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La jornada flexible: una bona 
opció horària ajustada a les 
necessitats pedagògiques i 
sociològiques de cada centre.

Jornada flexible,  
decidim entre tots i totes.

L’estat espanyol és un dels pocs països de la Unió 
Europea on coexisteixen els dos tipus de jornada es-
colar: la continuada i la partida. cada any per prima-
vera es reobre entre la comunitat educativa el debat 
sobre la conveniència o no de fer un canvi en el tipus 
de jornada. 

Es tracta d’un debat apassionant ja que el factor 
temps suposa un element clau en la construcció del 
currículum escolar. Al nostre entendre totes les parts 
implicades han de participar en la discussió, per tal 
de millorar la gestió de l’activitat pedagògica.

Per a organitzar el seu establiment i la distribució de 
les classes haurem de tenir en compte les tradicions 
culturals, els aspectes climàtics, els biològics i els in-
teressos de totes les parts implicades, però sempre 
haurem de tenir com a referent central l’alumne i allò 
que més li convingui. 

 En aquest tema, crec que el més sensat és utilitzar 
adequadament els mecanismes existents per tal que 
cada centre, seguint les pròpies directrius fixades en 
el seu projecte educatiu, opti pel dret a decidir quin 
és el millor marc horari i quin tipus de jornada és el 
més adequat. La decisió estaria legitimada en virtut 
del que disposa el decret d’autonomia de centres, si 
és que en realitat l’administració hi creu i li vol donar 
contingut.

El model que defensem no és ni el compactat ni el 
partit, és un model flexible, ja que tal com el seu nom 
indica, es pot adaptar a les necessitats de la majo-
ria d’alumnes, sempre i quan hi hagi un bon projecte 
que sàpiga incloure la majoria de voluntats horàries 
de la comunitat educativa del centre. Els models 
horaris que trobareu al final dels articles.

"Està demostrat que una  
mala organització del temps 
en els entorns educatius 
afecta negativament tots els 
alumnes, i sobretot aquells 
que presenten majors  
dificultats d'aprenentatge." 
Clarisse (2002)

Amparo Burgueño  
Secretària General de la  
Federació d’Ensenyament  
de la UGT de Catalunya 

Cada any a finals de curs es 
reprèn el debat sobre quin és el 
tipus de jornada escolar idoni per 
a cada centre, ja que les sol·lici-
tuds de jornada s’han de presen-
tar durant el mes de juny. És un 
tema que genera discussió per la 
seva complexitat, ja que implica 
harmonitzar moltes variables. 
Aquests darrers anys el debat 
ha rebrotat amb més intensitat 
potser per la implantació com a 
prova pilot de la jornada intensiva 
a primària en alguns centres ed-
ucatius de Catalunya. Esperàvem 
l’avaluació d’aquesta prova pilot 
per a enguany, però malaurada-
ment el Departament n’ha anat 
endarrerint la presentació fins a 
finals del curs vinent. És més a 
hores d’ara encara no ha fet públi-
ca la de secundària, tot i que ja fa 
temps que disposa de les dades! 

La UGT som un sindicat de classe, 
és a dir una organització que 
vetlla pels interessos dels treballa-
dors i les treballadores de tots els 
sectors laborals del país. Aquesta 
premissa, que per a nosaltres és 
un valor essencial del sindicat, ens 
condiciona a l’hora de fer deter-
minades propostes organitzatives 
en l’àmbit escolar. Qualsevol 
modificació en l’organització del 
món educatiu afecta de manera 
directa el seu entorn: docents, 
treballadors dels centres educati-
us, alumnes i pares i mares. El cas 

que ens ocupa no és una excep-
ció i potser en sigui l’exemple més 
clar: introduir canvis en l’or-
ganització de l’horari escolar im-
plica combinar tres tipus d’horari: 
el de l’alumne, el del professorat 
i personal del centre i el de les 
mares i pares treballadors.

A la UGT tenim clares dues coses: 
en primer lloc que cal defen-
sar l’autonomia de la comunitat 
educativa d’una escola a l’hora de 
decidir el model d’organització 
que més els convé; en segon lloc, 
entenem que el millor camí per 
prendre aquestes decisions és el 
diàleg. Apostem pel consens, tot i 
que som conscients que és pràc-
ticament impossible aconseguir 
el 100% d’acord en un tema tan 
delicat com és la jornada escolar. 
En cap cas, però, podem perme-
tre que una minoria posi pals a 
la roda a aquelles reformes que 
puguin ser beneficioses per als 
principals protagonistes: els i les 
alumnes. El millor model, en tot 
cas, és aquell que més bé s’adap-
ta a les necessitats i a la situació 
de cada escola, de l’ús que se’n fa, 
de les necessitats o les expecta-
tives de les famílies.

La revista que teniu a les mans és 
fruit, precisament, d’aquest debat i 
de la necessitat d’aprofundir-hi amb 
rigor per evitar conflictes estèrils. 
Esperem que us sigui d’utilitat.
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TIpus D’horArI EsColAr A lA u.E.

Per fer-nos una idea més global d’un tema tant con-
trovertit com aquest hauríem de tenir en compte el 
que fan d’altres països europeus en aquest sentit.

Val a dir que a la majoria de països europeus el dinar 
és en realitat un “break”, una pausa, tant als centres 
docents com a la resta de sectors laborals, que es 
produeix entre les 11 i les 12 del matí. És a dir, ni més 
ni menys que a la mateixa hora que aquí té lloc el 
pati i la segona ingesta del dia amb la famosa car-
manyola o bocata.

El criteri de discriminació entre jornada compactada 
i partida no pot ser ni aquesta pausa ni la seva dura-
da, sinó l’horari d’inici i el d’acabament de la jornada 
lectiva. cal puntualitzar en aquest punt que s’incorre 
en una tendenciositat inexcusable quan s’interpreta 
l’equivalent a “dinar” com a criteri de discriminació 
d’un tipus de jornada o un altre. 

pEr què  lA soCIETAT CATAlAnA 
rEClAmA quE A CATAlunYA Es puguI 
ExErCIr El DrET A DECIDIr l’horArI 
DE CADA EsColA?

A l’estat espanyol l’ horari majoritari és de 9 o 10 a 12 
o 13 hores, al matí i de 14.30 o 15.30 a 16 o 17 hores, 
a la tarda. A la majoria de les comunitats autònomes 
s’està implantant la jornada compactada, ja que a 
secundària ja està consolidada amb sis hores diàries 
de dilluns a divendres. Destacarem que a la resta de 
l’estat, a diferència de catalunya, els centres tenen 
autonomia per a triar el tipus de jornada. A catalu-
nya tenim un Decret d’autonomia que ho permetria, 
però el Departament, inexplicablement, s’hi negava 
fins fa ben poc. Les comunitats que s’hi oposaven, 
com ara la valenciana o la navarresa, han obert final-
ment les portes als canvis, especialment la navarresa 
que ofereix la possibilitat més flexible de totes (fins 
i tot hi ha una modalitat amb dues tardes lectives). 

