
Annex 1: 

RESULTATS ENQUESTA JORNADA CONTÍNUA FAMÍLIES DE L’ESCOLA 
ARTUR MARTORELL DE BADALONA 

 
L’AMPA de l’Artur Martorell va decidir tirar endavant un sondeig entre les famílies per tal 
de conèixer quin era el parer majoritari en relació a l’aplicació de la jornada contínua a 
l’escola. Donada la situació de pandèmia originada arrel de la Covid19, el moviment per a la 
implantació d’aquest tipus de jornada a l’ensenyament d’infantil i primària ha crescut a tot 
Catalunya i diverses plataformes i associacions han demanat a través de FAMPAS i aFFaC 
conèixer el posicionament de les famílies de les diferents escoles de Badalona. 
 
L’enquesta s’ha realitzat online mitjançant un Google Forms l’enllaç del qual ha estat 
distribuït a totes les famílies via els Delegats de cada classe. La resposta era de tipus voluntari 
i es va demanar una contestació per família. El període per contestar l’enquesta ha estat des 
del 13 fins el 26 de novembre de 2020. 
 
Han contestat 103 famílies d’un total de 214 que conformen l’escola, és a dir, només un 48%. 
En no tractar-se d’una enquesta vinculant, cal tenir en compte que els resultats són orientatius 
i, en aquest cas, no servirien per tirar endavant cap acció per part de l’AMPA. 
 
La participació en l’enquesta de les famílies per curs on tenen infants escolaritzats ha estat la 
següent: 
 

Curs % participació 

P3 48%

P4 42%

P5 64%

1r 44%

2n 88%

3r 42%

4t 29%

5è 58%

6è 50%

Total representació alumnes 50%

 
El 48% de famílies que han participat representen el 50% dels alumnes de l’escola, tenint en 
compte bessons i germans escolaritzats en diferents cursos. 
 
S’han realitzat dues preguntes de resposta simple: 
 
- Creus que l’aplicació de la jornada contínua a l’escola seria beneficiosa? Sí/No/No ho sé. 
- Creus que seria millor l’aplicació de la jornada contínua només mentre duri la pandèmia? 
Sí/No/No ho sé. 



 
 
De les 103 famílies que han contestat, el 46,6% consideren que seria beneficiosa l’aplicació 
de la jornada contínua a l’escola, mentre que el 43,7% creuen que no seria beneficiós.  
 
Els principals arguments a favor de la implantació de la jornada contínua aportats per les 
famílies són relatius a l’estalvi econòmic que suposaria no deixar els infants a menjador i 
l’increment d’hores de lleure/possibilitat d’estar amb la família. 
 
D’altra banda, els arguments que s’aporten per part de les famílies que no hi estan d’acord 
estan relacionats amb el possible increment de les desigualtats socials i, sobre tot, amb 
l’endarreriment de l’hora de dinar, que es considera poc saludable. 
 

 
 
En relació a l’aplicació de la jornada contínua només mentre duri la pandèmia, sí que hi ha 
una majoria que es decanta per tal que no sigui així. El 89% dels vots a favor de la 
implantació de la jornada contínua creuen que caldria instaurar-la de manera permanent, 
mentre que només un 13% consideren que només hauria de ser mentre duri la pandèmia.  
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 



1. En aquests moments, per tal de solꞏlicitar la  prova pilot d’instauració d’una distribució de 
la jornada escolar diferent a l’actual ha de comptar amb un recolzament mínim del 80% de la 
comunitat educativa (80% del personal de l’escola i 80% de les famílies, no 80% entre 
ambdós). 
 
2. La participació de les famílies a l’enquesta ha estat inferior al 50%, per tant els resultats no 
poden ser entesos com a representatius del total de famílies de l’Artur Martorell. 
 
3. Dins del grup que ha contestat, l’opinió està dividida pràcticament a parts iguals, ja que la 
diferència en vots totals és de 3. 
 
4. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està treballant en l’informe 
de les diferents proves pilot i esperem que aviat ens aportin conclusions més definitives i amb 
base sòlida per poder decidir. 
 
 
Moltes gràcies per la vostra colꞏlaboració! 
 
 


