
REFERÈNDUM

PROPOSTA DE CANVI D’HORARI AL CEIP SANTA TERESA
CURS 2017-18

Tenint en compte el temps que passen els xiquets i xiquetes durant l’horari de menjador al pati de
l’escola, a l’últim Consell Escolar, i a proposta del sector pares/mares, es va tornar a proposar un
canvi d’horari  per a  la nostra escola a partir del pròxim curs 2017-2018.

Aquest canvi d’horari dintre del sector docent implica una Jornada de vesprada formativa per als
mestres, la qual té com a base disposar més temps per preparar material, fer claustres, organitzar
feines, preparar i investigar en nous models pedagògics, Pla de Formació…etc.

Els representants de tots els pares, mares i/o tutors al Consell Escolar volem que aquest
REFERÈNDUM siga VINCULANT a l’hora de votar al Consell i, per tant, que siga una decisió
compartida amb la resta de pares, mares i/o tutors de l’escola.

Els CANVIS fonamentals que hi haurien respecte a l’horari actual són:

- L’EIXIDA de DILLUNS a DIJOUS dels xiquets/es NO COMENSALS serà a les 13:00h. La
tornada per la vesprada a l’escola com sempre, a les 15:30h. fins les 17:00h. 

- L’EIXIDA del DIVENDRES dels xiquets/es NO COMENSALS serà a les 12:00h. FI DE
L’HORARI LECTIU de l’alumnat. L’horari lectiu dels mestres serà fins les 15:00h (de 9h a 15h).

- L’EIXIDA del DIVENDRES dels xiquets/es COMENSALS serà a les 15:00h. després del
menjador. No es podrà eixir abans de l’hora establerta. 

- Les CLASSES del DIVENDRES per la VESPRADA (2 classes de 45min) estarien repartides de
dilluns a dijous ampliant l’horari lectiu 30 minuts cada dia respecte a l’horari actual que acaba a les
12:30h, es a dir, amb el canvi la Jornada Lectiva pel matí acabaria a les 13h. i la vesprada com
sempre de 15:30h a 17:00h.Com d’aquesta manera, per llei, els mestres s’excedixen 30minuts de
la seua permanència al centre, el divendres es reduïx la jornada 30 minuts i passaria a ser jornada
lectiva fins les 12:00h per als NO COMENSALS i per als COMENSALS fins les 15:00h.

- Els DIVENDRES a partir de les 15:00h. no es podrà romandre al centre, a excepció que es
contracte una activitat extraescolar per part de la família que vulga que el seu fill o filla estiga al
centre fins les 17:00h. L’AMPA organitzaria una “escola vespertina” amb aules d’estudi i/o
extraescolars, el cost de les quals sempre aniria a càrrec de les famílies que l’utilitzen.

CANVIS IMPORTANTS AL MENJADOR:

Amb este canvi d’horari a l’escola, de DILLUNS a DIJOUS, els torns per dinar dels xiquets/es
comensals es reduïx a 50 minuts. Dins d’aquest temps està inclòs el temps d’higiene personal
(rentar-se les mans), l’entrada al menjador, netejar-se les dents, netejar taules i preparació del



següent torn, la qual cosa suposa un temps molt just. Per motius de logística, infraestructura i
legalitat vigent envers la relació metres quadrats-alumnes comensals que disposa el menjador de
l’escola (100,33m2) no es poden fer 2 torns, cosa que suposaria més temps per dinar. L’aforament
màxim és de 66 persones incloent els monitors  (63 comensals+3monitors) i per tant s’han de
mantindre els 3 torns en compliment de la CTE DB SI. (Codi Tècnic – Document Bàsic – Seguretat
en cas d’Incendi)

Els torns quedarien de la següent manera:

DILLUNS a DIJOUS: 1er torn de 60min. per tots els cursos d’Infantil.

2on torn de 45min. per 1er, 2on i 3er Primària.

3er torn de 45min. per 4art, 5é i 6é Primària.

DIVENDRES: 1er, 2on i 3er torn de 60min. per tots els cursos.