Quan un centre opta per la jornada flexible és perquè 
el seu projecte ofereix un programa d’activitats ex-
traescolars complementàries per tal que els alumnes 
siguin atesos com si realitzessin jornada partida, 
però amb serveis de recollida «a la carta», per la qual 
cosa, ningú en queda exclòs, més aviat al contrari, 
el sistema es flexibilitza racionalment. Aquest és un 
aspecte que caldria remarcar als sectors més im-
mobilistes que es neguen a estudiar qualsevol canvi 
innovador. no sembla gaire lògic pretendre tenir el 
nen o la nena des de primera hora del matí fins al 
vespre a l’escola, ja que aquesta no és la funció dels 
centres educatius.

Per una banda trobem 16 països en els quals s’im-
parteixen les classes al matí, amb la jornada lectiva 
compactada: Alemanya, àustria, Xipre, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, malta, Polònia, 
Txèquia, Eslovàquia i romania. En alguns d’ells com 
ara suècia, finlàndia i Dinamarca es produeix un 
breu descans a mig matí per a dinar.

En el cas finès l’àpat es considera una activitat lecti-
va més a càrrec de l’estat i els alumnes surten a les 
15h, tot i que qui vol pot fer activitats extraescolars 
en horari de tarda. En aquest país les classes comen-
cen a les 9 i s’allarguen fins les 15h, és a dir un promig 
de 6 hores al dia. L’alumne esmorza a casa. La du-
rada de les classes és de 45 minuts lectius i entre 
classe i classe hi ha un descans de 15 minuts. A les 
12 hores els alumnes gaudeixen d’un esbarjo per es-
morzar al menjador.

A catalunya l’horari més habitual és d’entrar a les 
9 fins les 12,30 i de 15h a les 16,30 a primària, cosa 
que comporta molts inconvenients per a les famílies 
que no deixen els fills al menjador escolars, trenca 
el ritme familiar, incrementa la despesa i fragmenta 
el seu temps, especialment si es viu en un emplaça-
ment allunyat del centre escolar.  És el cas de les 
famílies que viuen en urbanitzacions als afores dels 
pobles. Aquest fenomen s’ha anat incrementant amb 
la bombolla immobiliària, amb moltes que han aban-
donat els nuclis urbans a la regió metropolitana de 
Barcelona.  no tothom viu davant de l’escola i la so-
cietat reclama una jornada escolar diferent i ajustada 
a les noves realitats.

què FAn A  
AlTrEs pAïsos?

Alemanya, àustria, Xipre, 
Eslovènia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, malta, Polònia, 
Txèquia, Eslovàquia i romania.

pArTIDA El  
mATí I lA TArDA

Bèlgica, Bulgària, frança,  
irlanda, Luxemburg, Holanda  
i el regne Unit.

ConTInuA  
mATí o TArDA

grècia

ComBInADA

Portugal, Espanya i itàlia.

pAïsos quE AposTEn pEr lA JornADA 
pArTIDA EnTrE El mATí I lA TArDA:

Bèlgica, Bulgària, frança, irlanda, Luxemburg, Holan-
da i el regne Unit. El cas francès és singular perquè 
es fan classes de dilluns a dissabte amb la possibil-
itat de fer festa el dimecres o el dissabte. cal posar 
de relleu que aquest model està en revisió.

finalment trobem aquells països que combinen 
ambdós sistemes, com Espanya i itàlia. En la majoria 
de territoris d'aquests països els pares poden escol-

lir el tipus de jornada que més s'adapti a les seves 
necessitats, és a dir un model pròpiament flexible. 
Portugal té a més la possibilitat de fer un jornada 
vespertina. grècia només ofereix jornada única de 
matí o bé jornada única de tarda.
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La jornada escolar  
en perspectiva social

Avantatges de la  
Jornada flexible
Criteris Pedagògics

Els ritmes escolars són fruit de la història, les tradi-
cions i les cultures de cada racó del món. no hi ha 
una jornada escolar ideal que serveixi per a tots els 
nens, però tampoc és possible crear horaris per-
sonalitzats segons els casos, sempre hi haurà algú 
que tingui discrepàncies. És  per això que cal triar-ne 
un que convingui a la majoria i que sigui prou flexible 
com per a modificar-lo en funció de les circumstàn-
cies. Apliquem-nos la dita que mai no plou a gust 
de tothom, però si beneficia  la majoria, benvinguda 
sigui la pluja!

En la segona meitat del segle XX s’ha passat d’un 
ritme vital binari dia-nit a un altre de dia-tarda-nit. 
Abans, treballàvem de dia i descansàvem de nit. Ara 
les hores nocturnes no només es dediquen a descan-
sar, també a l’oci. De fet, el nostre alumnat dedica 
moltes hores a veure la televisió o a estar connectats 
a internet o jugant amb dispositius electrònics. És 
evident que els nostres alumnes no descansen prou 
i en alguna ocasió s’ha culpat injustament d’aquesta 
fatiga el sistema educatiu.

En l’ensenyament primari cometem l’error que un 
nen de 6 anys té el mateix horari que un d’onze, 
sense tenir en compte els seus ritmes. creiem que 
cal trobar-ne un que sigui flexible, respectuós amb 
la majoria de l’alumnat, i aquest pot ser l’horari con-
tinuat amb les pauses necessàries perquè cada nen 
pugui seguir el seu ritme.

segons els estudis cronobiològics, el rendiment in-
tel·lectual és més gran durant la jornada matinal que 
no pas en les hores immediatament posteriors del 
dinar, tot i que sí que és cert que cap a les 16/16,20 
hores l’organisme es recupera un altre cop, segons diu 
l’informe francès de L’Expertisecollective. En aquest 
sentit podríem afirmar que en centres on s'ha im-
plantat experimentalment la jornada continuada no 
han detectat el cansament que alguns determinen 
en els seus estudis contraris a la jornada continuada.  
Les primeres hores del dia afavoreixen la deducció i la 
concentració. Després de dinar, la digestió fa un efecte 
calmant sobre el cervell que dóna lloc a una disminució 
de l’atenció i la concentració, per recuperar-se més tard. 
si no es produeixen interrupcions horàries que per-
judiquen l’atenció, els alumnes seran a classe en els 
períodes de màxim rendiment.

