
1 
 

- ÍNDEX - 

1. INTRODUCCIÓ AL NOSTRE PROJECTE 

2. JUSTIFICACIÓ 

3. MILLORA QUE ES PRETÉN ACONSEGUIR A TRAVÉS D'AQUEST PLÀ. 

            3.1 Àmbit pedagògic 

            3.2 Àmbit de convivència 

            3.3 Àmbit coordinació 

            3.4 Àmbit coeducació i igualtat de gènere 

            3.5 Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral 

            3.6 Àmbit de la salut 

            3.7 Altres  

4. HORARI GENERAL DEL CENTRE 

4.1. Horari obertura i tancament del centre 

             4.2. Horari lectiu 

             4.3. Horari d’entrades i d’eixides 

5. PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS DOCENTS FINS LES 17.00H. 

6. IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE EN LA SUPERVISIÓ DE 

L’ACVTIVITAT NO LECTIVA. 

7. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER 

VOLUNTARI. 

8. PLANIFICACIÓ DE SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I TRANSPORT. 

9. MESURES PER A GARANTIR L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS DE 

SUPORT EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

10. PREVISIÓ D’ACTUACIONS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA 

(PARES I MARES I PROFESSORAT) 



2 
 

11. PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLÀ ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ 

DE LA JORNADA ESCOLAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTAL LA COMUNITAT 

ESCOLAR 

 11.1 Estratègies i mecanismes d'avaluació. 

 11.2 Mecanismes de valoració. 

 11.3 Nivells d'avaluació. 

12. SISTEMA DE VOTACIONS. 

13. CONCLUSIÓ AL NOSTRE PROJECTE. 

14. ANNEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.- INTRODUCCIÓ AL NOSTRE PROJECTE 

 

La finalitat de l’educació és el desenvolupament integral de la persona. Al nostre 

centre treballem en aquesta direcció, procurant les eines que ens puguen apropar a 

aquest gran objectiu de les societats actuals. 

En el marc actual de reflexió sobre la jornada escolar ens hem plantejat repensar 

l’actual distribució horària de la jornada. Per això hem decidit elaborar el Pla Específic de 

Jornada Escolar que presentem, donat que considerem convenient la modificació de 

l'actual horari, proposant el canvi a una jornada contínua. 

Aquest canvi a una jornada contínua presenta unes característiques que poden 

aportar una millora significativa en l’aprofitament del temps que els alumnes romanen a 

escola, ja que: 

• Concentra el treball de les àrees curriculars en les hores del matí, que són les 

hores de major rendiment. 

• Evita el trencament de la jornada lectiva durant dos hores i mitja. 

• Suprimeix la jornada lectiva de vesprada, que són les hores de menor 

rendiment. 

• Dóna opció a una jornada no lectiva de vesprada, amb activitats extraescolars 

gratuïtes i voluntàries per als alumnes. 

• Permet a l’alumnat acabar la seua jornada lectiva a les 14:00h. 

• Ofereix a les famílies la possibilitat de replegar els alumnes de manera flexible 

al finalitzar la jornada lectiva, després del menjador o a les 17:00h. 

• Facilita la conciliació familiar d’horaris escolars i horaris de treball. 

Aquest projecte de nova distribució horària amplia i renova el concepte d'educació i 

facilita la interacció en el model més participatiu de la societat actual. 

La intenció d'aquest projecte és proposar el canvi de l'actual jornada partida a una 

jornada contínua per als propers cursos (durant 3 anys, 2018-2021), creant un model 

d'horari més flexible que possibilita una nova distribució horària, on les famílies trien 

l'opció més adient a les seues necessitats socio-familiars. 

Per poder dur a terme la nostra proposta de Projecte de Canvi d'horari ens hem 

basat en el la legislació vigent: 

 

Ordre de 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

Investigació,Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de 

sol•licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització e la jornada escolar en els 
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centres sostinguts amb fons públics de segon cicle, d'Educació Infantil, Educació Primària 

i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. 

Ordre 2/2018, 16 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es modifica l’Ordre 25/2016, 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la quan es regulen les condicions i el procediment de 

sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els 

centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i 

Educació Especial de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política 

Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el 

calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol•licitud i d’autorització 

d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons 

públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la 

Comunitat Valenciana per al curs 2017-18. [2016/10204] 

 

2.- JUSTIFICACIÓ 

 

Per al professorat del col·legi El Crist afavorir que els alumnes gaudeixquen d'una 

educació completa, ha estat una màxima costant en la planificació de la tasca docent per 

part dels mestres i de les mestres de l'escola. Tot el professorat està molt implicat en la 

superació del fracàs escolar i la integració completa de tot el seu alumnat. 

La finalitat principal que ens  mou a voler  implantar la jornada continuada es donar al 

nostre alumnat la possibilitat d’accedir a les activitats educatives i formatives d’una 

manera més racional que l’actual. 

Hem contrastat les experiències de les altres escoles del nostre voltant i totes mostren 

la part positiva de la jornada continuada. 

Es per això, entre altres, que considerem necessari proposar un nou horari escolar. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3.- MILLORA QUE ES PRETEN ACONSEGUIR A TRAVÉS D’AQUEST PLÀ. 

 

3.1 Àmbit pedagògic. 

 

 Millora significativa del rendiment: La jornada contínua manté una major capacitat 

d'aprenentatge en les hores del matí. En la jornada de vesprada el rendiment 

disminueix molt significativament. La jornada partida no implica una alteració dels 

ritmes d'aprenentatge escolar, si no una interrupció dels mateixos que es reprèn a la 

vesprada en ple procés digestiu amb la conseqüent pèrdua d'atenció en els alumnes. 

 Afavorir el procés educatiu global dels alumnes, i no únicament en horari lectiu, 

sinó que a més, en les activitats extraescolars, treball personal, horari de descans i de 

menjador. 

