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C2

TEXT 3
8. Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons

els arguments que us donem.

Escola continuada a les escoles
És un dels debats més instaurat en les portes dels col·legis. És bona o és dolenta la jornada continuada?
El que sí que és clar és que cada vegada s’estén més aquesta opció en l’organització de l’horari escolar,
que consisteix a impartir totes les classes al matí. L’any 2009, el 47 per cent dels col·legis de tot Espanya
tenien jornada continuada; l’any 2013 ja eren el 62 per cent. Enguany, ja són la majoria en 12 comunitats
autònomes, i comença a implantar-se a la Comunitat Valenciana, on començarem amb 30 centres pilot
i enguany tindran jornada continuada vora 300 centres.
Tot i que en els instituts ningú qüestiona la jornada continuada, en el cas dels col·legis d’infantil i primària
la situació canvia. Els arguments a favor i en contra són molts i variats, i, en el fons, depenen molt de la
situació de cada família i fins i tot del caràcter de cada xiquet, perquè no tots afronten cinc hores al col·legi
de la mateixa manera. La literatura en Internet sobre els pros i contres de la jornada continuada és molt
extensa, tot i que, en molts casos, es basen en les experiències particulars de cada centre, i hi ha pocs
estudis concrets. També hi ha diverses plataformes, tant a favor com en contra, que informen de manera
contínua. Així les coses, sembla difícil determinar si funciona o no, sense provar-la.

Aramultimedia (adaptació)

OPCIÓ A
Creus que la implantació de la jornada continuada és un fet positiu, perquè pot millorar la capacitat
d’aprenentatge dels xiquets i xiquetes i optimitzar el temps lliure de què disposen per a fer activitats
extraescolars o per a compartir més estones amb la família. Penses, a més, que els xiquets necessiten
més temps per a dedicar-lo al lleure.
OPCIÓ B
Creus que la implantació de la jornada continuada és arriscat, especialment en el cas dels xiquets
i xiquetes més menuts, perquè comporta que estiguen moltes hores seguides en els centres escolars
i no disposem d’estudis suficients que descarten totalment que això no puga afectar l’aprenentatge.
Penses, a més, que la jornada continuada pot complicar a molts pares i moltes mares la conciliació
de la vida personal i laboral.
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