L’organització òptima dels centres recomana fer en les 
primeres hores, les anteriors al pati, les matèries instru-
mentals, les  que requereixen una major concentració. 
Després de l’esbarjo, faríem les matèries d’un esforç 
mig-baix per acabar la jornada amb les més relax-
ants i entretingudes, com plàstica, educació física. 
si racionalitzem el temps d'estada a l'escola, facilitarem  
als alumnes el temps per a la realització de deures. cada 
família podrà vetllar  per a que l’adquisició d’hàbits d’es-
tudi, i el treball personal i grupal i activitats extraesco-
lars (idiomes, activitats esportives i artístiques) les facin 
d'una manera més  adequada a les seves necessitats. 
La interrupció de dues o més hores per dinar i esperar 
en el pati per tornar a començar, pot perjudicar el nivell 
escolar per la pèrdua de ritme. En el cas dels infants 
que es queden a dinar al centre, els temps d’espera 
són massa llargs. Hi ha comunitats autònomes que ho 
han regulat a màxim de 90 minuts com navarra per 
reduir-la. El resultat és que després d’aquesta esto-
na lúdica es fa més difícil la concentració i el treball.  
si es redueix la pèrdua de temps al migdia, reduirem 

també el cansament, l’estrès i agressivitat. omplir 
aquest temps després de dinar amb activitats pro-
gramades per tenir els infants entretinguts i així dis-
minuir el temps de pati lliure fa que els infants tornin 
a la tarda cansats i presentin dificultats d’atenció.   
si es fa una jornada similar, facilitarem l’adaptació al 
pas de Primària a secundària.

La implantació de l’horari continuat en centres d’in-
fantil i Primària no suposa un canvi d’horari i d’hàbits 
escolars al passar a secundària, ja que és el mateix. 
Tot al contrari, facilita una millor adaptació als 
nous ensenyaments. Diré que a secundària ha es-
tat un èxit la seva implantació, ja que la xifra de cen-
tres que l’han demanada ha augmentat any rere 
any fins arribar a aproximadament el 85% del total.  
Afavoreix  clarament l’organització als centres on s’im-
planti el projecte institut – escola.

com es pot comprovar en els quadres que s’ad-
junten en el monogràfic, la Jornada flexible no sig-
nifica una reducció de la jornada escolar, ni del 
professorat, ni de l’alumnat. L’horari curricular/lec-
tiu és el mateix però amb una distribució diferent.   
La jornada laboral del professorat tampoc no es mod-
ifica; es continuaran fent les hores que marca el De-
partament d’Educació amb l’avantatge que, si cal, les 
reunions amb els pares/professorat es podran fer a les 
tardes amb la possibilitat de fer formació contínua.

Permet una distribució unificada de les sessions per a 
tots els cicles. L’hora d’esbarjo en dos torns (jornada 
partida) no permet fer un distribució unificada de les 
sessions per a tots els cicles, amb la conseqüent pèr-
dua de reforços.

El període més llarg d’activitats acadèmiques i ex-
traescolars està situat a la tarda, quan els alumnes es-
tan més cansats i el seu rendiment disminueix.

Tradicionalment la jornada a l’estat espanyol era par-
tida, però s’ha anat implantant la compactada i en 
aquests darrers temps la jornada flexible és la més 
demanada, com per exemple a navarra. 

La jornada escolar té repercussions sociològiques 
que poden millorar o empitjorar la qualitat de l’en-
senyament i el rendiment acadèmic dels alumnes si 
no es tria la més adequada per a cada centre. Un altre 
dels problemes habituals és el d’entendre el temps 
que el nen passa a l’escola aïllat al de la resta de la 
seva vida. És vital concebre com una unitat tempo-
ral aquella que inclou les hores que passen al centre, 
però també les que transcorren amb la família, amb 
els amics o sols. Els ritmes de vida , i no només els 
escolars, els socials o els familiars, són els que han de 
guiar la gestió educativa. Per tot això és necessària 
una visió global d’aquesta realitat. Entendre el temps 
com un tot, no pas parcialment. Acabem amb les 
paraules de Teixidó: “Per què, si pràcticament a la 
resta de l’Estat s’està fent amb resultats més o me-
nys idèntics o millors, a catalunya no es fa, i fins i tot 
no se’n pot parlar?”

cULTUrALs

cLimàTics

BioLÒgics

PEDAgÒgics

rEsULTATs

CrITErIs pEr  
DIsTrIBuCIó horàrIA
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Avantatges de la  
Jornada flexible
Criteris Sociològics

Evita el cansament dels nens i la despesa familiar 
pel fet d’haver d’anar i tornar de casa a l’escola. Els 
alumnes que van a dinar a casa tenen dues hores 
que, a vegades segons l’edat que tinguin, són 
insuficients per dinar amb tranquil·litat. 

Permet dinar en un horari similar al del cap de 
setmana. Hi ha poques famílies que puguin dinar 
a les 12,30 o 13 hores; no coincideixen amb els 
germans que van a l’institut.

L’àpat serà més relaxat i facilita la possibilitat de 
descansar una estona. Amb la jornada flexible, 
aquells que vulguin dinaran un cop acabada 
l’activitat curricular i acadèmica, facilitant un àpat 
relaxat, amb la possibilitat de poder descansar 
una estona abans d’iniciar activitats lúdiques, 
extraescolars, personals,

facilita la conciliació de la vida familiar i laboral, 
dóna la possibilitat de dinar amb pares i germans, 
organitzar lliurement activitats al llarg de la tarda 
després d’un període de descans, sense presses.

Es podria disposar dels espais dels centres 
educatius a les tardes, oferint a l’entorn del centre, 
al barri, poble, etc, la possibilitat d’organització de 
tot tipus d’activitats en els diferents espais (aules 
d’informàtica, aules, patis, sala de psicomotricitat, 
educació física...) adreçades a alumnes, pares, 
veïns.

Per tant, s’optimitzen els espais públics i privats 
que poden obrir les seves portes a partir de les 
15 hores, sense haver d’esperar a les 17 o 18 hores, 
amb la qual cosa poden oferir el seu servei, creant 
una millor oportunitat de negoci.

reducció de les despeses de funcionament/
manteniment del centre: el fet de no fer classes a 
la tarda hauria de donar lloc a una disminució de la 
despesa en llum, calefacció.

Ara és el moment per a obrir el debat i decidir entre 
tos i totes quin és l’horari idoni. Però recomano que 
s’accepti la discrepància i que no es mantinguin 
posicions ortodoxes, que sigueu com la jornada 
que proposo, flexible!

Quan un centre té un bon projecte, inclusiu, que 
entengui totes les situacions i s’hi intenti adaptar, 
ha de tirar endavant, perquè té els suports neces-
saris. si s’actua en xarxa millor!

facilitem, doncs, la convivència, actuem consider-
ant que tothom ha de tenir uns horaris més dignes, 
cooperem entre tots i totes per a reduir l’estrès  i 
intentem gaudir dels nostres infants i joves. amb 
una bona i equilibrada jornada horària escolar i 
laboral.

