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Estratègies educació a temps complet

Ampliar i/o millorar el temps lectiu

Integrar i enriquir el temps no lectiu

Connectar l’escola amb l’entorn

Innovar el temps educatiu



Els models d’Educació a temps complet ofereixen l’oportunitat
d’assentar les bases d’un nou model educatiu on l’escola s’ha
transformat en un espai que ofereix moltes oportunitats per 

una nova cultura de l’aprenentatge i l’ensenyament més
propera a les necessitats col·lectives i particulars dels

estudiants i millor adaptada a la realitat social i familiar actual.

10 elements clau del model d’escola a temps complet



Ampliar i/o millorar el temps lectiu
Obertura del centres fins a mitja tarda,  amb pausa per menjar al migdia, amb oferta horària 
flexible que inclou lleure o suport a l’aprenentatge segons les necessitats de cadascú.

1. Horari d’obertura ampli, que inclou 

o pausa per dinar entre 12 i 14hs i garantia d’estada al centre fins a les 15,30hs. 

o activitats pedagògiques complementàries: temps de suport addicional, personalització 
d’aprenentatge a l’alumnat, biblioteca tutoritzada, acompanyament deures,... 

o activitats de lleure educatiu

2. Disseny d’un programa d’educació a temps complet amb: 

o Oferta coordinada d’activitat lectiva i no lectiva 

o Número reduït d’objectius 

o Diagnosi, planificació, seguiment i avaluació del programa

3. Reorganització funcional del centre: 

o Incorporació d’altres professionals i actors educatius 

o Flexibilització horaris i calendaris laborals per donar cobertura a una oferta més àmplia

4. Lideratge compartit: grup coordinador del programa format per direcció, personal 
docent i no docent, entitats col·laboradores i famílies



Integrar i enriquir el temps no lectiu
L’oferta s’enriqueix integrant aprenentatges formals i no formals.

5. El projecte educatiu de centre estableix la connexió conceptual entre activitats 
lectives i no lectives. Projectes educatius on activitats lectives i no lectives estiguin
relacionades entre si, formin part d’un mateix marc conceptual i organitzatiu, creant 
un ambient d’aprenentatge coherent i integrat

Connectar l’escola amb l’entorn
I l’escola no ho fa sola, sinó que compta amb la col·laboració del seu entorn. 
socioeducatiu.

6. L’entorn es posa al servei de l’educació i participa amb la realització d’activitats dins i 
fora de l’escola. Es crea una cartera de serveis educatius territorials per a programes 
d’educació a temps complet i oferts per entitats públiques i privades (poliesportius 
municipals, centres cívics, escoles de música, entitats de lleure socioeducatiu, etc.)

7. El programa de cada centre forma part d’un projecte educatiu a temps complet 
territorial (municipal, de barri, etc.). Escola hub/escola node

8. Taula de coordinació territorial: ajuntament, centres i entitats socioeducatives



Innovar el temps educatiu
Es repensa el temps i l’espai educatiu aprofitant el potencial de la cultura digital.

9. Organització del temps educatiu es basa en la pregunta “com utilitzem el temps 
per a fer què” (blocs horaris, treball per projectes, ...)

10. Aprofita el potencial de la innovació per personalitzar l’oferta  a les capacitat i 
necessitats dels alumnes



Condicions d’aplicabilitat d’un model d’escola a temps complet a 
Catalunya, debat amb la comunitat educativa

Elements prioritaris:

Principals dificultats:

• Combinar cultures professionals

• Formació

• No hi ha grans dificultats, depèn de la 
voluntat política

• Compromís i Lideratge compartit
1. Voler

• Formació i capacitació dels agents implicats

• Disseny adaptat a cada realitat
2. Saber

• Autonomia de centre

• Coordinació dins el centre

• Coordinació territorial

• Optimització i ampliació de recursos

3. Poder



Quins reptes contribueix a superar

D’un sistema educatiu = 
sistema escolar

A un sistema educatiu amb oportunitats
educatives dins i fora de l’escola

D’identificar l’aprenentatge
amb l’educació formal

A un sistema que garanteix contextos i 
oportunitats educatives rics

De la divisió organitzativa de 
l’educació formal i no formal

Al projecte educatiu de centre que integra 
activitats formal i no formals, dins i fora de 

l’escola

D’innovar el model
pedagògic escolar

A innovar amb un model educatiu integrat

Del treball en paral·lel entre 
escola i agents
socioeducatius

Al treball conjunt en el centre i el territori

De la dialèctica entre 
jornada contínua o partida

A un model centrat en l’alumne i  les seves
necessitats educatives
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