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Junta extraordinària de 9-5-2006 
 

Aprofitant la convocatòria extraordinària, intervé primer de tot un representant de 
l’associació de veïns de la Font d’en Fargas. Ens explica una mica el treball que fan i els 
objectius que tenen. Explica els temes urbanístics més importants de la zona i l’oposició 
immobiliària que han anat trobant a la seva gestió. Aquesta oposició s’ha afiliat a 
l’associació amb la intenció de presentar-se a les properes eleccions de la Junta de 
l’Associació de Veïns, que es faran a final de mes. Ens ofereix si volem participar en les 
reunions de l’associació i demana el vot per a la seva opció. 

Tot seguit, s’inicia la reunió l’objectiu de la qual és debatre sobre la manera d’implantar la 
6a hora lectiva en l’educació primària pública i consensuar, si és possible, entre tots 
nosaltres una proposta horària per portar-la a la reunió del Consell Escolar, que és l’òrgan 
que ha d’aprovar-la.  

En l’últim Consell Escolar es va explicar que els professors van tenir l’altre dia la reunió 
del claustre per parlar d’aquest tema i sembla que ells proposen majoritàriament fer la 
sisena hora de 12:00 a 13:00. Així l’horari quedaria de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00. De 
totes maneres, no tots els mestres tenen la mateixa postura, i això es  reflectirà en les 
votacions en el Consell Escolar. 

Nosaltres tenim diverses postures i encetem un debat per mirar d’escollir el que nosaltres 
considerem millor per als nostres fills. 

 Hi ha dues postures majoritàries:  

- una és fer el mateix horari que prefereixen els professors, però podem tenir 
problemes amb la gestió del menjador i la cuina. No sembla massa viable fer dos torns 
còmodes en dues hores. Potser alguns cursos haurien de dinar a les classes. 

- l’altra és fer de 08:30 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 i així donaríem mitja hora més a 
la cuina i al menjador per a poder encabir a tots els nens i nenes (excepte  P3, que 
continuarà menjant a la classe), però això suposa incrementar mitja hora el total de 
l’estada a l’escola. 

Els responsables de menjador i cuina ens fan arribar les pors que tenen les cuineres 
perquè la cuina és petita i potser no podrà sortir el menjar a temps per a tots els nens 
reduint el temps d’elaboració. Cal pensar que, a més, si hi ha cursos que han de dinar a 
les classes, s’haurà de comprar material de cuina com són carros i safates. 
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El que sí que està clar és que el projecte de menjador que nosaltres hem mantingut en els 
darrers anys per una educació dels nens ja no es podrà fer. Ells ja no podran parar ni 
desparar taula i ja veurem si es poden netejar les dents en condicions. Els tallers de 
migdia també hauran de desaparèixer. 

Al marge, també cal tenir en compte que tindrem problemes de contractes amb tots els 
monitors, ja que haurem de reduir el seu horari laboral. 

La piscina de primària queda molt en l’aire perquè no sabem si es podrà fer, ja que la 
franja que utilitzàvem de 12.00 a 13.00 es convertiria en horari lectiu, tot i que l’escola té 
interès en que es faci i potser podríem arribar a un acord amb els mestres i posar-la dintre 
de l’horari lectiu. 

Queda clar que hi ha partidaris molt convençuts a qualsevol de les dues propostes. 
L’AMPA, per una majoria de 12 sobre 9, votarà al Consell Escolar a favor de l’horari de 
8.30 a 12.30. En aquest punt, es recorda que només està obligada a manifestar-se en 
aquest sentit la representant de l’AMPA, però les mares electes poden manifestar-se en el 
Consell en el sentit que considerin més oportú. 

Algunes de les persones reunides manifesten el seu desgrat pel fet que aquests membres 
del Consell no estiguin obligats a votar en el mateix sentit de l’AMPA. 

Per ara les coses estan molt confuses i no podem organitzar cap esquema de migdia fins 
que no hi hagi un acord final. Per poder arribar a qualsevol acord en un tema com aquest 
es requereix una majoria de tres quarts al Consell Escolar. Actualment, està format per: 

Directora (1) 

Cap d’estudis (1) 

Secretària (no te vot) 

Mestres (5) 

Representant de l’Administració (1) 

Personal PAS (1) 

Representant de l’AMPA  (1) 

Mares/pares electes (4) 

Total: 14 persones amb dret a vot. Es necessita una majoria d’11 vots per aprovar l’opció 
horària. El proper Consell es farà el proper 23 de maig, però no sembla possible arribar a 
cap acord. 

La propera reunió de l’AMPA serà el 25 de maig de 2006 


