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Antecedents

Proposta 1993  Pactada en el marc del MUCE 

- Necessitats pedagògiques del centre

- Necessitats socials de les famílies

- Condicions laborals del professorat



2011- 2015 Govern de les retallades

Fi de la sisena hora als centres públics

Autorització a compactar horari a secundària

Eliminació d’ajudes per activitats educatives no escolars

.......





Pacte per la Reforma

horària juliol 2017



Educació a l’hora és fruit d’un treball en seminari. 

Direcció: Elena Sintes Pascual. 

Coordinació: Sarai Samper Sierra. 

Participants: 

Jaume Aguilar Vallés

Sílvia Lombarte Bel

Montse Ros Calsina

Martí Teixidó Planas

Jesús Viñas Cirera



Educació a l’hora
El repte de present i futur: del  centre escolar al centre educatiu en xarxa

Aquest document proposa un model d’horari per a l’escola d’avui: promou 
la salut, el benestar i l’aprenentatge dels infants i adolescents, amplia les 
oportunitats educatives de l’alumnat integrant activitats lectives i no 
lectives dins d’un mateix projecte educatiu i s’adequa a les necessitats dels 
projectes d’innovació i transformació pedagògica. 



Mesures destacades

Més salut
− 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. Vinculat al projecte educatiu de centre.

− 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.

Menys càrrega lectiva i més personalització
− Considerar com a temps lectiu els descansos en l’etapa d’ESO tal i com es fa

a primària.
− Introduir crèdits de lliure elecció que es puguin fer fora del centre i

convalidables com a hores lectives.

#EducacioAlhora



Mesures destacades

Més equitat

− Els centres educatius– tant escoles com instituts- han romandre oberts fins les
18h per oferir activitats educatives vinculades a l’entorn. Activitats incloses en
el projecte educatiu i accessibles a tot l’alumnat.

− Garantir l’oferta de reforç educatiu i estudi assistit dins l’horari del centre, per
tal que qualsevol alumne pugui acabar la jornada escolar sense emportar-se
tasques i deures a casa.

Més flexibilitat

− Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida, de manera que les famílies i els
alumnes tinguin possibilitats d’adaptar els horaris a la seva situació personal i
possibilitats de conciliació.

#EducacioAlhora



Mesures destacades

Més col·laboració i enriquiment educatiu

− El projecte s’ha de dur 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 dins la jornada ordinària.

− Els centres han de tenir autonomia per dissenyar els seus propis horaris, i han
de fer-ho en el marc d’un projecte educatiu de territori, per evitar diferències
horàries entre centres que incrementin la segregació.
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Exemple d’un horari educatiu que inclou activitats lectives i no lectives en col·laboració amb l’entorn,
temps de reforç educatiu i flexibilitat en l’horari d’entrada i de sortida.
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Exemple d’un horari educatiu que inclou activitats lectives i no lectives en col·laboració amb
l’entorn, temps de reforç educatiu i flexibilitat en l’horari d’entrada i de sortida.

ES
O
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Demanem que el Departament inici el canvi i impulsi uns nous horaris que 
garanteixin l’equitat, la qualitat i el benestar

− Abans de finalitzar el mandat, desenvolupar una normativa i regulació dels
horaris escolars per tractar les demandes de canvi a partir de criteris
comuns d’equitat i qualitat educativa.

− Recomanem iniciar la implementació de la proposta a través d’un pla
experimental amb municipis i centres interessats en aquest nou horari.

− Establir convenis entre Departament d’Educació i Ajuntaments amb un
finançament suficient, perquè des del món local es pugui garantir unes
activitats educatives de qualitat i amb criteris d’equitat.

− Cal recuperar el consens sobre els horaris educatius, tal i com ja es fa fer
l’any 1993 al MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa).
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Demanen que el Departament actuï com a garant d'un servei públic educatiu 
equitatiu i de qualitat. En les seves actuacions el Departament ha de garantir:

a. Afavorir els hàbits saludables en els centres educatius.

b. Potenciar el benestar i l’eficàcia educativa dels infants i joves.

c. Millorar les condicions d’educabilitat, establint ritmes que facilitin la concentració, 

la millora del nivell cognitiu, la capacitat d’atenció i la memòria de treball.

d. Enfortir el paper social i educatiu de l’escola promovent projectes educatius amplis 

d’àmbit comunitari i compensador de les desigualtats.

e. Millorar la resposta a les necessitats educatives de l’alumnat promovent projectes 

innovadors.

f. Incrementar les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants i 

joves. 

g. Facilitar la coordinació i la formació permanent del professorat.
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Recomanen que les decisions que s'estan prenent sobre aquests temes 
garanteixin aquestes condicions i es reorientin algunes accions com ara:

− Prova pilot menjadors secundària. Incorporar l’espai de migdia com a part d’un
projecte de transformació educativa del centre.

− Modificació durada temps de migdia. Si es redueix el temps de migdia, s’ha de
fer en un marc de garanties d’obertura de centres i activitat educativa.

− Instituts Escola. Desenvolupar els projectes en el marc organitzatiu i pedagògic
d’Educació a l’hora.

− Finalització del Pilot de Jornada Contínua a Primària. Oferir una alternativa
als centres en el marc proposat per Educació a l’hora.
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