 Optimització del temps: Amb la jornada contínua s'aprofita més racionalment el 

temps real que l'alumne passa en el centre, així com el seu temps lliure. Eixir del 

col·legi i destinar part del temps a realitzar activitats extraescolars fa que els nostres 

alumnes estiguin sobrecarregats de treball, que acaben tard les seues tasques o que, 

no tinguen temps material per a gaudir de la família. 

Amb la jornada contínua, els alumnes tindrien les seues hores lectives al matí, després 

de menjar, els que utilitzen el servei de menjador, podrien descansar, realitzar els seus 

deures, assistir a les activitats extraescolars i/o gaudir de la seua família. 

 Ampliar l'oferta existent d'activitats extraescolars possibilitant que l'alumne trie 

voluntàriament, d'acord amb els seus interessos i/o aficions. 

 Afavorir una completa formació i desenvolupament de l'alumnat. La jornada 

continuada  permetrà a l'alumnat tindre més temps per acabar les tasques i realitzar 

altres activitats, sense que açò supose acabar tard per les vesprades amb el 

conseqüent cansament. 

 Programar activitats complementàries adequades als més menuts,  que en la 

pràctica diària són més dificultoses de dur a terme i amb la jornada contínua si que es 

podrien desenvolupar. 

 Fomentar el treball en equip en formar grups diferents dels habituals als de 

l’aula. 

 Facilitar l’adaptació al pas de Primària a Secundària. La implantació de l’horari 

continuat en centres d’Infantil i Primària no suposa un canvi d’horari i d’hàbits escolars 

al passar a Secundària, ja que és el mateix. Al contrari, facilita una millor adaptació als 

nous ensenyaments. 
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3.2 Àmbit de convivència. 

 

Al CEIP El Crist, s’estan realitzant actuacions per tal de millorar la convivència entre 

tots els agents educatius (assemblees a les classes i al centre, foment de la participació 

de tota la comunitat educativa, implicació directa de l’alumnat en l’establiment i el 

compliment de les normes bàsiques de centre i d’aula). 

Amb la jornada continuada, tots els membres de la comunitat educativa disposarem de 

major flexibilitat horària per tal de dur a terme aquestes mesures, implicant a tots els 

agents educatius. 

A més a més, pel que fa a la convivència, el nou horari perseguix: 

- Reduir la conflictivitat al centre. Actualment l’alumnat disposa d’un temps de pati lliure, 

en l’horari de menjador actual, excessivament llarg, que fa que els conflictes es 

multipliquen durant aquests moments. Amb la jornada continuada, es redueix el temps de 

pati després de dinar, reduint al mateix temps la conflictivitat entre l’alumnat. 

- Millorar les relacions de l'escola amb el seu entorn, creant actituds més obertes i 

positives propiciant la participació i la integració en el centre. 

- Fomentar la col·laboració entre famílies i els docents de l'escola. 

- Servir d’eina fonamental per compensar les desigualtats facilita l’accés a les 

activitats extraescolars complementàries a tots els grups socials. 

 

3.3 Àmbit coordinació 

 

La coordinació en un centre educatiu és un dels punts més importants per a poder 

millorar les necessitats educatives existents. Al nostre centre, pensem que aquesta 

coordinació no és simplement una tasca dels i les mestres, sinó que la participació familiar 

ha d’estar molt present. 

Amb la jornada continuada es facilitaria la realització de les reunions entre els diferents 

agents educatius, ja que aquestes reunions es podrien fer també de vesprada, facilitant la 

participació i la coordinació amb aquelles famílies que no disposen de temps al matí. 

A més a més, entre les tasques pròpies d'aquest projecte serà la de coordinar les 

activitats extraescolars, fent un seguiment actiu d'elles, avaluar-les i modificar-les en el 

cas que siga necessari. 

Així doncs, ens coordinarem tota la comunitat educativa (personal docent i no 

docent). Aquesta tasca estarà basada en realitzar reunions informatives i de col•laboració, 
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per tal de valorar la marxa del projecte i avaluar de manera trimestral els efectes positius i 

negatius de les activitats que conjuntament programem, tant les de l’equip docent com 

l’empresa del menjador. Valorem la importància d'aquestes reunions, per tal d’aconseguir 

la implicació de tot l’equip docent i la consecució del nostre projecte. 

 

3.4 Àmbit coeducació i igualtat de gènere 

 

Quan parlem de coeducació i igualtat de gènere, parlem d'educació no sexista: 

educar en igualtat a xiquetes i a xiquets perquè es desenvolupen com a persones i evitar 

la discriminació pel seu sexe. La coeducació, no obstant això, ha de ser un esforç de tots: 

família, escola, mitjans de comunicació, etc. 

En totes les activitats que proposem seran activitats integradores i afavoriran la interacció 

entre l'alumnat. No seran en cap cas segregadores. No se separarà per sexes, nivells 

educatius, ètnia o religió. L'escola quedarà establida com un marc d'unió entre l’alumnat, 

de manera que tots, podran beneficiar-se de les aportacions que es produeixen de les 

interaccions entre ells i elles. 

 

3.5 Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral 

 

La jornada continuada propicia la conciliació de la vida familiar i laboral. És 

necessari fer compatibles els horaris de l'escola per tal d'adaptar-nos a les noves 

demandes familiars, millorant així aquesta convivència. Així doncs, també intentem 

adaptar el temps escolar a les noves demandes laborals de la societat actual. 

Massa sovint hi ha alumnes que passen a l’escola 9 o 10 hores, més que l’equivalent 

a la jornada laboral d’una persona adulta. És molt preocupant que aquesta situació acabe 

sent habitual en els nostres centres. És, per tant, responsabilitat de la família, l’escola i 

l’administració vetlar perquè això disminuïsca. 

Amb aquesta iniciativa les famílies disposaran de nombroses opcions per tal de arreplegar 

els seus fills i filles: 

 Entrada a les 9:00 hores i recollida a les 14:00 hores després de la jornada 

lectiva. L'alumnat dinaria a casa. Possibilitat d’entrada a les 15:30 hores per realitzar 

les activitats extraescolars i eixida a les 17:00 hores quan acaben aquestes. 