Espero haver-vos ajudat a intentar buscar una 
solució a la racionalització de l’horari. no oblidem 
que dintre del principi exposat de  flexibilitat cada 
centre pot oferir una extensa oferta d’activitats 
lúdic-acadèmiques i personals ajustades a cada 
família i les seves necessitats.

no oblidem les paraules del president de 
l’Associació Espanyola per la racionalització dels 
Horaris (Arhoe), José Luis casero: “ La societat 
deu promoure activament mesures de flexibilitat 
en l’espai i en el temps i serveis per als pares 
treballadors  però, sobre tot, cultures empresarials 
de signe humà.”

Ho tindrà en compte això el desafiament de la 
societat 4.0? Estarà la societat preparada per 
humanitzar-se i promoure polítiques dignes?

Joan Teixidó saballs 
Departament de Pedagogia UdG

"Facilita la conciliació de la 
vida familiar i laboral, dóna la 
possibilitat de dinar amb pares 
i germans, organitzar lliure-
ment activitats al llarg de la 
tarda després d’un període de 
descans, sense presses." 
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L’Escola Teresa Godes i Domènech és una escola rural situada 
a La Joncosa del Montmell, al nord de la comarca del Baix 
Penedès. Més del 95% dels alumnes viuen a les urbanitzacions 
que hi ha als voltants del municipi i per això, durant molts anys, 
les famílies es veien obligades a utilitzar i pagar els serveis de 
transport i de menjador. Hi ha infants que realitzen trajectes de 
12 quilòmetres per venir a l’escola i la gran majoria viuen a 4 
quilòmetres a la urbanització de El Mirador del Penedès. El curs 
2011 – 2012 el Departament d’Ensenyament va autoritzar que a 
l’escola es fes jornada continuada.

Casos PràCTiCs
L’escola Teresa 
Godes, un exemple 
on està implantada 
experimentalment

Els motius que van portar a aques-
ta decisió són diversos. El nombre 
d’alumnes havia crescut desme-
suradament: en deu anys l’escola 
havia passat de tenir 29 alumnes 
a tenir-ne més de 100. Es van ha-
ver de fer diverses ampliacions 
en les instal·lacions però l’escola 
continuava amb greus mancances 
d’espai i la seva situació física no 
permetia fer més actuacions. Una 
de les conseqüències d’aquestes 
mancances era que el servei de 
menjador escolar s’havia de fer 
en un local de l’Ajuntament situat 
al mig del poble i això suposava 
el desplaçament diari de gairebé 
un centenar de nens.  Aquests de-
splaçaments eren especialment 
complicats durant els dies de fred 

o pluja, abundants al montmell 
degut al seu clima muntanyós. 
recordem també que els prob-
lemes d’espai van generar moltes 
queixes i mobilitzacions per part 
de les famílies pel fet que el De-
partament d’Ensenyament no 
acabava de construir una escola 
nova que havia promès i tampoc 
donava altres solucions. Per últim, 
cal afegir que El montmell és un 
dels municipis amb l’índex d’atur 
més alt de la província de Tarrag-
ona. Les famílies patien, i pateix-
en, grans dificultats econòmiques 
i la despesa del menjador era 
una càrrega per a moltes d’elles. 
L’Ajuntament, que gestionava 
el servei, es trobava amb molts 
casos d’impagament.  

També era significatiu el nombre 
d’alumnes que no pujaven a les 
sessions de la tarda, en part per 
no poder assumir el cost d’un 
segon trajecte de casa a l’escola 
o del menjador.

L’arribada de la jornada continu-
ada va lliurar moltes famílies de 
la despesa del menjador i va fa-
cilitar els desplaçaments del poc 
alumnat que va continuar qued-
ant-se a dinar.  L’Ajuntament tam-
bé va veure facilitada la gestió del 
servei i van desaparèixer els casos 
d’endeutament.

Actualment l’horari escolar comença 
a les 9h i acaba a les 14h. Els alumnes 
tenen mitja hora d’esbarjo, de 

manera que les classes queden 
repartides en dues franges llar-
gues, abans i després del pati, que 
ens permet optimitzar els horaris 
al poder concentrar en franges 
horàries les àrees que més ho 
poden necessitar per qüestions 
logístiques, com per exemple l’ed-
ucació física.

El servei de menjador i les ac-
tivitats extraescolars allarguen 
l’horari fins a les 17h per a les 
famílies que ho desitgen o ho ne-
cessiten. A finals del curs passat 
l’AmPA es va engrescar i va de-
cidir assumir-ne  l’organització 
dels dos jornades de menjador i 
d’activitats extraescolars, de 14h a 
17h. Aquest curs són tres dies a la 
setmana de menjador de carman-
yola i de activitat extraescolar, 
amb el mateix horari i a uns preus 
molt reduïts i ajustats, gràcies a la 
fortíssima implicació de l’AmPA i 
les mares que hi participen.

Val a dir que sense aquesta dec-
idida voluntat de l’AmPA d’obrir 
aquest servei les famílies no tin-
drien aquesta opció d’horari...En 
aquest sentit el no tenir menjador 
escolar, en un context social tan 
complex podríem dir que genera 
falta d’equitat. Un problema que 
no és fruit de la jornada intensiva, 
tal com es sap per altres comuni-
tats autònomes que tenen aquest 
horari, menjador escolar i activi-
tats extraescolars, moltes vegades 
subvencionades públicament.

Quant a les mestres, fem l’hora 
d’exclusiva de 14h a 15h tres dies a 
la setmana, els dijous de 15h a 17h 
i els divendres acabem a les 14h. 

pedagògicament l’horari intensiu 
presenta tot un seguit d’avantat-
ges constatades al llarg d’aquests 
anys i compartides amb les com-

panyes que han passat pel centre 
que podem concretar clarament 
en dos:

· Possibilitat un treball més in-
tensiu al primer tram horari a les 
àrees instrumentals, de més qual-
itat, amb menys pressa. no hi ha 
tantes interrupcions perquè es 
treballa amb la tutora i a la vega-
da permet poder adequar els ob-
jectius curriculars a les necessi-
tats puntuals del grup.

· El cansament existent al darrer 
tram del matí    ( de 13 a 14h) no és 
ni similar ni equivalent a l’existent 
al que hi ha de 15 a 16h30. És molt 
més reduït i és el tram on es situ-
en les àrees com l’educació física, 
la música, la plàstica, els projectes 
més vivencials i manipulatius. 

· Els resultats acadèmics, tot i que 
hi ha molts altres factors que ho 
han fet possible, han millorat. 

A nivell organitzatiu de cen-
tre aquest horari permet que els 
claustres puguin ser llargs, sense 
exigència d’acabar-los ràpida-
ment amb temes sense tancar. 
També facilita l’assistència a for-
mació externa professional.

