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2. El debat sobre horaris escolars a l’Estat Espanyol
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3. El debat sobre horaris escolars a Catalunya



4. Limitacions dels horaris escolars actuals

1) Els horaris actuals imposen un ritme de treball estressant tant per a alumnat 
com per als docents i no garanteixen que les activitats educatives es realitzin dins 
uns horari saludables.

2) No contribueixen a reduir les desigualtats educatives.

3) Responen a un model d’aprenentatge poc adequat a les necessitats de la 
transformació i innovació educativa.

4) S’aprofiten poc els recursos educatius del territori per ampliar les oportunitats 
educatives de l’alumnat i diversificar les estratègies d’aprenentatge.



Educació a l'Hora és una proposta d'horaris escolars en clau d’educació a temps 

complet, que dona resposta als reptes educatius i socials d’avui en dia i que vol anar 

més enllà del debat sobre jornada continua i jornada partida. 

La portem a debat amb la comunitat educativa amb els següents objectius:

• Incorporar les diferents realitats dels centros i contextos educatius dels municipis 

de Catalunya a la proposta.

• Donar veu als diferents membres de la comunitat educativa per tal que pugueu 

compartir idees i inquietuds al voltant de la proposta d'Educació a l'Hora.

5. Educació a l’Hora: una proposta d’horaris 
educatius a temps complet



Els 3 fonaments de la proposta

EQUITAT

Garantir que tot els 
infants i joves tenen un 
accés equitatiu a les 
oportunitats educatives 
lectives i no lectives.

Del centre escolar 
al centre educatiu 
en xarxa amb el 
territori.

SALUT

TRANSFORMACIÓ 
PEDAGÒGICA

Personalització de 
l'aprenentatge i ús de 
diferents pedagogies que 
s'adaptin a les necessitats 
i motivacions dels infants i 
els joves.

Respectar els ritmes 
cronobiològics i afavorir uns 
horaris saludables i que 
milloren la disposició a 
l’aprenentatge. Facilitar la 
convivència familiar.



De l’escola al centre obert al barri i la ciutat

El model d’Educació a Temps Complet proposa una transformació en la forma com entenem l’escola: del centre 
escolar al centre educatiu obert i que treballa en xarxa amb el territori i la comunitat educativa.

Un municipi amb escoles a temps complet garanteix que els infants i els joves accedeixin a les oportunitats 
educatives del territori sense que es produeixin desigualtats entre els diferents alumnes.



Com es concreta la proposta? 



Proposta d’horaris escolars per a una educació equitativa i integral

1. REDUIR, DIVERSIFICAR I PERSONALITZAR L’APRENENTATGE DEL TEMPS LECTIU

• Afavorir pedagogies diverses per millorar el vincle amb l’aprenentatge dels infants i 
els joves.

• Garantir l’oferta de reforç educatiu i estudi assistit en temps lectiu o opcional, per tal 
que qualsevol alumne pugui acabar la jornada escolar sense emportar-se tasques i 
deures a casa.

• Considerar com a temps lectiu els descansos en l’etapa d’ESO tal i com es fa a 
primària.
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2. ENRIQUIR EL PROJECTE EDUCATIU AMB ACTIVITATS EDUCATIVES OPCIONALS EN 
L’ESCOLA I EN L’ENTORN 

• Els centres en col·laboració amb el municipi i les entitats proporcionen als seus 
alumnes una oferta complementària d’activitats no lectives i opcionals en el centre o 
en el seu entorn. 

• Introduir crèdits de lliure elecció que es puguin fer fora del centre i convalidables 
com a hores lectives. 

• Els centres educatius, tant escoles com instituts, romanen oberts a la tarda per 
oferir activitats educatives lectives i opcionals, així com serveis de cura addicionals. 

• Limitar el temps màxim d’estada de l’alumnat: màxim de 8h, excepcionalment 10h. 
• Garantir sistemes de tarificació social i/o beques.
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3. PARTICIPACIÓ INTERDISCIPLINAR DE PERFILS DIFERENTS D’EDUCADORS DURANT    
L’HORARI DEL CENTRE EDUCATIU

• Un projecte d’ETC es porta a terme amb la col·laboració i el treball conjunt d’un equip 
multidisciplinar format per docents i altres professionals de l’educació que 
complementen i reforcen la tasca educativa.

• La incorporació d’altres professionals permet complementar l’horari laboral dels 
docents per cobrir l’horari total d’obertura dels centres. 

• La distribució horària del centre ha de preveure espais de trobada suficients, 
coordinació i treball conjunt dels educadors i un temps adequat d’atenció i 
acompanyament a les famílies.

• Els docents poden flexibilitzar els seus horaris en funció de les responsabilitats que 
adquireixen en el centre.
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4. FLEXIBILITAT EN ELS HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA, I REDUCCIÓ DE LA PAUSA DE 
MIGDIA

• Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida, de manera que les famílies i els alumnes 
puguin adaptar els horaris a la seva situació personal i possibilitats de conciliació. A 
més, la flexibilitat ha de promoure la comunicació i apropament entre famílies i 
docents.

• Reduir la pausa del migdia a primària, de manera que es pugui avançar l’horari de les 
activitats educatives de tarda, respectant una hora de finalització respectuosa amb els 
horaris familiars, tal i com es recull en el Pacte per a la Reforma Horària. 
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5. TEMPS DE MIGDIA INCLÒS EN EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 
• Temps de migdia a primària i secundària en una franja horària saludable (entre les 12h 

i les 14h), en coherència amb els consensos del Pacte per a la Reforma Horària i 
garantint els criteris de salut i cronobiologia.

• Temps de migdia considerat com a temps educatiu i inclòs en el projecte educatiu de 
centre.  







Beneficis per a la comunitat educativa 



De l’escola al centre obert

Institut Escola Avinyó:



Obrir el diàleg i incorporar les diverses mirades de la comunitat