 Entrada a les 9:00 hores i recollida a les 15:30 hores després del menjador. 

 Entrada a les 9:00 hores i recollida a les 17:00 hores, després del menjador i 

de les activitats extraescolars. 
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Altres millores en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral són: 

 Fomentar la integració de l’alumnat que té la residència lluny de l'escola, en la 

participació d'activitats extraescolars que d'altra manera seria impossible realitzar. 

 Afavorir que l'alumnat puga començar a fer les tasques molt abans, quedant 

temps a la vesprada per al joc, per a l'oci i per a compartir amb les famílies; evitant 

començar les tasques a última hora de la vesprada a causa de participar l'alumne en 

activitats com anglès, activitats esportives, música, etc.   

 Disminuir el temps invertit en desplaçaments, la gran majoria dels treballs NO 

permeten eixir a mig matí a per l'alumne o alumna, per tornar a portar-lo a l'escola 

unes hores després. Cal ajustar l'horari lectiu a l'horari laboral de les families. 

 Compatibilitzar l'horari de l'escola amb l'horari dels IES. Molt alumnat del centre 

tenen germans i germanes a I’IES i per als pares és complicat compatibilitzar els 

horaris dels dos centres, així si unifiquem els horaris ajudem en la conciliació de la 

vida familiar. 

 Permetre una major organització dels temps d'oci i d'estudi. 

 

3.6 Àmbit de la salut 

 

La implantació de la jornada continuada també té associats efectes positius en 

l’àmbit de la salut com evitar la fatiga de l'alumnat, sobretot d'infantil, en la jornada 

partida. Per altra banda, l’alumnat de primària disminueixen la seua capacitat d’atenció 

per la vesprada a causa del cansament, dificultant també la tasca docent. 

Per altra banda, amb la jornada partida, en infantil l’alumnat esmorza a les 10:45 

hores, mentre que a l’etapa de primària ho fan a les 11:15 hores, no tenint el temps 

suficient per a fer la digestió, ja que a les 12:30 hores dinen els alumnes del primer torn. 

La jornada continuada afavoreix l’organització d’horaris respectant els ritmes 

biològics i les necessitats nutricionals, ja que permet un major temps entre esmorzar i 

dinar. 

Altres beneficis per a la salut serien: 

 Permetre tenir un dinar relaxat i la possibilitat de descansar una estona. Amb la 

jornada continuada l’alumnat dinarà un cop acabada l’activitat curricular i acadèmica,  

amb la possibilitat de poder descansar una estona abans d’iniciar activitats lúdiques, 

extraescolars, personals,... 

 La climatologia de la nostra Comunitat és un factor més a tenir en compte en 

aquesta decisió, ja que tots sabem que en certes èpoques de l’any la temperatura 
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assolida en les aules impedeix l’ambient adequat on poder desenvolupar les tasques 

educatives. 

 

3.7 Altres: 

 

Tenint en compte tot això, la modificació de l'horari escolar, parteix d'una jornada amb 

el mateix número d'hores lectives (25), però distribuïdes al llarg del matí, que considerem 

des del punt de vista educatiu més racional i profitosa, que la jornada educativa actual 

partida. 

Què aconseguim amb aquesta proposta? 

 

1. Al coincidir en molts casos l'horari laboral de les famílies i l'horari escolar dels 

xiquets, les relacions familiars s'afavorixen, per tant millora el desenvolupament 

personal del xiquet així com la seua educació en valors. Molt del nostre alumnat tenen 

germans i germanes en la Secundària amb horari lectiu de matí, que finalitza al voltant 

de les 14 hores. 

2. Rentabilitzar l'ús de les instal·lacions públiques: el centre romandrà obert fins a les 

17h, però amb més instal·lacions lliures perquè l'escola siga un espai de dinamització 

social i cultural. 

3. Major disponibilitat i adequació horària per assistir a l'oferta cultural i esportiva 

que organitzen altres entitats. 

4. Millora de l'organització del menjador escolar. 

 

4. HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 

4.1 Horari apertura i tancament del centre 

 

Lleis com la LOE i la LOMQUE contemplen l'autonomia dels centres educatius per a 

establir els temps educatius i defineixen molt clarament el concepte de jornada escolar; 

aquesta definició suposa un trencament en la concepció tradicional dels temps, doncs 

separa la jornada escolar dels alumnes de la jornada escolar dels mestres i del centre. 

Amb el nostre projecte educatiu l'escola obrirà a les 9 del matí i tancarà a les 17 

hores de la vesprada. També hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei d'escola matinera i 

vespradera com ja hem mencionat anteriorment. 
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Com es pot veure, no canvia l'horari lectiu, tant sols s'adequa a les necessitats 

pròpies de l'entorn i del procés d'aprenentatge del xiquets, sempre tenim en compte les 

necessitats de salut del xiquet i de convivència familiar. 

 

 

 

JORNADA ACTUAL 

HORARI LECTIU MENJADOR 

+ extraescolars (no gratuïtes) 

HORARI LECTIU 

 

9 h. 12.30 h 15 h a 16.30 h 

 

JORNADA CONTINUA (la nostra proposta) 

HORARI LECTIU MENJADOR ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

9 h. 14 h 15.30 h a 17 h 

 

Així al CEIP EL CRIST  pretenem que cada un dels temps en què es divideix la 

jornada escolar siga aprofitat al màxim de manera que s’obtinga el major rendiment 

possible, tant per l’alumnat com per al professorat. 

Per això pensem que és important diferenciar els temps de cadascun dels membres de la 

comunitat educativa: 

1. La jornada lectiva de l'alumnat començarà a les 9:00 hores del mati i 

finalitzarà a les 14:00 hores. En horari de juny i setembre l'horari serà de 9:00 a 

13:00 hores. 

