A l'atenció de l'ajuntament d'Olesa de Montserrat,

Faig arribar aquest comunicat per donar a conèixer la plataforma de Volem Jornada Continua a
Catalunya, i més concretament, la part d'aquesta plataforma que s'ha format al nostre municipi.
Tot i que es tracta d'un moviment nascut l'any 2016, en els darrers 2 mesos, el moviment ha
agafat una gran embranzida amb la creació de grups de famílies de tot el territori català.
La Plataforma Volem Jornada Continua a Catalunya, reclama poder escollir democràticament el
tipus de jornada lectiva a les escoles i aposta per la implantació de la jornada continua a tots els
centres del territori català que ho sol·licitin. Aquesta jornada no altera la quantitat d'hores lectives
ni de menjador, ni tampoc les hores d'entrada i recollida d'aquelles families que no ho desitgin,
però permet una reorganització de l'horari actual. Així, es passaria d'un horari fix de 9h a 16:30h a
un horari lectiu continuat de 9h a 14h i un horari de menjador, per als qui ho desitgin, de 14h a
16:30h.
La jornada continua presenta diversos avantatges, tant per als infants com per als progenitors i
cuidadors. D'una banda, concentra l'activitat lectiva en les hores de major receptivitat i adapta
l'horari als ritmes biològics dels infants, fet que redueix la fatiga i l'estrés. Alhora, permet una
major conciliació laboral i familiar i un increment del temps en família. L'horari lectiu continu
també beneficia a l'economia familiar, al poder optar per un horari de recollida al migdia sense
necessitat de fer ús del menjador si no es desitja, i reduir la despesa en desplaçaments.
Aquest curs la demanda de Volem Jornada Continua a Catalunya, cobra més sentit que mai ja que,
a causa de la situació sanitària provocada per la Covid-19, és necessari reduir el nombre de
desplaçaments i afluència de persones a les entrades i sortides dels centres, així com als
menjadors escolars.
La jornada continua s'aplica majoritàriament a gairebé totes les CCAA (aquests últims anys s'hi ha
sumat Aragó i València). A Catalunya, moltes escoles han sol·licitat el canvi per la jornada
continua, però se'ls ha denegat, mentre que 25 centres escolars catalans estan duent a terme una
prova pilot, amb resultats favorables.
Aquí a Olesa, hem començat a difondre informació a les families perquè tothom sàpiga en que
consisteix aquesta sol·licitud. Estem posant-nos en contacte amb totes les Ampa i equip directiu
de les escoles del nostre municipi, perquè en la mesura de lo possible, col·laborin amb nosaltres
per poder fer arribar l'informació a totes les famílies, perquè estem preparant un sondeig a tots els
centres catalans, per tenir constància de quin és l'interés de les nostres families per implementar
la jornada continua.

També estem portant a terme una recollida de signatures.
Amb tot això, pretenem que el departament d'Educació, ens faci cas i ens permeti a totes les
famílies del territori català, decidir l'horari escolar dels nostres fills.
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