
Juliol 2011

Estimades famílies del Jujol,

Tal com us vam informar a finals del curs passat, el Departament d'Ensenyament va fixar nous horaris per al curs 
vinent, tot tenint en compte la supressió de la sisena hora. AMPA i Direcció d'escola ens vam reunir per parlar 
sobre el tema i vam quedar d'acord en que s'havia de fer alguna cosa per ajudar aquelles famílies per a qui els 
fos un problema que els seus fills acabessin l'escola mitja hora abans que l'any passat, i així us ho vam comunicar.

Direcció, AMPA i les dues empreses de monitoratge amb què treballem hem estat buscant una sol·lució que, 
malauradament us ho hem de comunicar, no hem trobat. La voluntat d'oferir un servei que permetés alleugerir 
la càrrega de les famílies no ha pogut amb fets que fan que aquest servei de monitoratge de mitja hora (16:30 a 
17:00) no es pugui oferta. Aquests fets són els següents:

1. A finals del curs passat la Direcció va pensar que les dues monitores de BCN Lleure (monitores de menjador) 
que feien de vetlladores durant tot el dia al Jujol podrien fer mitja hora més de feina. Aquestes dues persones 
haurien estat suficients per a un grup d'entre 20 i 40 nens (depenent de les edats). El fet és que des de llavors el 
Departament ha tret de l'escola 24 hores de vetlladora (de 45 hores passem a 21 hores), la qual cosa vol dir que 
només disposaríem d'una monitora per a entre 10 i 20 nens (depenent de les edats). Aquesta gestió és altament 
complicada i és difícil de justificar per mitja hora. Fora de les monitores de BCN Lleure, que ja es quedaven tot el 
dia a l'escola i només allargaven la jornada 30 minuts, és molt complicat trobar monitors que acceptin treballar 
mitja hora. Se'ls hauria de pagar l'hora sencera, la qual cosa igualaria el preu força al servei d'acollida habitual de 
75 minuts.

2. Un altre motiu que fa que no poguem oferir el servei és que dos serveis paral·lels d'acollida (l'habitual de 
16:30 a 15:45h i el de mitja hora que preteníem oferir) necessiten dos espais i només en tenim un per a l'acollida 
habitual.

3. Tenint tot això en compte, la nostra directora ha parlat amb els directors dels altres centres de Gràcia. 
Darrerament estan parlant molt sobre com adaptar-se a les noves normes dictades pel Departament, per tal 
d'anar totes les escoles en la mateixa direcció, i va voler saber el que feien les altres escoles respecte aquest 
tema. La resposta és que cap escola de Gràcia oferta aquest servei. La nostra oferta, per tant, és equiparable amb 
la d'altres centres del barri.

4. També hem pensat que cada any hi ha hagut pares a qui els hagués anat bé que els nens sortissin mitja hora 
més tard. Aquests pares no van tenir el servei d'aquesta mitja hora i pensem que seria un greuge comparatiu 
respecte ells l'oferir-lo aquest curs vinent.

Com podeu veure, hem estat donant-li moltes voltes al cap per tal de trobar una sol·lució que malauradament no 
ens ha arribat. La nostra voluntat era oferir un servei que alleugerís la intendència familiar a les famílies que ho 
necessitessin a causa del nou horari dictat per la Conselleria i així ho vam exposar. Malauradament el servei no 
s'ha pogut materialitzar. Bo i això volem suggerir-vos una alternativa: creeu xarxes a l'escola. Si un pare no pot 
recollir el seu fill un dia, que truqui el pare d'un altre nen de la classe per demanar-li el favor. Un altre dia li podrà 
retornar. Crear aquest tipus de xarxa és molt útil a l'hora de poder conciliar mínimament treball i família.

Comptem amb la vostra comprensió i us desitgem un molt bon estiu.

Cordialment,

Ana García Santos
AMPA CEIP Josep Mª Jujol
Presidenta