2. La jornada del professorat inclourà les 25 hores setmanals lectives dins de 

l'horari de 9:00 a 14:00 hores. Una vegada finalitzat aquesta part, caldrà incloure 

també l'hora extraordinària que es desenvoluparà tres dies de 14:00 a 15:00 hores, 

una vesprada de 15h. a 17h, i una  altra, de manera rotativa entre la totalitat dels 

docents del claustre, de 15h a 17h. En aquestes hores es duran a terme les tasques 

normals de preparació de les classes, formació, reunions de cicle i de claustre i 

horari d'atenció a pares i mares. 

3. La jornada del propi centre. El centre romandrà obert de dilluns a divendres 

fins a les 17 hores. 
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4.2 Horari lectiu 

  

L'horari de l'alumnat d'infantil i de primària del CEIP El Crist quedaria establert de la 

següent manera: 

 

 

 

 

JUNY I SETEMBRE 

9:00h a 13:00h Jornada lectiva 

13:00h a 15:00h Menjador escolar 

 

OCTUBRE A MAIG 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 a 9:45 1a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

9:45 a 10:30 2a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

10:30 a 11:15 3a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

11:15 a 11:45 ESPLAI 

11:45 a 12:30 4a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

12:30 a 13:15 5a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

13:15 a 14:00 6a SESSIÓ LECTIVA (45 minuts) 

14:00 a 15:30 MENJADOR ESCOLAR 

15:30 a 17:00 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L'ESCOLA 

 

 Com es pot veure l'horari lectiu comprendrà el període existent entre les 9:00 i 14:00 

hores. L'alumnat podrà romandre a l'escola fins les 14:00, les 15:30, o les 17:00 hores 

segons ho consideren les famílies. 

 

4.3 Horari d’entrades i d’eixides 

 

Tal i com hem exposat en els apartats anteriors, els horaris d'entrades i d'eixides al 

centre quedarien establerts de la següent manera: 

 

 A les 9:00 hores serà l'entrada a l'escola, 5 minuts després l'escola tancarà 

les seues portes. 
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 Entre les 11:15 i les 11:45, durant l'esplai, els pares podran emportar-se als 

seus fills i filles, així com també, portar als alumnes que no han assistit a les 

primeres classes. 

 

 A les 14:00 hores finalitzaran les sessions lectives i començarà el menjador. 

L’alumnat que no utilitze aquest servei, no romandrà al centre i anirà a casa. 

 

 A les 15:30 hores comencen les activitats extraescolars de l'escola, en 

aquests moments l’alumnat que s'haja apuntat, podrà entrar de nou a l'escola. 

 

 També a les 15:30 hores, els i les alumnes que facen ús del menjador i no 

vulguen assistir a les activitats extraescolars, acompanyats dels seus pares i mares, 

podran deixar el centre.    

 

 A les 17:00 hores, s'acabaran les activitats extraescolars de l'escola. 

 

5.-PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS DOCENTS FINS LES 17.00 h. 

Dins de l'horari dels docents es contempla 30 hores de dedicació al centre, 25 hores 

lectives, de dilluns a divendres de 9h a 14h, i 5 hores d'exclusiva que es repartiran de la 

següent manera. 

Esta distribució horària esta marcada dins de l’Ordre 25/2016 del 13 de juny en el 

article 2.5 apart b que defineix que com a mínim, una vesprada de dues hores de les 5 

hores de dedicació al centre. 

L'horari dels i les mestres d'octubre a maig, seria: 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 / 

14:00 

HORARI LECTIU AMB ELS ALUMNES 

14:00 / 

15:00 

 COMPLEMENTÀ-

RIA 

Coordinació 

COMPLEMENTÀ-

RIA 

Coordinació 

Formació 

COMPLEMENTÀ-

RIA 

Coordinació 

 

15:00 / 

17:00 

COMPLEMEN-

TARIES 

TOTS ELS 

MEMBRES DEL 

CLAUSTRE 

1 MEMBRE DE 

L’EQUIP 

DIRECTIU 

+ 

2 MEMBRES 

CLAUSTRE 

Torn rotatiu per 

ordre alfabètic. 

Supervisió d’activitats 

extraescolars. 

1 MEMBRE DE 

L’EQUIP 

DIRECTIU 

+ 

2 MEMBRES 

CLAUSTRE 

Torn rotatiu per 

ordre alfabètic. 

Supervisió d’activitats 

extraescolars. 

1 MEMBRE DE 

L’EQUIP 

DIRECTIU 

+ 

2 MEMBRES 

CLAUSTRE 

Torn rotatiu per 

ordre alfabètic. 

Supervisió d’activitats 

extraescolars. 

1 MEMBRE DE 

L’EQUIP 

DIRECTIU 

+ 

2 MEMBRES 

CLAUSTRE 

Torn rotatiu per 

ordre alfabètic. 

Supervisió d’activitats 

extraescolars. 

Quan un membre del claustre li toque vesprada rotativa, en eixa setmana es descomptarà dos hores complementàries 

del matí (dos dies eixirà a les 14:00h) 

L’equip directiu establirà els seus torns a les vesprades rotatives. 

 

El professorat del CEIP El Crist continua realitzant les 25 hores setmanals de perí-

ode lectiu, en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. 

En referència a l'horari no lectiu recalquem que l'hora de sessió extraordinària es 

realitzaria tres dies de 14:00 a 15:00 hores. Assegurant que una vesprada a la setmana 

tot el claustre romandrà a l’escola per a facilitar la coordinació i realització de claustres, 

cicles, etc. 
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A les 15:30 hores començarien les activitats extraescolars de l'escola que seran 

orientades pels mestres i de caràcter voluntari per a l'alumnat fins a les 17:00 hores. 

Aquestes activitats tindran caràcter gratuït. 

De dimarts a divendres de forma rotativa romandran en el centre en horari de 15h a 

17:00 hores, dos mestres de guàrdia i un membre de l’ equip directiu que  supervisaran 

les activitats extraescolars programades. 

 

6.- IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE EN LA SUPERVISIÓ DE 

L’ACVITIVITAT NO LECTIVA. 