[Actualment hi han 3 torns de 60 minuts cadascú]

- A MIGDIA les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES O INTERNES  que comporten un
canvi de torn dels comensals no es podran permetre (anglés, conservatori, piscina, beisbol...), la
raó principal és per una qüestió de funcionament i d’espai limitat del menjador que disposa
l’escola. Per tant, els més perjudicats seran els comensals del 2on torn que difícilment podran
arribar a dinar al seu torn (2on torn), per tant, caldrà sol·licitar el canvi d’aquestes extraescolars i/o
activitats a la vesprada (després de les 17:00h) o sol·licitar la reducció d’horari de les activitats a
45 minuts com a màxim.

- El rebut mensual de menjador podria minvar fins uns 4,10€ aproximadament (depenent del preu
que s’autoritze per als curs 2017-18), donat que els monitors/es estaran contractats per un total de
13 hores a la setmana, però donat que el temps de neteja i muntatge entre torns es reduïx a 10
minuts es contempla contractar un cuidador/a més per a aquestes tasques.

- No es faran rebuts mensuals de quatre dies ja que el menjador és un servei de cost mensual fixe
(monitors i personal de cuina). L’ús dels abonaments és per dies solts i ha de ser per fer un ús
ocasional.   

El cost d’ABONAMENT diari passarà a ser de 5,50€. La compra d’abonaments es realitzarà també
amb pacs de: 5 DIES  = 27,50€   10 DIES = 55€

[Actualment són: 1 dia = 5€; 5 dies = 25€; 10 dies = 50€]



HORARI DEL CENTRE PROPOSAT  PEL CLAUSTRE:

Aquest és l’horari que va eixir aprovat pel claustre i per tant, l’horari que el Centre proposarà a
Conselleria, després que tinga el vist i plau de la majoria de membres del Consell Escolar:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

09:00 a 10:00 Sessió Sessió Sessió Sessió Sessió

10:00 a 11:00 Sessió Sessió Sessió Sessió Sessió

11:00 a 11:30 Pati

11:30 a 12:15 Sessió Sessió Sessió Sessió Sessió fins 12:00

Menjador
Fins 15:00

12:15 a 13:00 Sessió Sessió Sessió Sessió

13:00 a 15:30 Menjador Menjador Menjador Menjador

15:30 a 16:15 Sessió Sessió Sessió Sessió

16:15 a 17:00 Sessió Sessió Sessió Sessió

NOTA: La pròpia Conselleria pot canviar la vesprada lliure formativa, es a dir, pot ser que aproven
una vesprada diferent a la del divendres que es demana però igualment tot es mantindria per a la
vesprada que ens aprovaren.

Després d’explicar els canvis i les conseqüències generades amb un nou horari de vesprada
formativa, amb el qual l’alumnat tindria una vesprada lliure, pretenem que sigueu vosaltres els
pares, mares i /o tutors qui extraga els avantatges i inconvenients que hi han en aquest canvi i
d’acord amb els vostres criteris i necessitats pugueu votar allò que decidiu per als vostres fills i
filles amb tota llibertat.
 
Tant el representant de l’AMPA al Consell com la resta de pares i mares membres del Consell
deixaran a banda la seua opinió personal i emetran el vot al CONSELL ESCOLAR d’acord a allò
que la majoria decidisca en aquest referèndum, per això una vegada més volem demanar la total
participació de pares, mares i/o tutors per fer que siga una decisió el més democràtica possible. 

LA VOTACIÓ ES REALITZARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:

Els dies 29 i 30 de MAIG de 2017 es col·locarà una urna a la porta de l’escola, de 8:30h a 9:15h i
de 16:30h a 17:15h., amb el cens de tot l’alumnat de l’escola. El vot no serà per família sinó per
xiquet i xiqueta inscrit al cens de l’escola i només s’admetrà un vot per xiquet/a que de manera
presencial acudisca a votar independentment de l’acompanyant. Aquest fet no vol dir que la
decisió de votar SI o NO siga dels xiquets/es però s’agafa el cens d’alumnes en compte del cens
de pares, mares I/o tutors.



