
 
                           
                                
    
                 
 

          INFORMA 
           

ANPE LAMENTA EL NO ARBITRARI DE L'ADMINISTRACIÓ A 

PROJECTES DE JORNADA CONTÍNUA 
 
 

   Des de ANPE volem transmetre la nostra enhorabona a totes aquelles comunitats educatives 

que tenen el projecte de jornada contínua aprovat i que la setmana que ve realitzaran els 

processos de votació. Els desitgem un procés amb un resultat reeixit i sense incidències, celebrat 

en un clima respectuós i de pacífica convivència. 

 

   Però també volem denunciar que l'Administració haja denegat aquesta mateixa possibilitat 

democràtica a moltes comunitats educatives en negar-se a aprovar els seus projectes. 

 

   ANPE entén que l'Administració ha d'ajudar i col·laborar en el procediment administratiu als 

centres i a les seues famílies. En lloc d'açò, han dificultat aquest funcionament, quan haurien 

d'haver mostrat un esperit flexible i de col·laboració, facilitant i solucionant dificultats. No 

podem comprendre la seua negativa rotunda a permetre que es convoquen de nou sessions de 

votació dels Consells Escolars, si és necessari. Tampoc entenem que no hagen assessorat per a 

solucionar possibles errors o deficiències en aquells projectes que han denegat. 

 

   ANPE mostra la seua profunda indignació i malestar per la situació en què queden totes 

aquestes comunitats educatives, que amb tanta il·lusió i esforç s'han embarcat aquest curs en el 

procés d'elaboració d'un projecte i de campanyes d'informació a les famílies amb el propòsit de 

l'elecció d'un nou horari. Significarà centenars d'alumnes “atrapats” un any més en un horari 

escolar totalment anacrònic a la societat actual. 

 

   Des de ANPE continuarem lluitant perquè l'actual normativa siga una normativa justa i 

adequada a les necessitats dels centres i de les seues famílies: 

 

- Eliminació del requisit de vot afirmatiu del 55%. Que siga el Consell Escolar qui vote i ho 

aprove per 2/3 dels seus membres. 

 

- Que no siga obligatori que el centre oferisca activitats gratuïtes. 

 

- Permetre simultanejar les activitats extraescolars programades pel centre amb les programades 

per l'AMPA (siguen aquestes últimes gratuïtes o no). 

 

- Eliminar l'obligatorietat de permanència en el centre de l'equip directiu i del professorat del 

claustre durant l'horari no lectiu. 
 
 