 

Tot el claustre del CEIP El Crist, ens distribuirem i seran els mestres de guàrdia i de 

manera rotativa, de dilluns a divendres, en horari de 15:00 a 17:00 h. Les funcions seran 

les següents: 

1- Vigilar el correcte funcionament de les activitats extraescolars portades a ter-

me pel centre en horari no lectiu. 

2- Afavorir un clima de convivència adient per al bon desenvolupament de les 

activitats. 

3- Informar a l'equip directiu d'aquelles incidències dignes de ser tingudes en 

compte mentre duren les diferents activitats. 

4- Supervisar les instal·lacions del centre, així com també, dels elements físics 

i/o tecnològics que s'utilitzen. 

5- Controlar els i les alumnes al llarg de les diferents hores d’eixida. 

6- Així com altres encomanades per l’equip directiu en funció de les necessitats 

detectades al centre. 

 

7.- PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER 

VOLUNTARI. 

 

L’alumnat s’organitzarà en diferents grups, atenent a l'edat i a l'etapa educativa. 
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S'establirà, per al correcte funcionament d'aquestes activitats extraescolars, unes 

normes d'assistència i de disciplina per a l'alumnat participant. Estes normes seran 

supervisades per la comissió de valoració, seguiment i avaluació de la jornada contínua. 

 Aquest punt és clau, doncs cal un compromís d'assistència i de comportament que 

les famílies a l´inici del curs hauran de fer per escrit, on triaran l’eixida de l’escola dels fills 

i els serveis que van a utilitzar (menjador, activitats extraescolars gratuïtes i activitats de 

l’AMPA). D’aquesta manera es facilitarà la gestió i organització dels recursos humans i el 

desenvolupament de les activitats, donat el seu caràcter voluntari i gratuït. 

 

7.1  Característiques de les activitats 

 

 Les activitats es desenvoluparan en horari de 15:30 a 17:00, i d'octubre a maig. Han 

estat triades i desenvolupades d'acord amb les necessitats i característiques que presenta 

l'escola. Cada una d'elles s'ha estudiat, consensuat i aprovat pel claustre i el Consell 

Escolar. 

 

 Amb aquestes activitats es busca potenciar els aprenentatges de l’alumnat a través 

d'activitats diferents i enriquidores, que són difícils de dur a terme en horari lectiu. 

D'aquesta manera es busca aportar a l'alumnat millores en la seua educació amb 

l'objectiu de que aquesta puga esdevindre integral, completa i de qualitat. Les activitats 

reflexaran la línia pedagògica que s'expressa en el Projecte Educatiu de Centre. 

 

7.2  Planificació de les activitats 

 

Planifiquem les activitats extraescolars d’acord els articles 6 i 7 de l’Ordre 25/2016 

de 13 de juny: 

Article 6: “ràtio en les activitats no lectives: la ràtio entre alumnat i monitor per a les 

activitats complementaries s'ajustarà al tipus d'activitat i en cap cas serà superior a la ràtio 

amb caràcter general per a les activitats lectives” 

Article 7: 

d) “implicació del professorat del centre en la coordinació i supervisió de l'activitat no 

lectiva” 

e) “planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari. Per a cadascuna 

d'elles caldrà detallar els apartats següents: descripció; etapa o nivell a la qual va dirigida 

l'activitat; ràtio, personal necessari per a l'atenció de l'alumnat d'acord amb el que està 
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establert en l’article 4 de l’Ordre: grau d’implicació de l’ajuntament, entitats, institucions 

col·laboradores; i finançament”. 

g) “mesures per garantir l'atenció de l'alumnat amb necessitats de suport en les activitats 

extraescolars” 

A més, l’Ordre 2/2018, del 16 de gener,  modifica l’apartat b del punt 1 de l’article 

2, de l’Ordre 25/2016, del 13 de juny, i queda redactada de la següent manera: 

“b) les activitats extraescolars organitzades en la jornada escolar fora de l’horari lectiu no 

tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligatòria per al centre i voluntàries per a les 

famílies. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport establirà les mesures 

necessàries per a garantir que cap alumne o alumna en quede exclòs per motius 

econòmics”. 

L’alumnat que assisteix a les activitats extraescolars de l'escola estarà distribuït en 

diferents grups, atenent a l’edat i etapa educativa. Cada trimestre podran triar entre dos 

activitats proposades diàries. 

Així doncs, tenint en compte els anterior articles, detallem les activitats planificades.  

 

 L’OBJECTIU GENERAL que volem aconseguir es desenvolupar un programa 

complementari d'activitats que garantitze una atenció adequada a l'alumnat que sol·licite 

participar-hi, generant un espai lúdic, d'integració, convivència i aprenentatge. 

 

Les activitats proposades, així com la seua distribució són de caràcter orientatiu. 

 

RACÓ DE L’ESTUDI 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

 

Primària 

 

 

20 – 25 

alumnes 

 

 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

 Repàs de les matèries impartides a clas-

se. 

 Organització i ajuda en els deures de 

casa. 

 Aplicació de tècniques d'estudi: aprendre 

a organitzar-se, dissenyar un programa 

de treball, resums, esquemes, etc. 

 Foment del treball en grup 

 Intercanvi d'aprenentatges mitjançant la 
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interacció de l'alumnat. 

 Preparació als  alumnes per a la realit-

zació dels exàmens de classe. 

 

 

 

SER-EINSTEIN 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb 

la formació 

necessària 

En aquesta activitat l’alumnat interactua 

amb experiments científics que els faran 

comprendre millor el perquè es 

produeixen els diferents fenòmens. 

És una visió divertida que utilitza les 

coses quotidianes, involucrant a l’alumnat 

mitjançant la participació, experimentant i 

observant. 

 

ENGLISH FOR FUN 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

Infantil 

 

Primària 

20 – 25 

alumnes 

Monitors amb 

la formació 

necessària 

Amb una perspectiva lúdica es treballa 

l’anglès amb l’alumnat adaptant-se a la 

seua edat i coneixements previs. 

