GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

Identificació de l’expedient:

Codi expedient: ENS_2019_EXP_SIP001SOLC_00003385
Codi tràmit: Z6VS8R3F9
Assumpte: Jornada contínua a primària

Comunicació de la cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Educació, per la qual
s’estima la sol·licitud d’accés a la informació pública

En relació amb la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública, us comuniquem que el
vostre dret d’accés ha estat estimat d’acord amb l’article 18.1 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix el dret
de totes les persones d’accedir a la informació pública.
Atès que s’estima la sol·licitud i no s’ha produït oposició de terceres persones, la resolució
és substituïda per aquesta comunicació, tal com preveu l’article 34.8 de la Llei 19/2014
esmentada.
En referència amb la sol·licitud per accedir als informes/estudis/estadístiques/indicadors
sobre l’evolució i el nivell actual dels 25 centres de primària que han optat per la jornada
contínua, així com al percentatge d’adhesions de les famílies de les 25 escoles a continuar
el projecte de jornada continuada, us trametem en annex un arxiu Excel amb un resum de
les dades de suport al pla pilot, desglossat per cada centre.
Us informem que en la valoració de la nova organització horària s’han tingut en compte els
resultats obtinguts, l’anàlisi de la repercussió en l’absentisme dels alumnes i la planificació
d’activitats extraescolars en horari de tarda, entre altres indicadors.
Complementàriament i amb caràcter general, com a informe valoratiu de l’experiència, es
fan les consideracions següents:
-

-

No s’ha ampliar el nombre de centres participants en el pla pilot i tampoc no està
previst en un futur immediat.
Els centres participants han d’oferir activitats extra-lectives en horari de tarda i servei
de menjador escolar per a tot l’alumnat.
S’exigeix el consens en el si del Consell Escolar per part de tots els col·lectius que
constitueixen la comunitat, especialment manifestat de manera clara i inequívoca per
cadascuna de les famílies dels alumnes.
L’ajuntament de la població ha de donar suport al pla del centre educatiu i, si escau,
oferir activitats extra-lectives a l’alumnat.
Pel que fa als indicadors de resultats educatius i de cohesió social reportats pels
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-

propis centres, s’observa:
Absentisme: no es palesa un empitjorament significatiu. 23 dels 25 centres
mantenen o milloren els indicadors.
No hi ha diferències significatives pel que fa a la demanda del centre al primer
curs d’educació infantil respecte de centres amb jornada partida. A les ZER
aquesta demanda ve condicionada pel padró de la població.
Pel que fa a resultats educatius, no es perceben diferències respecte d’altres
centres del mateix tipus.
Es mostra un grau de satisfacció alt, els centres consideren que ha millorat el clima
de convivència i s’ha donat resposta a les expectatives de tots els col·lectius.
La implicació del municipi ha permès avançar l’horari de les activitats extraescolar i
organitzar-ne diverses i variades.
Tots els centres valoren positivament la franja de matí com a l’estona de més
concentració i interès.
Els centres consideren que han implementat millores pedagògiques i organitzatives,
en tant que han disposar de més temps de reflexió, debat i presa de decisions.
També consideren que s’afavoreix el treball en equip i la coordinació dels mestres.

Us informem que, en cas de desacord amb els actes de l’Administració pública en matèria
de dret d’accés, podeu interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de
la data de la notificació, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Podeu presentar també una reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació de la comunicació, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la Informació pública i bon govern.
També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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