Destaquem que, de vegades, hem 
estirat l’horari escolar en certes 
sortides pedagògiques ja que, al 
trobar-nos en un context rural i al-
lunyat, hem trobat a faltar tornar 
més tard a l’escola i així fer les vis-
ites més tranquil·lament. Quan ha 
estat necessari ho hem fet amb el 
consens del consell Escolar.

A les famílies la jornada contin-
uada els ofereix més possibili-
tats: prendre els nens a les 14h o 
deixar-los fins les 17h al centre. 
D’aquesta manera cadascú pot 
triar la combinació que li va mil-

lor, a diferència de la jornada par-
tida, que obligava a fer el mateix 
a tothom. També s’han vist alleu-
gerides econòmicament al no ha-
ver de pagar servei de menjador 
si no el necessiten.

El curs passat, dins d’una enques-
ta que es va passar a les famílies 
sobre diversos temes relacionats 
amb l’escola, 26 de 33 famílies 
que van respondre l’enquesta, 
van valorar molt positivament la 
jornada intensiva a l’escola.

Els alumnes també agraeixen 
acabar a les 14. Diuen que poden 
dinar més tranquil·lament i que 
tenen tota la tarda per endavant 
per quedar amb els amics, anar 
en bici, descansar, estar amb la 
família o fer activitats extraesco-
lars i tasques escolars sense es-
tressar-se.

Podem dir, doncs, que la jornada 
continuada es valora positiva-
ment per part de tota la comuni-
tat educativa i que hi ha el desig 
de continuar-la fent.

Equip directiu 
Escola Teresa Godes i Domènech
La Joncosa del Montmell
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La Jornada escolar  
continuada flexible  
a l’Escola rural

El debat sobre la jornada esco-
lar continuada flexible és un tema 
d’actualitat, controvertit amb mul-
titud de veus que difereixen entre 
elles i en el que resulta inapropi-
at generalitzar. Tenint en compte 
aquesta premissa, aquest article 
pretén recollir la complexitat ex-
istent des del punt de vista de les 
escoles més petites del país, les es-
coles rurals. L’article té una doble 
intenció, per una banda exposar la 
situació actual de les escoles rurals 
catalanes en relació al tema i per 
l’altra aprofundir-hi basant-nos en 

les evidències per part de la comu-
nitat científica. Tot plegat amb la 
finalitat que ens ajudi a avançar.

La demanda de la jornada escolar 
continuada-flexible per a les es-
coles públiques d’infantil i primària 
a catalunya emergeix amb força 
el curs 2011-12. Es tracta d’una 
proposta bàsicament promogu-
da pels mateixos docents i amb el 
recolzament o l’oposició per part 
de les famílies que varia segons les 
característiques dels centres i del 
seu entorn. Durant el curs 2012-

2013 es desenvolupen les primeres 
proves pilot per part del Departa-
ment d’Ensenyament a sis escoles, 
escollides prioritzant aquelles que 
tenen unanimitat per part de tota 
la comunitat educativa i que els 
projectes els proposin les AmPEs. 
En el present curs finalitzarà el pla 
experimental i serà el moment de 
conèixer els resultats d’avaluació 
d’aquesta implantació. Les escoles 
rurals, malgrat no és un tema cab-
dal per elles, no es queden al marge 
d’aquest sorgiment.

Pati Descans

ExEmplE CAnvI horArI

pErmET TrAms DE 
rECollIDA més 

FlExIBlEs

no suposA CAnvI 
En horArI gloBAl 

sI no Es vol

ADApTACIó 
horàrIA 
A lA Eso

9.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

9.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

9.00
horari lectiu

9.00
horari lectiu

15.30
horari lectiu

12.30
menjador + activitats

14.00
menjador + activitats

12.30
Activitats

15.30
Activitats

14.00
Casa

14.00
Casa

És important recordar que les es-
coles rurals són centres educa-
tius d’infantil i primària públics 
que comparteixen dues carac-
terístiques essencials: formen part 
d’un petit municipi i tenen aules 
multigrau; val a dir que alguns 
pertanyen a una Zona Escolar ru-
ral (ZEr) i d’altres no. Els mestres 
d’escola rural del país van fundar 
el secretariat d’Escola de rural 
de catalunya (sErc), una entitat 
que existeix des de l’any 1986 i es 
defineix com “un grup de mestres 
que treballem a i per l’escola ru-
ral“ (sErc, 2015). Aquest grup de 
mestres es troben trimestralment, 
un dissabte al matí, per tractar te-
mes organitzatius, legislatius i ped-
agògics, sempre relacionats amb 
l’escola rural.

segons el mestre miquel Payaró, ac-
tual coordinador del sErc i direc-
tor de l’escola de Viladamat situada 
a l’Alt Empordà, el debat sobre la 
jornada continuada flexible no ha 
estat, fins al moment, un punt en 
l’ordre del dia de les combatents 
reunions del sErc. Aquest fet és 
un clar indicador que ens mostra 
que ara per ara no és un tema de 
preocupació per al col·lectiu de 
mestres rurals. Tot i això, a partir 
d’una consulta als mestres rurals, 
descobrim alguns centres educati-
us que han iniciat el seu camí cap a 
la jornada contínua-flexible. Alguns 
exemples que exposaré a continu-
ació ens permeten extreure algunes 
primeres idees sobre la temàtica.

L’Escola finestres de mieres situa-
da a la garrotxa (Escola finestres, 
2015) és la primera escola rural de 
catalunya en fer jornada continu-
ada que ens consta des del sErc. 
La fan des del curs 2011-12 fruit de 
la voluntat de tota la seva comu-
nitat educativa. El curs posterior, 
2012-2013, l’Escola finestres es va 
acollir al pla experimental de jor-
nada intensiva per part del Depar-
tament d’Ensenyament així com 
també l’Escola l’olivar Vell d’Es-
clanyà (que pertany a Begur, Baix 
Empordà). Aquesta escola em-

pordanesa va ser un dels sis cen-
tres pilot esmentats anteriorment. 
Aquestes però no són les úniques 
escoles rurals que fan jornada con-
tinuada, ens consta l’existència de 
tres escoles més a catalunya. Les 
tres comparteixen la característica 
que es troben en nuclis força dis-
seminats i de difícil accés. com es 
pot llegir als documents adjuntats 
a la webgrafia els diferents mo-
tius geogràfics són els que en el 
seu moment els van fer prendre 
aquesta decisió. És el cas de l’Es-
cola castell de cabrera de La Vajol 
que pertany a la ZEr les salines 
(Alt Empordà), l’Escola d’Hortsav-
inyà de Tordera al maresme (Escola 
d’Hortsavinyà, 2015) i també l’Es-
cola Lliurona d’Albanyà a La gar-
rotxa (Badua, 2011; Atset, 2015).