 

 

TEATRE 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

En aquesta activitat orientarem les 

capacitats teatrals dels alumnes per a 

realitzar obres senzilles. 

 

Es podrà realitzar diferents arts teatrals, 

teatre clàssic i modern, teatre d’ombres, 
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khamisibai. 

 

RECICLART 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

En aquest taller es transformarà tot 

allò que ha deixat de tindre la seu 

funció en art decoratiu i funcional. 

A més a més aquesta és una 

activitat sostenible i Eco-friendly 

 

ZUMBA 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

És una disciplina de fitness enfocada a 

mantindre un cos saludable i per altra 

banda enfortir i donar flexibilitat al cos 

mitjançant moviments de ball combinats 

amb una sèrie de rutines aeròbiques. 

Zumba utilitza dins de les seues rutines 

els principals ritmes  llatinoamericans 

(salsa, cúmbia, reggaeton, etc) 

 

CINE 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

Amb el visionat de diferents pel·lícules 

es treballaran diferents aspectes com 

els emocionals, visió crítica, valors, etc. 

Les pel·lícules es triaran en funció de 

les característiques del grup d´ 

alumnes com de les seues necessitats. 
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AUDICIÓ I CANT 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

En aquesta activitat es desenvoluparan 

les habilitats musicals de l’alumnat amb 

activitats lúdiques de cant i audició de 

cançons. 

 

TALLER DE MANUALITATS 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

El taller de manualitats es constitueix 

com una activitat important per al 

coneixement pictòric de l’alumnat, la 

maduració i la comunicació personal 

pròpia, així com les seues capacitats 

creatives. Per tant, treballarem les 

habilitats psicomotrius del xiquet, 

fomentant la seua imaginació i la seua 

creativitat. 

 

TALLER DE LECTURA 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

 Amb aquesta activitat es pretén 

apropar el món de la lectura a l’alumnat 

d'infantil i de primària.  Segons el curs 

educatiu les activitats a realitzar en 

aquest taller seran més o menys 

complexes, i algunes seran totalment 

diferents. 

 En aquest taller es busca 
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fomentar el gust per llegir, que es 

desenvolupi la seua imaginació i la 

seua creativitat. L'empatia és un altre 

aspecte que s'aconsegueix amb la 

lectura, com també la transmissió de 

valors i de coneixements. 

 

JOCS DE TAULA 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

Els alumnes jugaran a diferents jocs de 

taula com cartes, dominó, trivial infantil, 

etc 

 Mitjançant aquests jocs el alumnes 

desenvolupen la memòria, percepció, 

les habilitats matemàtiques, cultura 

general, etc 

 

HORT ESCOLAR 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

En aquesta activitat es vol aprofundir 

en la cultura de la sostenibilitat i la cul-

tura de la terra. Al mateix temps, es 

preten potenciar el treball en equip, la 

responsabilitat i cooperació, promoure 

l'educació ambiental, iniciar-se a les 

tasques agrícoles i les tècniques de 

cultiu, establir i valorar les relacions 

entre el medi natural i les activitats 

humanes. 
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ESCACS 

ETAPA/NIVELL RATIO PERSONAL 

NECESSARI 

OBJECTIUS 

 

Infantil 

 

Primària 

 

20 – 25 

alumnes 

 

Monitors amb la 

formació 

necessària 

Els escacs són un joc de taula molt 

complexe i que al mateix temps 

proporciona molta diversió a l’alumnat. 

A dia d'avui, tot i els beneficis que són  

ja coneguts i les recomanacions del 

parlament europeu per a implantar-lo 

en l'horari de l'escoles, projecte que l’ 

escola ja treballa. 

 Els escacs afavoreixen molt la 

capacitat creativa de l'alumnat; al temps 

que gaudixquen d'un període d'oci molt 

estimulant, treballen aspectes com la 

creativitat, l'atenció, l’anàlisi, la lògica, 

etc. 

 Així doncs, pensem que els 

escacs són una ferramenta que cal ser 

més utilitzada en les escoles i que és 

una pena que per motius obvis no puga 

desenvolupar-se com caldria. 

Tanmateix trobem ací un espai per a 

desenvolupar aquesta pràctica, que 

pensem pot ser molt beneficiosa per a 

l'alumnat. 

 En infantil i primer cicle s'iniciaria 

amb el moviment de les peces i les 

normes de joc; en el segon i tercer 
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cicle, ja es durien a terme exercicis 

pràctics i teòrics, així com partides i 

campionats. 

 

Les activitats presentades seran finançades pel centre i es desenvoluparan de 

dilluns a divendres en dies fixes. S’oferiran dos activitats a l’inici del trimestre i els alumnes 

triaran una activitat per a cada dia que realitzaran al llarg del trimestre. Com ja hem 

mencionat anteriorment, les activitats podran sofrir modificacions i la seua distribució es 

orientativa. 

Primer trimestre. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

15:30 – 17:00 

 

 

 

 

 

Racó del 

l’estudi 

 

English for 

fun 

 

Teatre 

 

Cine 

 

Hort escolar 

 

Taller de 

manualitats 

 

Ser-

Einstein 

 

 Reciclart 

 

Taller de 

Lectura 

 

Zumba 

    

Segon trimestre 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

15:30 – 17:00 

 

 

 

 

 

Racó de 

l’estudi 

 

English for 

fun 

 

Teatre 

 

Reciclart 

 

Hort Escolar 

 

Taller de 

Lectura 

 

Escacs 

 

Jocs de 

Taula 

 

Cine 

 

Audició i 

cant 

 

Tercer trimestre 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

15:30 – 17:00 

 

 

Racó de 

l’estudi 

 

English for 

fun 

 

Teatre 

 

Cine 

 

Hort Escolar 
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Ser-Einstein Reciclart Escacs Zumba Taller de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

8.-PLANIFICACIÓ DE SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I TRANSPORT. 

