Acta Assemblea Extraordinària de l'AFA Institut Quatre Cantons 10/02/2020
Després de sentir l'exposició de la Natàlia, presidenta de l'AFA, i del Lluís, vice-president, les
famílies traslladen les seves impressions sobre la situació i com s'ha tractat des de l'institut el
tema de la Reforma Horària:
1. Les formes amb l'alumnat han sigut inadequades, els han presentant la reforma horària com
un benefici per a ells, i a més abans que a les famílies.
2. No acabem de veure la justificació del canvi d'horari, ja que l'horari actual el trobem força
més respectuós amb els ritmes de l'alumnat. Quina és la raó real del canvi? Parlem-ho.
3. La expresidenta de l'Afa manifesta que en els 2 últims anys ningú de Direcció va plantejar
que la segona hora de la tarda fos difícil gestionar. En canvi sí que entre Direcció i AFA es va
plantejar que a la franja de migdia/menjador es van donar alguns problemes de disciplina en
general.
Es vota en assemblea i es decideix:
La posició de l'AFA, per majoria, és mantenir l'horari actual.
Després de la reflexió i d'arribar a la conclusió que tot ha sigut molt precipitat, que com AFA
considerem que si l'institut vol un canvi d'horari estem dispossats a parlar, i que estem
disposats a consensuar un nou horari tot respectant les següents premisses, que entenem
bàsiques per una nova proposta d'horari per part de l'institut:
1. L'alumnat no hauria de tornar per només 1 hora de classe.
2. Trobem excessiu fer més de 2 hores seguides de classe.
3. Els 5 dies de la setmana no haurien de començar abans de les 8.15.
4. S'ha de donar un marge mínim d' 1 hora i 15 minuts perquè l'alumnat que visqui més lluny i
opti per dinar a casa, per diferents raons, ho pugui fer sense la limitació de 1 hora, així també al
menjador hi haurà més temps pels diferents torns.
5. Respectar que la hora i quinze minuts per dinar es trobin en el marge de 12.30 a 14.00, el
mes apropiat segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
6. Es conforma una comissió de membres de l'AFA per parlar amb l'institut la nostra postura:
Carla Luzzatti
Yolanda González
Lucia Sanjuan
Núria Carulla
Manoli Salvador

