
??
 

Què és la jornada contínua escolar?  
 

 
 
2.  Quin horari hi hauria al menjador?  

 
 
3.  Hi haurà menys nens al menjador i desapareixerà?  
 

 
 
4.  Què passa amb les beques de menjador?  

 
5.  Què passa amb les activitats extraescolars?  

És una reorganització de l'horari escolar, que passaria a quedar de 9h a 14hs. Actualment a 
Catalunya l'horari estàndard a primària és de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h., que són 5 hores 
lectives. La Jornada Contínua concentraria totes aquestes hores al dematí, de 9h a 14hs i el centre 
romandria obligatòriament obert fins a les 16:30h amb els monitors de menjador.

El menjador seguix igual, però en un altre horari.
Actualment el menjador funciona de 12:30h a 15h, on els nens mengen i són atesos per els 
monitors. Amb la nova proposta es sol·licita regular de nou el servei i proposa que sigui el 
menjador de 14h a 16:30h.

És possible que el número de comensals disminueixi, però en cap cas tant com perquè 
desaparegui el servei de menjador.
La majoria d'empreses de menjador ofereixen el servei amb un mínim de 10 nens.

Seguirien igual, ja que les beques de menjador depenen de la renda familiar. Cada curs escolar, 
es publiquen les bases per sol·licitar la beca i, depenent de la renda familiar, els nens tenen dret a 
una subvenció del 100% o del 70% del preu total del menjador.
En cap cas es contempla el tipus de jornada escolar per obtenir o no una beca.

És una part de la proposta que no hem organitzat. Creiem que això hauria d'anar a gust de cada 
centre escolar, Ampes I professorat.
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??
Rendeixen mes o menys amb la jornada contínua?  

Els mestres treballen menys hores?  

 
 Com s'establiria l'horari d'entrades i sortides? 

 

 Hi haurà descansos per els alumnes dins de la jornada de 09h a 14h? 

 

 

7. 

  8. 
 

 
9. 

6. 
No hi ha estudis contundents respecte al rendiment. A més, el rendiment escolar depèn de moltes 
variables com són: la metodologia, el número d'alumnes per classe, la formació del professorat, el 
nivell soci-econòmic dels alumnes, etc.

No. Treballen les mateixes hores repartides d'una altra manera. Les hores lectives són les mateixes 
(25hs setmanals), i les hores de dedicació al centre també (5hs setmanals), només que serien en 
un altre horari. Les hores lectives serien de 9h a 14h. Les hores de dedicació al centre (atenció a 
pares, reunions de coordinació, etc.) s'organitzarien en una tarda de 15h a 17hs (2hs) i les altres 3 
hores d'acord a criteris d'eficàcia.

L'hora d'entrada és la mateixa, les 09:00h.
Les hores de sortida es gestionarien de la següent manera:
14:00h Els alumnes que NO es queden al menjador.
16:30h Els alumnes que SI es queden al menjador, amb possibilitat de recollir-los a 15:30h.
17:30h Els alumnes que es queden a les extraescolars. (Les extraescolars aniran a gust de cada 
centre).

Gaudiran de dos descansos: un de 10:30h fins a les 10:50h, i un altre de 12:30h a 12:40h.

Preguntes freqüents ??JORNADA CONTÍNUA ESCOLAR:  

 

El nostre enllaç per a 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

www.jornadacontinuacatalunya.org
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