  cuina  propi  i 
 això representa una major qualitat. 

 -  És  saludable  haver  d'encabir  multitud  d’alumnes  en  espais  petits  on  no  s’assegura 
 un espai de tranquil·litat i de relació en els àpats? 

 -  És  saludable  que  els  alumnes  que  no  poden  pagar  el  menú  escolar,  hagin  de  menjar 
 tots els dies de carmanyola? 

 -  És  saludable  que  els  alumnes  que  vagin  a  dinar  a  casa,  ho  hagin  de  fer  en  cinc 
 minuts perquè han de tornar a la tarda a classe? 

 -  Si  l’horari  proposat  és  tan  saludable,  per  què  no  es  porta  a  terme  en  tots  els 
 Instituts?  Fa  tres  anys  que  hi  ha  aquesta  proposta  damunt  la  taula,  temps  suficient 
 per  tal  que  el  Departament  d’Educació  hagués  planificat  la  seva  implementació  i  no 
 deixar-ho  aparcat  en  els  instituts,  o  a  les  mans  dels  equips  directius  d’Institut  Escola, 
 sense  que  encara  haguem  rebut  cap  resposta  als  nostres  dubtes,  inquietuds  i 
 discrepàncies. 

 A  banda  d’aquestes  qüestions  que  giren  entorn  a  la  salut,  cal  tenir  en  compte  altres 
 conseqüències  de  l’aplicació  de  la  jornada  partida  (pedagògics  i  socials)  i  que  ja  es  donaven 
 també quan es feia jornada partida: 

 -  En  molts  centres  s’observa  un  augment  de  l’absentisme  escolar  durant  el  període  de 
 la tarda. 

 -  Augment dels conflictes de relació. 
 -  Disminució del rendiment acadèmic. 

 La  nostra  determinació  és  mantenir  la  jornada  intensiva,  amb  els  ajustos  que  calguin  de 
 manera  que  els  alumnes  en  acabar  la  jornada  escolar  puguin  anar  a  menjar  tranquil·lament 
 a  casa  o  bé  al  menjador  escolar  qui  ho  necessiti.  Creiem  que  aquesta  és  la  solució  òptima 
 tenint  en  compte  el  nostre  context  i  alhora  la  casuística  actual  (inici  obres)  que  a  continuació 
 exposem: 



 Context IE Salvador Vilarrasa 

 Portem  12  anys  de  funcionament  de  l'Institut  Escola  en  els  quals  hem  hagut  de  fer  front, 
 entre  altres,  als  dubtes  inicials  de  les  famílies  sobre  la  idoneïtat  del  centre  (rendiment 
 acadèmic,  menys  recursos  que  els  instituts  grans,  manca  d'espais,  etc).  Cal  dir  a  més 
 que  el  nostre  centre  es  troba  molt  a  prop  de  tres  capitals  de  comarca  (Banyoles,  Olot  i 
 Figueres)  i  al  principi  teníem  molta  fuga  d'alumnat  cap  a  aquestes  poblacions  pels 
 motius  que  hem  esmentat.  El  canvi  de  tendència  per  tal  de  revertir  la  situació  no  va  ser 
 fruit  de  la  casualitat,  sinó  que  durant  cinc  anys  ha  figurat  com  a  objectiu  prioritari  de  la 
 Programació  Anual  General  (PGA)  amb  les  seves  conseqüents  accions  (millora  de  les 
 metodologies,  explicar  el  projecte  a  la  comunitat  educativa  de  forma  reiterada, 
 participació  a  concursos  pedagògics,  organització  d’activitats  engrescadores  pels 
 adolescents  com  els  intercanvis  europeus,  adaptació  de  l’horari  als  alumnes  de 
 tecnificació, etc). 

 Cal  remarcar  que  el  projecte  de  l’Institut  Escola  Salvador  Vilarrasa  ha  significat  per  la 
 zona  un  factor  social  de  primer  ordre.  Les  poblacions  de  la  zona  han  experimentat  un 
 creixement  demogràfic,  els  alumnes  reben  una  educació  de  proximitat  i  arrelada  al  poble 
 i  el  centre  està  suposant  un  agent  dinamitzador  del  món  local  (fet  reconegut  en  diferents 
 premis nacionals i estatals). 

