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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CS TARRAGONA PER
DONAR ALS PARES L’OPCIÓ DE DEMANAR LA JORNADA
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CONTINUADA ALS CENTRES EDUCATIUS DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes fa temps que
demanen que en aquells centres on ho sol·licitin es pugui aplicar un horari
escolar de 9h a 14h i després menjador de 14:00 a 16:30, ajustant-se així a la
realitat del treball, social i de conciliació per a aquelles famílies que ho
requereixin o necessitin aquesta opció.
Aquesta proposta fa que l'escola no s'ha de tancar abans, però que es faci una
nova distribució de la jornada continuant com sempre, amb activitats
opcionals a la tarda.
Això evitaria la interrupció de la jornada escolar implicada en l'horari de
menjador i reduiria el nombre d'entrades i sortides al centre, evitant el
nombre de aglomeracions a les portes de l'escola.
La pandèmia de COVID-19 ha fet que moltes famílies sol·licitin aquesta
opció perquè hi ha molts més pares que opten pel teletreball o perquè
consideren aquesta opció per reduir les possibilitats de contagi.
El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta l'Ajuntament de Tarragona a
adoptar els següents acords:

Grup Municipal Ciutadans
Plaça de la Font 1 43003 – TARRAGONA Telèfon: 977296087 – 637365690
Adreça electrónica: gm.ciutadans.tgna@tarragona.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 15/10/2020 11:14:00, Núm. Entrada: 40941

Sol·licitud (ENI): ---1990162-Moció C'sJornada continuada

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: 73N48-I5E6E-E5N5Z
Pàgina 4 de 4

ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Departament d'Ensenyament i al seu conseller que
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estableixin els mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per
part de les famílies i l'autonomia del centre a l'hora d'optar per la jornada
continuada.
Segon.- Donar trasllat a les diferents plataformes de famílies que impulsen
el dia continu al nostre municipi.

Sonia Orts Leiva
Consellera de GM Ciutadans
Tarragona, octubre de 2020
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