El VOT SI implica l’acceptació de l’horari proposat pel centre amb totes les conseqüències. 

El VOT NO implica el manteniment de l’horari actual.

El VOT BLANC sense opció senyalada es considerarà abstenció. 

El VOT NO VÀLID es considerarà tot aquell que estiga molt trencat, molt esmenat, molt tacat, que
marque més d’una opció o que no s’ajuste a la papereta subministrada. 

El CENS DE VOTANTS estarà format per tots els alumnes/as matriculats al centre a data 28 de
maig de 2017.

En el referèndum es considerarà OPCIÓ GUANYADORA la que més vots emesos vàlids obtinga
de les tres opcions, independentment de la participació que hi haja: 

SI   -    NO   -    ABSTENCIÓ

Els membres del sector de pares/mares del consell escolar emetran el seu vot d’acord amb el vot
guanyador: 

 SI   -    NO  -    ABSTENCIÓ

La votació podrà ser impugnada sempre que es considere oportú.

A la TAULA DE VOTACIÓ podrà estar qualsevol pare/mare i/o tutor que estiga inclòs en el cens
de pares, mares i/o tutors de l’escola.

La TAULA DE RECOMPTE estarà formada per la directiva de l’Ampa: 

Presidenta, Vicepresidenta, Secretària, Tresorer.

NOTA IMPORTANT:

El CEIP SANTA TERESA de València, com a única escola pública del districte Nº 1, no compta
amb cap projecte per implantar la Jornada continua que actualment està a debat i a votació en
molts dels centres del País Valencià. Com ja sabeu moltes escoles han portat a terme aquest curs
la votació per a la seua implantació per al proper curs. Des de l’escola es vol informar als pares,
mares i/o tutors que la majoria del Claustre actualment està a favor de començar a treballar en el
projecte d’escola de Jornada Continua sols en el cas que hi haja recolzament de les famílies.

 Aprofitant el referèndum per decidir si volem o no una Jornada Formativa (vesprada lliure per als
alumnes), ens agradaria saber l’opinió de la majoria dels pares, mares i/o tutors de l’escola envers
a la Jornada continua. Respecte a la JORNADA CONTINUA només volem fer un sondeig o
consulta i valorar l’opinió que es té al respecte, depenent del resultat, el Claustre de mestres
començaria a treballar en el projecte o el deixarien per més endavant. Cal dir, que des de l’Ampa
es vol fer unes jornades informatives per a principi de curs (2017-18) per poder informar quins són
els avantatges i inconvenients de la implantació de la Jornada continua i de quina manera es
garantirà que els xiquets i xiquetes puguen romandre al centre fins les 17h de manera gratuïta.

Per tant, agrairíem a tota la nostra comunitat educativa que ens ajudara a fer el sondeig per
valorar l’opinió de la gent envers a la Jornada continua tot i que sabem que la majoria no té les
eines o la informació suficient per poder decidir però com no és vinculant de res i només és per
valorar el sondeig podeu deixar dintre una altra urna que es facilitarà  exclusivament per fer el
sondeig de Jornada continua.

La papereta per fer la votació en el REFERÈNDUM  i en la CONSULTA serà:



PAPERETA DE VOTACIÓ

ESTÀS A FAVOR QUE UN DIA A LA SETMANA ES FAÇA UNA
JORNADA DE VESPRADA FORMATIVA?

SI      NO

MARCA AMB UNA  X  DINS DEL REQUADRE DE L’OPCIÓ DESITJADA

TOTA PAPERETA TRENCADA O ESMENADA ES CONSIDERARÀ NUL·LA

PAPERETA DE CONSULTA

ESTÀS A FAVOR DE LA JORNADA CONTINUA ?

SI      NO

MARCA AMB UNA  X  DINS DEL REQUADRE DE L’OPCIÓ DESITJADA

TOTA PAPERETA TRENCADA O ESMENADA ES CONSIDERARÀ NUL·LA