 Actualment  el  projecte  s'ha  consolidat,  però  la  possibilitat  de  plantejar  la  jornada 
 intensiva  a  l'ESO  farà  trontollar  els  avenços  assolits  i  entrar  de  nou  en  una  etapa 
 desestabilizadora i molt preocupant: 

 -  Moltes  famílies  han  expressat  la  satisfacció  del  projecte  però  alhora  han  dit  que 
 intentaran  canviar  de  centre  si  es  fa  jornada  partida.  Cal  tenir  en  compte  que  la  gran 
 majoria  de  nois  i  noies  adolescents  realitzen  les  activitats  extraescolars  fora  del 
 municipi  i  això  equivaldria  a  no  poder-les  realitzar,  ja  que  els  Instituts  de  les  altres 
 poblacions  mantindran  la  jornada  intensiva.  També  cal  dir  que  les  famílies  han 
 expressat  que  en  cas  que  no  puguin  canviar  de  centre,  justificaran  les  absències  de 
 les tardes. 

 -  Cal  tenir  present  que  tornar  a  patir  una  devallada  d’alumnat  a  l’ESO  suposarà  de 
 forma  immediata  la  pèrdua  de  les  dues  línies.  Creiem  que  és  una  raó  prou  important 
 per  la  qual  cal  buscar  una  solució  contextualitzada  que  contempli  les  necessitats  del 
 centre,  els  requeriments  del  Departament  d'Educació,  el  context  socio-cultural  i  les 
 necessitats  de  les  famílies.  Aplicar  unilateralment  “l’horari  saludable”  significarà  una 
 davallada  important  en  la  matrícula,  i  com  a  conseqüència,  es  perdi  el  sentit  inicial 
 de la creació d’un Institut Escola en un entorn rural de les nostres característiques. 

 -  Actualment  les  famílies  són  partidàries  de  la  jornada  intensiva  (90%),  fet  que 
 demostra la necessitats reals d'aquestes. 

 -  En  altres  activitats  extraescolars,  el  fet  de  fer  jornada  intensiva,  implicarà  canviar 
 l'horari  i  farà  que  els  adolescents  les  tornin  a  fer  a  últimes  hores  del  vespre,  per 
 deixar lloc als més petits, fet que provocarà un horari no saludable a la nit. 

 -  Cal  dir  que  com  a  claustre  sempre  hem  estat  preocupats  per  millorar  l'horari  i  fer-lo 
 més  saludable.  En  aquest  sentit  cal  dir  que  portem  tots  els  12  anys  d'Institut  Escola 
 afegint  10'  més  d'esbarjo,  a  compte  de  la  dedicació  voluntària  del  professorat,  per  tal 
 que  els  alumnes  tinguin  dues  franges  de  descans  (2  patis  de  20')  i  en  la  darrera  es 



 possibilita  als  alumnes  que  vulguin,  puguin  dinar  perquè  quan  surtin  del  centre 
 puguin anar a entrenar directament. 

 -  Estabilitat  de  la  plantilla:  ens  ha  costat  molt  de  temps  tenir  una  plantilla  de 
 professorat  estable  i  competent.  És  important  remarcar  que  la  dedicació  i  la 
 implicació  que  exigeix  un  Institut  Escola  de  les  nostres  característiques  no  és 
 comparable,  malauradament,  als  instituts  grans.  Tenir  un  equip  docent  petit  exigeix 
 tenir  uns  professionals  polivalents,  oberts  i  disposats  a  multiplicar  esforços  si  es  vol 
 tirar  endavant  el  projecte  pedagògic.  Lògicament,  cada  vegada  serà  més  difícil  trobar 
 aquest  tipus  de  professorat,  si  a  més  d’assumir  les  despeses  del  desplaçament,  cal 
 afegir-hi  ara  un  horari  laboral  més  llarg  que  en  la  resta  de  centres  educatius  de 
 secundària. 