fa anys que veus reconegudes de 
l’àmbit de l’educació com feito 
(2007), sacristán (2008), fernán-
dez Enguita (2015) entre d’altres es 
posicionen clarament en contra de 
la compactació d’horaris. Els autors 
esmentats, i en la línia del que afir-
ma sintes (2012) en un informe de 
la fundació Bofill sobre l’impacte 
social i educatiu de la jornada es-
colar continua, afirmen que no hi 
ha evidències empíriques sobre el 
tema. Afirmen que no existeixen 
projectes de recerca ni tampoc 
fruit de l’experiència d’altres in-
drets on s’apliqui, que mostri que la 
jornada compacta pugui millorar el 
rendiment acadèmic (ocDE, 2011) 
o que col·labori en la conciliació 
entre els nens o joves i les seves 
famílies. També afegeix que més 
enllà d’experiències concretes i de 
casos que es perceben com a exi-
tosos, les investigacions ens most-
ren que, com he comentat a l’inici 
de l’article, els resultats no són gen-
eralitzables per a tots els contex-
tos. Al contrari, apunten més aviat 
que aquesta mesura comporta l’in-
crement de les desigualtats socials 
dins de l’escola pública.

Ara bé, com a contrast sintes (2012: 
18) també defensa en el mateix in-
forme que “la jornada continua a 

primària pot ser factible en alguns 
entorns concrets: entorns rurals, 
d’alta dispersió geogràfica i neces-
sitat de mobilitat; entorns amb una 
xarxa socioeducativa accessible; 
zones amb una estructura ocupa-
cional compatible amb els horaris 
escolars de matí etc.”. i afegeix que 
l’experiència a indrets com Anda-
lusia o Extremadura demostra que 
l’aplicació de la jornada contínua 
ha tingut èxit i ha rebut recolza-
ment de les famílies en indrets on hi 
hagut consens entre tots els mem-
bres de la comunitat educativa i on 
ha anat acompanyada d’un pro-
jecte global que integra els temps 
lectius i no lectius, amb el suport i 
ajuda per part de l’Administració. si 
tenim en compte les escoles rurals 
del país que actualment porten a 
terme la jornada continuada vei-
em que aquestes es corresponen 
força als patrons descrits per sin-
tes (2012) en el seu informe.

Des del meu punt de vista la jor-
nada continuada és un tema molt 
complex. Penso que en primer lloc 
cal fer l’avaluació de les sis proves 
pilot i en el cas que la mesura es 
decideixi tirar endavant caldrà te-
nir molta cura. És imprescindible a 
part de tenir el consens per part de 
tota la comunitat educativa d’una 
escola, analitzar les seves carac-
terístiques socials, econòmiques i 
territorials abans de prendre cap 
decisió. Per acabar afegir que, i en 
la línia del que comentàvem amb 
en miquel Payaró sobre el tema, 
més enllà dels avantatges i incon-
venients de la jornada compact-
ada, més enllà del tipus d’escola, 
etc. es tracta de millorar la concil-
iació (de qualitat) laboral i familiar. 
Una conciliació que ha de tenir en 
compte la diversitat de famílies que 
acull l’escola pública, sense oblidar 
l’objectiu principal d’aquesta que 
és contribuir a la igualtat d’oportu-
nitats de totes i tots. Aquest segur-
ament és el veritable repte de fons.

Dra. laura Domingo peñafiel
Departament de Pedagogia de la 
UVic
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La reorganització 
flexible i social de 
la jornada escolar, 
l’Eduard marquina

Des de fa molts anys la comuni-
tat educativa intenta reflexionar i 
consensuar quin és el marc hora-
ri  adequat. recordo el document 
de treball signat l’any 1993, el 28 
de gener en el si del mUcE en-
tre fAPAc, federació de mrP de 
catalunya, ccoo, UsTEc, fETE-
UgT, sTE's, coordinadora d’estudi-
ants d’EEmm, sindicat d’estudiants, 
A.J.E.c. i A.c.E.  anomenat “PEr Un 
HorAri i JornADA EscoLAr: 
PEDAgÒgicAmEnT PosiTiUs, 
LABorALmEnT rAonABLEs i 
sociALmEnT sATisfAcToris” on 
es posava clarament de manifest 
que “Des de diversos sectors, en-
titats i  associacions hi  ha una de-
manda de modificació de l’horari 
dels centres educatius, per a poder 
adaptar-los a les situacions i reali-
tats diverses que viuen les mares i 
els pares, els professionals de l’en-
senyament i l’alumnat.”

És un document que pretenia diri-
gir-se  també a la societat en gen-
eral, per tal d’afavorir la reflexió i 
el debat positiu i constructiu que 
contribueixi a la millora de la pràc-
tica quotidiana dels centres edu-
catius i a una millor valoració de la 
tasca educativa. 

Hem de ser conscients que l’or-
ganització  del treball determina 
les maneres d’estructurar el temps 
en el si de les empreses. Després 
de dècades, la gestió dels horaris 

de feina s’han modificat en moltís-
simes variants: treball a casa, 
horaris variables, treball compac-
tat, treball per torns, per la qual 
cosa s’ha transformat en una cosa 
complexa que necessita l’acord in-
terprofessional de catalunya. re-
produeixo el que entén el cADs 
com a reforma horària transversal:

“La reforma horària consisteix, 
des del punt de vista del cADs 
en generalitzar una jornada lab-
oral més compacta i flexible, que 
permeti acotar millor el temps 
destinat a la feina i n’alliberi per a 
usos personals, familiars i socials. 
D’aquesta manera s’espera mil-
lorar el benestar físic i anímic de 
la població, augmentar la compet-
itivitat de l’economia, generar una 
vida social de qualitat i millorar el 
medi ambient.”

És per això que comparteixo l’opin-
ió que la reforma horària no només 
hauria d’afectar les escoles, sinó la 
societat en general, però mentre 
els polítics i els agents socials no 
es posen d’acord a nivell global, la 
societat pren iniciatives que són 
mostres evidents del canvi i del 
compromís social.  

Una idea que s’ha de tenir present 
és que quan parlem de ritmes es-
colars,  la de la cronobiologia, hem 
d’evitar jornades excessivament 
llargues, les quals no són òptimes 

per a l’aprenentatge, per això di-
vidir la jornada d’una manera com-
pactada entre temps acadèmic 
i lúdic com fan en el centre de 
referència aquí proposat em sem-
bla pertinent. 

sóc conscient que n’és una mostra 
i que del que realment es tracta és 
de trobar una solució global en un 
acord entre tots els agents socials 
que permeti que la gran majoria 
de la població es beneficiï, però 
mentre això no s’aprovi hem de 
treballar en iniciatives com la que 
presentem aquí, inspirada en les 
“magnet schools” que treballen en 
la idea de crear xarxa social. 

