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“Famílies i ajuntaments han de ser coresponsables. Hem
d’evitar disfuncions”

“És perjudicial introduir noves propostes
quan la llei no té el
consens suficient”

Josep Maria Freixanet

Dolors Camats
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s’ompliran una setmana abans si
a proposta d’Educació ■ CRISTINA FORÉS

“Aranosabrem
quèferalfebrer”
A FAVOR · La majoria veuen bé que s’avanci l’inici del curs escolar
una setmana RESULTAT · Hi ha qui troba que la nova setmana de
vacances comportarà els mateixos inconvenients que al setembre
Maria Formenti Cosp
BARCELONA

L

a majoria dels pares,
mares i avis que recollien
ahir els fills o néts a l’escola Carlit de l’Eixample
de Barcelona estaven
d’acord que avançar l’inici de les
classes a principis de setembre és
una bona idea. Sembla que aquesta
proposta de la conselleria d’Educació els agrada ja que, tal com explica l’Eulàlia Álvarez, “els nens porten molts dies de vacances d’estiu i
els últims quinze dies de setembre
són molt llargs, tant per a ells com
per a nosaltres”. I és que moltes vegades són els mateixos nens els que
demanen tornar a les aules, cansats de les vacances estiuenques:
“Des del 15 d’agost que el meu fill
em pregunta cada dia quan comença l’escola, perquè s’avorreix”, explica l’Aroa Atienzo, que afegeix
que després de tants dies, “quan
comencen el curs es passen un trimestre repassant el que van fer
l’any anterior”.
Ara bé, l’avançament de l’inici de
curs va acompanyat d’una setmana
de vacances al febrer, que es podrà
omplir d’activitats extraescolars
organitzades per les associacions
de pares i, això, ja no agrada tant.
“Si al setembre no sabíem què fer
amb la canalla, al febrer passarà el
mateix”, assegura la Laura Costa.
A més, creu que a altres països com
França és l’escola qui organitza les
activitats durant una setmana,
“però aquí segurament serà com
establir set dies de casal al febrer”.
L’Aroa pensa que aquesta setmana
“és un disbarat” i que les activitats

Els pares d’alumnes de l’escola Carlit són favorables a avançar la tornada a les
classes; els dubtes estan en la setmana de vacances al febrer ■ MARIA ÀNGELS TORRAS

extraescolars acostumen a ser
“molt cares”. “Si ja a l’estiu és molt
difícil organitzar la feina amb els
nens a casa, com podrem ocuparnos d’ells al febrer? Demanant una
setmana de festa?”. En Gorland

Els pares es pregunten
com s’organitzaran les
activitats extraescolars a la
nova setmana de vacances
Cardona, un altre pare, pensa que
els canvis són bons i confia que es
consensuïn amb la comunitat educativa. Tot i això, creu que “el fons
dels canvis proposats té sentit”.

“Per als avis és el mateix tenir
cura dels néts al setembre que al febrer”, assegura l’Antonio Aguilar,
que creu que una bona opció seria
ajuntar aquests dies de febrer a les
vacances de Setmana Santa, “per
les persones que som de fóra i marxem uns dies”.
La proposta que el departament
d’Educació va presentar ahir al
Consell Escolar preveu la supressió de l’horari intensiu del juny,
mesura que agraeixen tots, pares i
avis. “Fins ara a la nostra escola els
nens estaven amb un monitor des
de la una del migdia fins a les cinc i
per això és millor continuar amb
l’horari habitual”, explica l’Anna
Francisco. ■

Les frases dels pares i avis
“Si al setembre no
sabíem què fer amb
els nostres fills, al febrer passarà exactament el mateix”

“Trobo bé els canvis
proposats, però no
em sembla bé com
s’està portant
a terme el procés”

“A les tardes de l’horari intensiu els nens
estaven amb monitors, per això és millor
l’horari habitual”

“Penso que avançar
l’inici de curs és bona
idea perquè els quinze dies de setembre
són molt llargs”

“Seria molt millor
poder ajuntar els dies
festius de febrer amb
les vacances de Setmana Santa”

“Si ja a l’estiu és difícil organitzar-nos
amb els nens, com
podrem ocupar-nos
d’ells al febrer?”
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