 

En l’actualitat el centre  disposa de servei de transport propi, 18 alumnes dels barris 

de Roca i Cuiper (Foios) l’utilitzen. En la jornada partida aquest servei porta als alumnes a 

l’inici de la jornada lectiva (9:00 hores) i els recull al finalitzar la mateixa (16:30 hores). 

Tan mateix, per tal de donar servei a l’ alumnat dins de la jornada continuada  l’hora 

de recollida serà a les 17:00 hores. 

L’escola ofereix el servei de menjador, el qual té un bon funcionament. En la 

jornada partida aquest servei es dona de 12:30 a 15:00 hores, en torns rodats, fent-se 

càrrec una empresa privada que també du a terme la gestió dels recursos humans que 

s’encarreguen del servei. Els monitors de menjador realitzen tant tasques pròpies del 

menjador com tasques lúdiques . 

 

En la jornada continuada cal diferenciar 2 horaris: 

 

• De 14:00 a 15:30 hores com a mínim: servei de menjador, en torns rodats.  

Prèvia i posteriorment al temps de dinar es treballaran els hàbits de neteja i cura 

personal (fer pipi, rentar-se les mans...). 

 

• De 15:30 a 17:00 hores: activitats extraescolars gratuïtes. 

 

Comptem amb un acord de col·laboració per part de l'empresa que presenta el 

servei de monitors que estableix els següents compromisos: 

Establir el preu del menú, com està fent-se fins ara, fent-se càrrec de les despeses 

generades per manteniment i reparació del material de menjador i cuina. El preu del 

servei de menjador escolar no podrà superar en cap cas el màxim establert per al 
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Conselleria d'Educació (actualment 4,25 € al dia). El compromís és mantindre el preu 

actual del menjador no suposant cap despesa addicional a les famílies usuàries del 

servei. 

  

Per a coordinar tots aquells aspectes vinculats a les activitats extraescolars i als 

recursos humans necessaris, es realitzaran diferents reunions al mes de setembre, per tal 

d’ajustar les actuacions a les necessitats previstes. Per altre costat, aquesta coordinació 

serà continua al llarg del curs ,organitzant en funció de la demanda. 

 
 

9. MESURES PER A GARANTIR L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS DE 

SUPORT EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

 

 Pensem que la nova organització horària permet una atenció més individualitzada i 

un accés als recursos més normalitzat i equitatiu, ja que els grups seran per nivells i les 

activitats globalitzades. 

Per altra banda, per a garantir l'atenció a l'alumnat amb necessitat de suport 

educatiu atendrem l'ordre 16 de juliol del 2001, quan existeix alumnat amb necessitats 

de suport educatiu, i amb un dictamen que així ho determine, es reduirà la ràtio en la seua 

aula de referència. 

Així doncs, aquesta mesura també s'adoptarà a l'hora de garantir la seua atenció, en 

les activitats extraescolars. La nostra finalitat és la integració d'aquest alumnat en el grup-

classe, afavorint les seues habilitats socials. 

 

10.-PREVISIÓ D’ACTUACIONS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

PREVISIÓ D’ACTUACIONS FORMATIVES 

 

La formació permanent és sempre una prioritat que s’ha d’implementar dins de la 

dinàmica del centre. 

Cada curs escolar, avaluant en juny la tasca feta i, en setembre, analitzant les 

necessitats de formació del claustre de professorat, dissenyem el Pla Anual de Formació 

(PAF) dins de l’horari adient, que en aquest cas serà els dimecres de 14 a 15 hores. 

Cada curs les activitats formatives són diferents, atenent a les necessitats 

detectades. 

Respecte la informació a les famílies considerem  que les reunions d’aula, trimestrals 

o anuals són les actuacions més efectives per a aconseguir-ho. L’horari normalment el 
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marquen els tutors i tutores de cada nivell, de manera que facilite la major assistència 

possible. 

L’escola de pares i mares és una altra opció, normalment coordinada pel gabinet 

psicopedagògic municipal. 

També considerem molt important realitzar actuacions dirigides als pares i mares del 

nostre alumnat. El nostre objectiu és realitzar xarrades formatives dirigides a les famílies 

en funció de la seua demanda, com per exemple: 

 Resolució de conflictes. 

 Bon ús de les TIC. 

 Gestió de límits. 

 Mindfullness infatil. 

 Trastorns de la conducta alimentària, entre altres.  

  

11.-PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLÀ ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ 

DE LA JORNADA ESCOLAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTAL LA COMUNITAT 

ESCOLAR 

 

11.1 ESTRATÈGIES I MECANISMES D'AVALUACIÓ 

 

L’avaluació interna es farà tant pel Claustre com pel Consell Escolar, que han de 

garantir l'aplicació d'aquest projecte. 

Es farà un seguiment trimestral, una avaluació final i, en conseqüència, una revisió i 

proposta de millora del projecte, per part d’una comissió de valoració , seguiment i 

avaluació de la jornada continua, formada per membres de l’Equip directiu, Claustre de 

Mestres, famílies, AMPA i Consell Escolar. 

Els principals criteris de valoració són els següents: 

 

 A nivell d’alumnat i de les famílies: 

 Millora de l’atenció i receptivitat durant les classes. 

 Millora de la distribució de la càrrega lectiva (per la possibilitat de la realització 

de l'àrea d'Educació Física en les darreres sessions de la jornada). 

 Disminució dels conflictes (que se solen generar durant el temps d’espera per 

a la represa de classes, que suposa la jornada partida). 

 Millora de la conciliació de la vida laboral i familiar, al facilitar les diferents 

possibilitats de recollida d'alumnes. 
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 A nivell del professorat: 

 Millora de l’eficàcia i operativitat de les reunions docents (per l’agrupació 

horària de la vesprada setmanal). 

 Millora de la participació en les activitats formatives del professorat (formació 

en centres, innovació educativa, cursos de formació…). 

 L'avaluació final del projecte es realitzarà de forma anual en la memòria. 