L’esperit d’aquell document que 
tots vam signar, fa més de 20 anys, 
es podria veure satisfactòriament 
complert  en la manera d’entendre 
i aplicar  el temps escolar d’una 
forma oberta i flexible, com  seria 
l’escola Eduard marquina del barri 
de Besòs, de Barcelona,  al llindar 
amb sant Adrià del Besòs i el seu 
barri popular del La mina. 

He analitzat models experimen-
tals francesos com el de l’iseret a 
frança on concentren al matí tota 
la formació pròpiament acadèmi-
ca. Després d’un descans, a la tar-
da realitzen les activitats lúdiques, 
extraescolars i periescolars  de 
reforç escolar, atenció individual-
itzada. remarcar que col·laboren 

associacions per tal de donar una 
oferta extensa d’activitats es-
portives, lúdiques i culturals de 
caràcter gratuït subvencionat per 
l’ajuntament.

lEs ComunITATs  
D’AprEnEnTATgE

També a Andalusia, on la jornada 
compactada o continuada està 
institucionalitzada a més a més 
han creat una xarxa de  cEnTrEs 
rEconEgUTs  com “comUni-
DAD DE APrEnDiZAJE”, els quals 
en les avaluacions han tingut un 
èxit escolar per sobre de la mitjana. 

Una comunitat d’Aprenentatge és 
un projecte de transformació que, 
des dels centres educatius i a través 
de la utilització de certes eines, està 
focalitzat en l’èxit escolar.  A més  a 
més, el procés d’ensenyament-ap-
renentatge no recau exclusivament 
en mans del professorat, sinó que 
depèn de la implicació conjunta del 
personal del centre educatiu i dels 
diferents sectors que el conformen: 
famílies, associacions i voluntariat.

El centre de referència d’integració  
que jo he estudiat seria el  cEiP 
Antonio gala de còrdova, el qual 
té una immensa majoria d’alumnes 
d’ètnia gitana, el 85%. comentar 
que fan horari compactat de 9 a 
14 i a la tarda qui vol té activitats 
extraescolars subvencionades per 
les administracions i impartides 
per associacions de voluntaris.,  
empreses de lleure i on el preu de 
l’àpat simbòlicament val un euro.

Voldria destacar en aquest sentit 
que la Llei Educativa d’Andalusia 
(LEA) aborda la cooperació entre 
administracions i entitats en l’àmbit 
educatiu, centra la col·laboració en 
el paper essencial de l’Administració 
local en educació, i reconeix en el 
seu article 177 la tasca important de 
col·laboració que realitzen les enti-
tats de voluntariat en la millora dels 
centres educatius d’Andalusia.

l’ExEmplE DEl CEIp EDu-
ArD mArquInA DEl BAr-
rI BEsòs DE BArCElonA

Un bon exemple a casa nostra el 
tenim a  l’Eduard marquina, on  
la desigualtat social era tracta-
da en els plans d’entorn els quals 
donaven una cobertura insufi-
cient a l’alumnat, cosa que va mo-
tivar que la comunitat educativa 
reflexionés i acceptés el desafia-
ment de crear un programa d’ac-
tuació que incidís positivament 
en els hàbits i en el dia a dia quo-
tidià dels seu alumnat. 

Alguns detractors de la jornada 
compactada argumenten que la 
demanda respon a interessos indi-
viduals de certes famílies i del pro-
fessorat, la qual cosa és aberrant 
i fora de tota lògica, ja que en els  
7 centres pilots on està establerta, 
tenen un consens mínim del 80% 
de les famílies. Xifra que qualsevol 
parlament ja voldria per a consen-
suar per a qualsevol llei important.

objectius tant lícits  com red-
uir l’absentisme de la tarda (els 
alumnes marxaven al migdia i 
no retornaven després d’aquesta 
llarga pausa de dues hores i mit-
ja) s’han cobert les expectatives 
tal com indica la seva directora. 
s’evita que s’estiguin pel carrer i 
per una altra banda s’asseguren 
que estiguin ben alimentats.

quInEs moDIFICACIons 
horàrIEs s’hAn 
InTroDuïT? 

s’ha concentrat l’horari lectiu en-
tre les 8,30 i les 14,30 on com a 
diversos països europeus (finlàn-
dia, Alemanya, etc) l’activitat de 
menjador entra dins de l’horari 
lectiu, dins de l’apartat d’hàbits 
saludables.

A partir de les 14.30, d’una mane-
ra flexible comencen les activitats 
extraescolars fins les 16h. De dil-
luns a dijous.

El principal escull que tenien per 
a implementar un horari lectiu 
compactat en aquesta escola era 
la sisena hora, la qual en centres 
com aquest el Departament ha 
optat per mantenir-la, però que 
en l’Eduard marquina s’ha integrat 
dins l’activitat de menjador, com 
tasca lectiva.

A l’escola Eduard marquina abans 
de les 14 h ja han acabat totes 
les classes, però cap alumne no 
marxa a casa fins les 16.30 h. 
Abans dinen tots al centre acom-
panyats, taula per taula, dels seus 
mestres, i després fan activitats 
de lleure educatiu. En un entorn 
empobrit (barri del Besòs de Bar-
celona, amb un percentatge ele-
vat d’alumnes de La mina) han  
aconseguit que els nens i nenes 

horari
lectiu de 8.30h a 14.30h
(menjador inclòs en lectiu)

Extralectiu de 14.30h a 16.00h

Atenció secretaria:

Dill, dx i div 8.30 a 9.00h
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possIBIlITATs DE 
Col·lABorACIó EnTrE 
unA EsColA I El sEu 
EnTorn:

AssociAcions i 
comUniTATs

ètniques

AJUnTAmEnT:
Esport, activitats.
Extraescolars, etc

sErVEi 
DE sALUT:
prevenció
educació

EmPrEsEs:
Educatives 

(AAEE), altres 
(informática, etc)

AssociAcions:
sindicats, AA, 
Veïnals, etc.

moVimEnTs:
Ecologistes, 
solidaris...

fAmÍLiEs:
professions, 

aficions

PLATAformEs
de suport 
a L’escola

CEnTrE 
EsColAr

mengin de manera saludable a 
l’escola, evitant l’absentisme que 
patien quan  els nens marxaven a 
dinar a casa i no tornaven. Amb 
la compactació horària i la real-
ització de les extraescolars per a 
tots i totes eviten que es passin 
la tarda al carrer. L’obertura del 
centre a tothom ha estat un èxit 
d’integració i dinamització social.

El cas del marquina és un exem-
ple de com la reorganització de 
l’horari escolar, impulsada amb 
l’ajut econòmic del districte -per 

les extraescolars i les beques 
menjador-, ha contribuït a reduir 
les desigualtats socials al centre. 

