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

 

Que la Generalitat no imposi un únic model d'horari, sinó que permeti a les escoles i famílies 
decidir quin tipus de jornades desitgen per als nens. Oferim una proposta de reorganització 
de l'horari actual (de 9h a 16:30h), mantenint:

- La mateixa quantitat d'hores lectives (9h a 14h),
- La mateixa quantitat d'hores de menjador (14h a 16:30h)
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STRESS

CANSANCI

SENSE TEMPS LLIURE

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

Reduir l'absentisme escolar.

Els nens disposen de temps per jugar, 
descansar, o per estar amb la seva 
família. Això repercutirà positivament en 
el seu estat i benestar emocional i en la 
millora dels seus vincles familiars.

Possibilita la conciliació familiar. Horaris 
de recollida més flexibles, que s'adaptin a 
les necessitats de totes les famílies.

Afavoreix el vincle familiar.

Reduir 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.)

Moltes escoles han sol·licitat el canvi per la jornada contínua, però se'ls ha denegat.

Els nens estan molt cansats, estressats i poc receptius per aprendre per la tarda. Els que no 
es queden al menjador, realitzen quatre desplaçaments al dia per anar i tornar de l'escola 
(estrès i grans riscos d'accidents, impacte ambiental, despeses comunitàries, a més 
d'absentisme).

En general els nens, inclòs des de preescolar, passen entre 5 i 9 hores a l'escola, i si es 
sumen els deures, els nens poden arribar a invertir fins a 11 hores en l'àmbit escolar.

El professorat disposaria de major temps per preparar les seves classes, formació permanent i per 
atendre els pares / tutors de família. I a més la reducció de desplaçaments a la meitat, reduir 
l'impacte ecològic negatiu.
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ü El menjador continua a les mateixes condicions per tots els tipus de jornada. A més 
la jornada continua no suposa una disminució dràstica de comensals. Les beques de 
menjador es segueixen donant amb els mateixos requisits per a tots els tipus de 
jornades.

ü Les famílies dels centres pilot i d'altres comunitats estan 100% satisfetes amb la 
jornada contínua.

ü A la resta d'Europa predomina la jornada contínua.

ü Les relacions socials de l'infant segueixen igual que amb jornada partida, fins i tot 
milloren per tenir més flexibilitat horària.

ü La jornada contínua permet estalviar en el menjador a qui ho desitgi.

ü Les hores de la ingesta de menjar son mes equilibrades: els nens mengen cada 3 
hores (8.30, 11.30, 14.00, 17.00, 20.00 aprox.)

ü Els períodes de descans existeixen i s'adapten a la necessitat dels infants. S'ha de 
tenir en compte que la capacitat d'atenció d'un nen de 6 anys és de 15 minuts i la d'un 
nen de 9 anys és de 60 minuts, aproximadament. L'organització de cada sessió ha de 
contemplar aquestes circumstàncies.

üAmb la jornada contínua es fan menys viatges al col·legi, per tant disminueix la 
contaminació ambiental i també els embussos de l'hora de sortida, ja que és més 
flexible.

La jornada contínua és un model que 
s´aplica als països amb més altes 
puntuacions en qualitat educativa com 
Finlàndia, Alemanya, Suècia o Dinamarca.

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

 

El nostre enllaç per les firmes online:
 

 

La nostra Fan Page a Facebook: Volem Jornada Contínua a Catalunya  

https://www.change.org/p/si-a-la-jornada-cont%C3%ADnua-a-les-escoles-de-catalunya
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