
 

Carta dels representants de les famílies i de la representant de l’AFA de l’Escola 
Diputació al Consell Escolar 
 
Benvolgudes, benvolguts,  

 
A causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i en compliment de les indicacions del 
departament d’Educació, la direcció de l’Escola ha pres mesures de cara al proper curs escolar 
2020/2021 que afecten l’organització de les famílies del centre i la conciliació de la vida laboral i 
familiar.  
 
Les entrades i sortides esglaonades de l’escola, si bé són necessàries per complir les distàncies de 
seguretat imposades, alteren de manera significativa l’horari escolar establert, de 9h a 16.30h, i 
això té conseqüències directes en la gestió diària de les famílies i en la programació i seguiment de 
les activitats extraescolars. Alhora, aquestes mesures, sumades als canvis en l’organització del 
servei de menjador (passant de 2 a 3 torns), implicaran la necessitat d’augmentar el servei de 
monitoratge que contracta l’AFA, tant per l’espai migdia com per les franges d’acollida de matí i 
tarda, i el servei de neteja.  
 
Amb la nova organització, el servei d’acollida de matí i de tarda, que és de pagament, serà una 
necessitat per a moltes més famílies, sobretot per aquelles amb germans que tindran horaris 
d’entrada i sortida diferents (de fins a una hora de marge).  
 
Atès que aquestes mesures ens vénen imposades i que, com s’ha dit anteriorment, comportaran 
una gran dificultat per a l’organització familiar, creiem que el pes econòmic no ha de recaure 
exclusivament en les famílies de l’escola pública.  
 
Davant d’aquesta situació, els representants de les famílies i la representant de l’Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’Escola Diputació (AFA DIPUTACIÓ) al Consell Escolar volem posar de 
manifest que:  
 

- La contractació d’un monitor extra per al reforç a Cicle Infantil durant l’espai migdia tindrà 

un cost de 820,20 euros mensuals (7.381,8 euros/curs). 

- La contractació d’un monitor extra per a garantir la separació de grups a Cicle Infantil 

durant el servei d’acollida tindrà un cost de 603,75 euros mensuals (5.433,75 euros/curs). 

- La contractació de personal extra per a servir i fer la neteja del menjador entre torns tindrà 

un cost de 1.149 euros mensuals (10.341 euros/curs) 

- Segons el Compte General de Rendes de l’Escola (Pressupostos 2020) aprovat pel Consell 

Escolar existeix una partida denominada Romanents d’Exercicis anteriors de 36.312,37€ i, 

segons el Compte General de Despeses de l’Escola, existeix una partida denominada 

Inversió amb 6.663,87€ i una altra partida denominada Imprevistos de 5.000€.  

- El tancament de les escoles ha deixat sense efecte inversions previstes per l’escola per 

aquest curs 2020. 

 

Exposada aquesta situació, sol·licitem a l’equip directiu de l’Escola Diputació una modificació dels 

Pressupostos de l’any 2020 perquè el romanent existent del qual disposa l’escola es destini a fer 

front a l’augment de monitoratge i servei de neteja necessaris per complir amb les noves mesures 

decretades pel Departament d’Educació en el context de la pandèmia de la Covid-19. 
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