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Els pares no duran els infants a l’escola modular 
 
Volen que Educació implanti l’horari continu al nou centre de Manacor 
 
Joan Sitges | 25/04/2009 | Vistes: 162 
"Hem fet mans i mànigues per compatibilitzar els nostres horaris laborals amb el del 
col·legi dels nostres fills. Tots els pares volem que l’horari de la nova escola modular 
sigui continu i, tot i això, la Conselleria ens ho nega". Per aquest motiu els pares dels 
futurs alumnes de l’escola provisional que la Conselleria d’Educació instal·larà a 
Manacor estan indignats i amenacen de no dur-hi els infants. 
 
La llei, en contra 
 
Amb tot, els pares que saben que hauran de dur els fills a la futura escola són ben 
conscients que la llei preveu que tots els nous centres han d’obrir oferint almenys una 
hora i mitja lectiva cada horabaixa. Per implantar l’horari escolar continu és necessari 
que, mitjançant unes eleccions, els progenitors dels alumnes decideixin que no en volen 
el partit. 
 
Precisament per això, els pares dels estudiants que assistiran al futur col·legi manacorí 
han enviat a la Conselleria d’Educació 125 instàncies en què demanen "que es tingui en 
compte la nostra problemàtica i s’ofereixi l’horari seguit al nou centre públic modular 
de Manacor, al qual tenim plaça escolar assignada de manera imposada". 
 
"Ens sentim impotents. Allò que sabem sobre la nova escola ho hem hagut de cercar 
nosaltres, no sabem res de res i, així i tot, apostam per aquest nou centre perquè volem 
pensar que tot es farà bé", explicà Bàrbara Llinàs, una de les mares afectades. Ella afegí 
ahir que "l’únic que reclamam és un horari escolar que no ens obligui a canviar la feina, 
que ens permeti dinar i passar més temps amb els nostres fills i que no ens faci 
contractar serveis de menjador o cangurs. Uns serveis que, ara per ara, no necessitam". 


