MOCIÓ RESULTANT
...
Fa diversos anys que les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes,
entre les quals es troba
demanen poder participar a la decisió del model de jornada escolar que volen per als
seus fills als centres educatius, així com l'autonomia de cada centre a l'hora de triar la
seva jornada escolar, allí on la majoria ho sol·liciti o triï.
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horari lectiu de 9h a 14h i, a continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així
a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho
requereixin o necessitin aquesta opció.
Alhora, s'hauria d'assegurar que no s'accentuessin les desigualtats educatives i
sortissin perjudicats els alumnes més desfavorits, garantint que tots poguessin gaudir
d'activitats formatives fins a primera hora de la tarda.
Els espais de menjador i d'activitats no lectives i d'oci educatiu han de protegir-se
també com a espais educatius on es creen vincles de comunitat i es fomenta el
desenvolupament personal i cultural sobre la base d'uns valors d'igualtat. La
implantació de la jornada contínua no ha d'anar en detriment d'aquests espais, sinó
al contrari, ha de servir per a reforçar-los.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals signants, proposen al ple de
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents
ACORDS
Primer.procés participatiu amb tota la comunitat educativa per a valorar la implementació
de la Jornada Contínua.
Segon.- Que la Generalitat de Catalunya garanteixi i reforci el sistema educatiu públic
protegint el servei de menjador en els col·legis, per a atendre la vulnerabilitat infantil,
incrementant la dotació de les beques menjador de l'alumnat més fràgil de la nostra
ciutat, alhora que instem a enfortir totes les activitats educatives en l'actual horari no
lectiu, dotant-lo de recursos suficients per a garantir l'equitat.
Tercer.Consell Escolar Municipal, a la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, a la
.

...
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la
majoria absoluta dels membres del Ple.
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