 -  Cal  mencionar  un  efecte  col·lateral  de  l'actual  organització  que  ens  beneficia  i  és 
 l'optimització  dels  espais  i  recursos.  Actualment  fem  un  3+3  (3  hores  coincidim  tot  el 
 centre  i  3  hores  no).  Això  ens  va  bé  per  continuar  construint  plegats  el  projecte 
 d'Institut  Escola  però  alhora  ens  ajudar  a  optimitzar  els  pocs  recursos  existents.  Cal 
 dir  que  actualment  no  tenim  els  espais  suficients  per  fer  els  desdoblaments  que 
 marca  el  currículum,  havent  de  fer  classe  en  espais  inadequats  (passadissos, 
 despatxos  de  professorat,  taller,  etc).  En  aquestes  condicions,  optar  per  una  jornada 
 intensiva  agreujaria  la  situació  esmentada  i  implicaria  que  per  exemple  l'alumnat  no 
 podria  gaudir  de  les  diferents  aules  específiques  (taller,  laboratori,  música,  etc). 
 Aquesta  distribució  horària  permet  tenir  un  projecte  comú  i  alhora  tenir  compte  les 
 necessitats  dels  joves  d’un  poble  petit  i  que  passen  per  poder  oferir  una  oferta 
 diferenciada  dels  seus  companys/es  més  petits.  No  contemplar  aquesta  casuística 
 significarà  a  curt  termini  un  altre  cop  una  fuga  important  d’alumnes,  i  a  mig  termini,  la 
 mort de l’Institut Escola com a servei públic de proximitat. 

 -  Per  altra  banda,  pedagogicament  parlant,  cal  recordar  que  al  nostre  centre  té  molt 
 bons  resultats  acadèmics,  així  com  uns  indicadors  de  rendiment  escolar  excel·lents: 
 nivell  d’assoliment  de  les  competències  de  totes  les  àrees  superior  a  la  mitjana  de 
 Catalunya,  pràctica  eliminació  de  la  franja  baixa  d’assolliment  de  les  CCBB  (fet  que 
 demostra  una  bona  atenció  a  la  diversitat),  no  tenim  absentisme  escolar,  l’índex 
 d’abandonament  és  nul  i  el  nombre  de  graduats  és  superior  a  la  mitjana  de 
 Catalunya. 

 Situació actual 

 -  Menjador  petit  saturat  amb  dos  torns  (12,30h  a  14,15h).  Actualment  hi  ha 
 aproximadament  160  comensals  cada  dia,  quan  la  capacitat  del  menjador  és  d'uns 
 60/70 per torn. 

 -  S'han  anat  reduint  les  dimensions  del  pati  degut  a  la  instal·lació  progressiva  de 
 mòduls.  Actualment  el  recinte  escolar  consta  de  8  mòduls  (un  de  4  aules),  edifici 
 principal  i  edifici  annex  (menjador  i  aula  de  música).  Aquesta  manca  d'espai 
 impossibilita  tenir  més  de  400  alumnes  a  l'hora  de  menjador  per  tal  de  garantir  un 
 correcte  servei  i  una  convivència  tranquil·la.  Afegir,  perquè  s'entengui  la  magnitud  de 
 la  situació,  que  hem  hagut  de  partir  les  hores  d'esbarjo  per  diferents  etapes  per  tal 
 que hi càpiguen tots. 

 -  Inici  de  les  obres  d'ampliació.  Això  equivaldrà  a  enderrocar  l'actual  menjador  i 
 començar  l'edifici  nou  en  l'espai  del  pati  que  queda  lliure,  on  no  s'hi  van  posar 
 mòduls  en  previsió  de  que  fos  compatible  la  docència  amb  les  corresponents  obres. 



 Sense  menjador,  obres  i  un  espai  exterior  molt  i  molt  petit  creiem  que  no  és 
 aconsellable l'ampliació de comensals de l'ESO. 

 Per  tots  els  motius  expressats,  el  Consell  Escolar  es  posiciona  en  contra  d’aprovar  la 
 jornada  lectiva  partida  pel  curs  22-23.  Tal  com  ha  expressat  el  mateix  Departament 
 d’Educació,  en  declaracions  de  la  Sra.  Núria  Mora,  secretària  de  transformació 
 educativa,  la  decisió  de  fer  jornada  partida  no  es  pot  portar  a  terme  fins  que  es  tinguin 
 les  màximes  garanties  possibles.  Entenem  que  el  nostre  centre  està  en  aquest  supòsit  i 
 per  tant  instem  al  Departament  d’Educació  a  reconsiderar  la  nostra  situació  i  autoritzar  la 
 continuació de la jornada intensiva pel proper curs. 

 Besalú, 23 de febrer de 2022 

 Consell Escolar IE Salvador Vilarrasa 