Pensem que s'ha de deixar tot el curs per tal que la Comunitat Educativa siga 

capaç de forjar-se una idea sobre com s'ha desenvolupat el Projecte de la 

Jornada Continuada, no obstant, es realitzarà un seguiment trimestral per part 

de la Comissió que servirà per identificar possibles dificultats i aportar 

propostes de millora. 

 

11.2 MECANISMES DE VALORACIÓ 

 

La Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) farà l'anàlisi trimestral dels 

aspectes pedagògics de la jornada continuada, així com de la incidència de la mateixa en 

el nivell d'aprofitament de la jornada. 

L'avaluació final, mitjançant l'anàlisi i el grau de satisfacció dels sectors implicats en 

els mateixos, permetrà validar el Projecte de la Jornada Continuada. 

Els resultats es reflectiran en la memòria anual i així serviran de referència en 

l'elaboració de la PGA del curs vinent i a més es podran resoldre les deficiències trobades. 

Els instruments d'avaluació que utilitzarem seran: qüestionaris al professorat, a les 

famílies, anàlisi dels resultats acadèmics i informes de la COCOPE. 

 

11.3 NIVELLS D’AVALUACIÓ 

 

L'avaluació es farà a sis nivells: Inspecció Educativa, d’Equip directiu, Claustre de 

Mestres, famílies, AMPA i Consell Escolar. 

 La Inspecció Educativa avaluarà el projecte mitjançant els procediments que 

considere oportuns. 

 Equip directiu: caldrà avaluar els resultats acadèmics, l’organització dels 

alumnes, l’efectivitat dels horaris, la participació del professorat, les activitats 

extraescolars, la formació dels Mestres i el grau d'implicació directa i indirecta de 

l'Associació de Pares i Mares d'alumnes, entre aquells aspectes que se consideren 
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oportuns avaluar. Es tindrà en compte la valoració del claustre i de cadascun dels 

mestres responsables de la supervisió de les diverses activitats. 

 El Claustre de Professors i Professores avaluarà el projecte anualment 

prenent en consideració els qüestionaris que hauran fet el professorat, els informes 

de la COCOPE i atenent els següents indicadors: 

 Rendiment acadèmic de l'alumnat. 

 Nivell d'assistència a classe. 

 Qualitat de les activitats complementàries. 

 Grau d'implicació directa i indirecta de la Comunitat Educativa. 

 Grau d'implicació directa i indirecta de l'AMPA. 

 Grau de satisfacció de les famílies, alumnes i professorat. 

 Incidència sobre la vida familiar. 

 La coordinació de les activitats per part del professorat. 

 L’optimització dels recursos. 

Els resultats que s'obtinguen quedaran reflectits en el Seguiment Trimestral de 

la PGA. 

 Les famílies avaluaran el projecte amb els qüestionaris elaborats per la 

comissió de seguiment, mencionada amb anterioritat. 

 El Consell Escolar, realitzarà una valoració d'acord als informes presentats pel 

Claustre i per l'AMPA. De cara a final de curs s'arreplegaran els aspectes més 

rellevants de la valoració del funcionament de la jornada contínua. 

 

A la Memòria Final del Curs es recolliran els aspectes més rellevants de la 

valoració del funcionament de la Jornada Continuada. 

 

12. SISTEMA DE VOTACIONS 

 

Per a realitzar una votació clara i transparent es seguirà el procediment establert a 

l'ordre 25/2016, de 13 de juny, al seu article 8 i s'utilitzaran els annexos VIII i IX de l'ordre 

en matèria d'informació i papereta de vot. 

 

En aquest sentit i davant la importància del tema, es demanarà opinió i col·laboració 

a l’AMPA 

 

13. CONCLUSIÓ AL NOSTRE PROJECTE 
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És cert que passar de jornada partida a continua planteja molts interrogants. Els més 

sentits són: 

 

 Excés d'hores lectives continuades amb el conseqüent augment de la fatiga 

escolar i la baixada de rendiment. Amb una distribució adequada de les àrees i des-

cansos, l'efecte és el contrari, ja que s'imparteixen les classes en l'horari de màxim 

rendiment de l'alumne i quan la seua disponibilitat d'aprenentatge és millor. És cert 

que el rendiment dels alumnes durant les últimes sessions del matí és lleugerament 

inferior al de les primeres, per això es procurarà ocupar les darreres hores de la jor-

nada lectiva amb àrees mes dinàmiques (com l’Educació Física que amb la jornada 

partida no es pot realitzar després de dinar). 

 

 Perjudica a l'ensenyament públic en competició amb la privada que fa una 

millor i major oferta educativa: La qualitat de l'ensenyament no està en carregar a 

l'alumne amb activitats i tenir-lo ocupat durant moltes hores al dia a l’escola. L’oferta 

curricular oficial és la mateixa, és a dir no es van a disminuir els continguts de les 

àrees, mentre que en el nou horari l'Ensenyament Públic farà una millor oferta d'acti-

vitats complementàries. 

 

 Es desdejuna molt prompte i es dinà molt tard, amb la qual cosa els ritmes 

biològics s'alteren. Amb el nou horari l’alumnat passa a realitzar ingesta d’aliments 

cada tres o quatre hores, que és el recomanable: desdejuna cap a les 8, esmorza 

cap a les 11, dina al voltant de les 14 i berena a les 17 hores. 

 

 La jornada contínua només beneficia al professorat. En una societat en la qual 

la figura del mestre i la mestra no està massa valorada, és un comentari molt habitu-

al i al qual estem acostumats. És cert que beneficia, però a tota la Comunitat Educa-

tiva; com a professionals de l'educació mai demanaríem reivindicacions laborals que 

significaren empitjorar les condicions educatives. Quan proposem la jornada contí-

nua, estem convençuts que la seua implantació ajudarà a millorar la qualitat de l'en-

senyament. 
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Com a conclusió final, considerem la proposta de Jornada Contínua una millora 

significativa en l’educació del nostre alumnat, la conciliació de la vida familiar i la 

coordinació i formació del professorat. 


