
Concentra l'activitat acadèmica en els 
horaris de major rendiment.

NENS

?

PARES

Adaptar l'horari als ritmes biològics dels 
alumnes permetria reduir la fatiga, i l'estrès.

Reduir l'absentisme escolar.

Els infants disposen de temps per jugar, fer 
els deures, descansar, o per estar amb la 
seva família. 

Millora la conciliació familiar. Horaris de 
recollida més flexibles, que s'adapten a les 
necessitats de totes les famílies (14h, 15:30 i 
16:30h)

Afavoreix el vincle familiar.

Redueix l'estrès familiar dels excessius 
trasllats i el menor temps lliure.

No suposa la pèrdua del menjador, ni 
beques.

Reduir el cost econòmic per despeses de 
menjador i desplaçaments (bitllets 
d'autobús, gasolina, etc.)

Beneficis I A MÉS...

Les hores d´ingesta són més equilibrades 
(cada 3 hores). 

Ÿ S´aplica a gairebé totes les comunitats 
autònomes d´Espanya, on la seva implantació 
és quasi majoritaria (aquest any s´hi ha sumat 
Aragó i València)

Ÿ La jornada contínua és un model que 
s´aplica als països amb més altes qualificacions 
en qualitat educativa com Finlàndia o 
Alemanya.

Ÿ Adaptació a l´horari de l´ESO

El professorat disposaria de més temps per 
preparar les seves classes, formació 
permanent i per atendre entrevistes amb les 
families per la tarda.

PROFESSORAT

jornada contínua

Qualsevol dubte o pregunta escriu-nos!

 

La nostra Fan Page a Facebook: 

Volem Jornada Contínua a Catalunya 

contacto@jornadacontinuacatalunya.com

Links d´interès

El nostre enllaç per les 
firmes online en Change.org:

Jornada 
contínua

No suposa 
canvis per a 
qui no ho 
desitgi!

 

@ContinuaCat

 

www.jornadacontinuacatalunya.com
Mes informació a:
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Les classes de la 
tarda  comencen 
en hores de baix 

rendiment

Les classes acaben 
en un moment 

d´alta recep�vitatL'hora d'entrada és la mateixa, les 09:00h.
Les hores de sortida es gestionarien de la següent 
manera:
14:00h Els alumnes que NO es queden al 
menjador.
16:30h Els alumnes que SI es queden al menjador, 
amb possibilitat de recollir-los a les 15:30h.
17:30h Els alumnes que es queden a les 
extraescolars. (Les extraescolars aniran a gust de 
cada centre).

 Com s'establiria l'horari d'entrades
 i sortides?

 A qui beneficia la jornada?

Primer, als nens/es. Així tenen totes les hores 
lectives juntes, seguides de menjador, activitats 
lúdiques i extraescolars. La flexibilitat horària 
també beneficiarà a tots els pares. 
Actualment, són poques les famílies que poden 
recollir els fills a les 12:30h.

Què passa amb el menjador? 
 El menjador segueix igual, però en un altre horari. 

(14h a 16:30h). Els nens mengen i són atesos per 
els monitors, com es fa actualment.
Es possible que el número de comensals 
disminueixi, cosa que afavoriria una atenció més 
personalitzada dels nens i disminuint els conflictes. 
El funcionament del menjador està garantit.

 

 No es cansaran massa els nens amb
 tantes hores seguides?

 

Gaudiran de dos descansos: un de 10:30h fins a les 
10:50h, i un altre de 12:30h a 12:40h. A més, els petits 
que dinin a casa, podràn fer la migdiada sense haver 
de tornar a l´escola. Respectant el ritme dels infants!

Dinar a les 14h no és massa tard?  
Les hores d´ingesta seràn més equilibrades: els nens 
mengen cada 3 hores (8.30h, 10.30h, 12:30h, 14.00h, 
17.30h, 20.00h aprox.)

Cal donar importància a la qualitat del que menja 
l´infant, no a quina hora ho fa.

Què és la jornada contínua escolar?  
És una reorganització de l'horari escolar,  
mantenint la mateixa quantitat d´hores lectives (9h 
a 14h) i de menjador (14h a 16:30h). Les activitats 
lectives es desenvolupen en jornada de matí, per la 
tarda temps de menjador i de lleure. 

Las beques menjador seguirien igual, ja que  depenen 
de la renda familiar i no del tipus de jornada escolar. 

 Què passa amb les beques de menjador?  

Quin cost suposarà?  
Cap. Es una reorganització de l´horari.

Es podrà canviar a la jornada actual
si no estem contents?
Sense cap problema. Tot i que la jornada contínua es 
beneficiosa per tots sense perjudicar a ningú, cada 
tres anys es valorarà l´experiència del projecte podent 
tornar a l`antic model. Fins al moment, només hem 
viscut amb la jornada partida imposada i ningú ha 
reflexionant sobre si és bona o positiva.

  

 

 

 

No suposa canvis per a qui no ho desitgi

Permet recollir 
als nens a les 
14h, 15:30h i 

a 16:30h

Aplicat en un 
90% de les 

escoles 
públiques 
d´Espanya

Corba de fatiga escolar

Preguntes 
freqüents

Font: L´expertise collective. Rythmes de l´enfant

9h 10h 12h 13h 14h 15:00 16h 16:30 17h11h

JORNADA CONTÍNUA

DESCANS

E
X

T
R

A
E

S
C

O
L
A

R
SRENDIMENT MOLT BO

RENDIMENT BO

RENDIMENT SUFICIENT

RENDIMENT INSUFICIENT

MENJADOR

CASA

HORARI
LECTIU

DESCANS

S´aprofiten les 
majors hores de 

produc�vitat

Les tardes es 
reserven per el 
descans i l´oci

Horari actual  
9:00 9:30 10:00 11:00 11:3010:30 12:00 12:30 13:3013:00 14:3014:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

MENJADOR

CASA

HORARI

 LECTIU E
X

T
R

A
E

S
C

O
L
A

R
S

HORARI LECTIU

DESCANS

Ó

9:00 9:30 10:00 11:00 11:3010:30 12:00 12:30 13:3013:00 14:3014:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

MENJADOR

CASA

E
X

T
R

A
E

S
C

O
L
A

R
S

HORARI LECTIU

Horari proposat i decidit per votació  
9:00 9:30 10:00 11:00 11:3010:30 12:00 12:30 13:3013:00 14:3014:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

MENJADOR

CASA

E
X

T
R

A
E

S
C

O
L
A

R
S

HORARI 

LECTIU

HORARI

LECTIU

D
E

S
C

A
N

S

D
E

S
C

A
N

S

10:30 - 10:50 12:30 - 12:40

Recollida 1 Recollida 2 Recollida 3


	Página 1
	Página 2