Estic totalment convençut que 
el model és extrapolable a tots 
aquells centres que vulguin tre-
ballar en xarxa. insisteixo: si hi ha 
un bon projecte i la complicitat de 
la societat civil i les institucions, el 
sistema funciona!

Jesús martín rivera
Professor de secundària  
i col·laborador de l’IOC

Procés per a demanar  
Jornada flexible

1.

2.

3.

4.

5.

DEBAT EnTrE El proFEssorAT

TAsquEs DE lA ComIssIó:

ElABorACIó D’unA proposTA D’EnquEsTA

ConvoCATòrIA D’un ConsEll EsColAr ExTrAorDInArI

ExposICIó I DEFEnsA DEl proJECTE

1.1 El claustre reflexiona la proposta de jornada continuada, emmarcada 
dins del projecte educatiu del centre.

1.2 votació i aprovació pel claustre.

1.3 si el resultat és favorable es proposa de crear una comissió de 
professorat voluntari per a fer una proposta als pares i ajuntament  

per a  l’elaboració del projecte.

3.1 reunió/ons prèvia /es per a sensibilitzar-los sobre els avantatges 
de la jornada continuada.

3.2 Assemblees de pares i mares per a discutir les propostes

3.3 votació de les propostes per part dels pares

4.1 valoració dels resultats de la votació.

4.2 reflexió, debat de la proposta i pronunciament a través d’una  
votació vinculant.

· preparar documentació

· Estudi de viabilitat econòmica tenint com a referència el preu fixat pel 
Departament d’Ensenyament per al servei de menjador escolar

· Distribució horària

· plantejament d’activitats que cobreixin l’horari flexible

· plantejament pedagògic i sociològic

· Transport

· reunions amb representants de la societat civil per tal d’optimitzar les 
sinergies i estudiar propostes d’activitats extraescolars.
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CosT ACTIvITATs:
quIn sErà El CosT DE lEs ACTIvITATs 
DE l’úlTImA horA DEl mEnJADor?

Es proposa que el temps de menjador (3 hores en 
total) es reparteixi en una hora per dinar, una de 
pati i l’última d’activitats més estructurades (fer 
deures, jocs de taula, pel·lícula en anglès, bibliote-
ca, cançons, hort...). Aquestes activitats entren en el 
preu del menjador i serien liderades i supervisades 
pels mateixos monitors/es. D'acord amb l’empresa 
proveïdora només s’haurien d’ultimar-ne els detalls 
i fer la planificació de les activitats.

gEsTIó DEl mEnJADor:
quI Es FA CàrrEC DE lA gEsTIó DE lEs 
3h DE mEnJADor?

La gestió del menjador seria portada, com ara, per 
una empresa externa. considerem que amb la jorna-
da continuada quedaria una organització del temps 
de menjador més racional i els infants no farien tanta 
estona seguida de pati. També hi hauria la possibil-
itat de que la recollida dels nens/es fos flexible, po-
dent-los recollir per exemple a les 15:00 a les 16:00.

Torns: En un sol torn. s’habilitarien més espais 
per a menjar, d’aquesta manera tots els nens/es 
podrien menjar alhora. En el cas que la proposta 2 
tirés endavant, l’hora de dinar seria més semblant 
al que realitzen durant el cap de setmana la majoria 
de les famílies.

pApEr soCIAlITZADor DE l’EsColA:

si algú no es pot quedar a dinar per termes econòmics 
i vol participar de les activitats extraescolars, es po-
dria buscar fórmules per solucionar-ho, com per ex-
emple que hi hagués l’opció que els infants anessin 
a dinar a casa i tornessin a l’escola per la tarda (pati 
i activitats d’última hora) a un cost reduït com fan al 
model d’Andalusia o subvencionat per l'ajuntament 
o districte.  

consideracionsExemples d’horaris flexibles

ExEmplE DE moDEl D’horArI  
ConTInuAT InFAnTIl I CIClE InICIAl  
C. mITJà I supErIor

08:30 – 09:30 Activitats acadèmiques Activitats 
acadèmiques

09:30 – 10:30 Activitats acadèmiques Activitats 
acadèmiques

10:30 – 11:00 Esbarjo Lectura individual

11:00 – 11:30 Lectura individual Esbarjo

11:30 – 12:30 Activitats acadèmiques Activitats 
acadèmiques

12:30 – 13:30 Activitats acadèmiques Activitats 
acadèmiques

13:30 – 16:30 menjador 

16:30 – 18:00 Activitats extraescolars 

TEmps EsColAr DE JornADA FlExIBlE
El considerem en tres parts horàries diferenciades:

1. L’escola
Horari LECTiU
proposTA 1: 9:00 · 14:00
proposTA 2: 8:30 · 13:30

HorEs LECTiVEs
 5 hores lectives (les que marca per llei la generalitat 
amb 30 minuts de pati inclòs)

ProGraMaCiÓ
Activitats didàctiques programades (incloent les 
sortides de tot el dia)

2. El menjador
Horari
proposTA 1: 14:00 · 17:00
proposTA 2: 13:30 · 16:30

TorN
 1 torn (confirmat amb l’empresa proveïdora i l’esco-
la, s’habilitaran altres espais per a menjar).

CosT 
6,26€/dia infants fixes (les devolucions seran només 
de la part corresponent  menjar, veure proposta)

aCTiViTaTs/TaLLErs
Activitat estructurada per a tots els nens/es a l’últi-
ma hora (inclou deures)

rECoLLiDa NENs/Es
Possibilitat de recollir els infants a les 15:00 i a les 16:00

3. Extraescolars
Horari
proposTA 1: opció inici 17:00 + opció 16:00 · 17:00
proposTA 2: opció inici 16:30 + opció 15:30 · 16:30
luDoTECA matí / tarda (al finalitzar el menjador) (1,5h)
gEsTIó: AmPA

TEmps EsColAr DE JornADA pArTIDA
El considerem en tres parts horàries diferenciades:

1. L’escola
Horari LECTiU 9:00 · 12:30 15:00 · 16:30

HorEs LECTiVEs
5 hores lectives (les que marca per llei la generalitat 
amb 30 minuts de pati inclòs)

ProGraMaCiÓ
Activitats didàctiques programades (incloent les 
sortides de tot el dia)

2. El menjador
Horari  12:30 – 15:00

TorNs
2 torns 12:30/13:30

CosT
6,26€/dia infants fixes

aCTiViTaTs/TaLLErs:
Tallers opcionals

3.  Extraescolars
Horari Migdia: 12:35 – 13:35 / 13:45 · 14:45 Tarda: 
inici 16:30

luDoTECA matí / tarda (1,5h)

gEsTIó: AmPA
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