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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment, les institucions educatives han d'estar obertes als canvis que contínuament planteja 

la societat actual. Avui en dia ens trobem en una societat en plena evolució en la que l'escola no 

és l'únic referent educatiu, sinó que la majoria de les famílies busquen activitats extraescolars de 

tot tipus per complementar la formació educativa dels seus fills. Per tal motiu, la comunitat 

educativa del centre San José de la Montaña, ha decidit iniciar l’estudi del projecte de modificació 

de jornada escolar. 

 

2.  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Justificació legal de modificació de la jornada escolar del centre  

Per a la realització d’aquesta proposta de modificació de la Jornada escolar, hem seguit les 

directrius marcades en la legislació vigent: 

- Llei orgànica 8/2013 d'educació de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa. 

L'esmentada llei orgànica estableix que les administracions educatives fomentaran l'autonomia 

pedagògica i organitzativa dels centres. 

-  Ordre d’ 11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual 

s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres 

docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació 

Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments 

Artístics i Ensenyaments d'idiomes. 

Article 8:  

1 -  Els directors o titulars dels centres docents podran sol·licitar la modificació de la jornada 

escolar establerta en la citada ordre. 

2 - Per a això, dirigiran una sol·licitud al director territorial de Cultura i Educació corresponent, 

abans del 15 de juny de l'anterior curs escolar. A aquesta sol·licitud, que exposarà les raons que 

motiven la modificació, s'acompanyarà certificació de l'acta on conste l'acord del Consell Escolar. 

  3 - Els directors territorials de Cultura i Educació podran autoritzar aquestes modificacions, previ 

informe de la Inspecció Educativa, sempre que no impliquen la disminució del nombre total 

d'hores de classe. 

Justificació de la necessitat de modificació de la jornada escolar del centre 

Ens proposem sol·licitar el canvi de jornada per: 

 Incrementar l’èxit escolar i la màxima integració de l'alumnat en les activitats del Centre. 

 Prevenir l'absentisme escolar. 



 Afavorir el desenvolupament personal i la convivència escolar a través d'activitats 

esportives, lúdiques i artístiques. 

 Afavorir una major participació de tots els components de la comunitat escolar: pares, 

família i alumnes. 

 Millorar el rendiment escolar dels alumnes aprofitant els períodes de matí. 

 Contribuir a la formació integral dels alumnes amb un ús més actiu i positiu del temps 

lliure. 

 Afavorir l'obertura del centre al seu entorn com a dinamitzador cultural i social del 

mateix. 

 Com a conseqüència final,  aconseguir una MILLORA DE LA QUALITAT DE 

L'ENSENYAMENT. 

 

3. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Adequar els temps escolars a les necessitats actuals de la nostra comunitat educativa; 

proposant un horari lectiu de les 09:00 hores a les 14 hores i traslladant el servei del 

menjador entre les 14h i les 16:30h. 

 Millorar el rendiment del nostre alumnat i de la qualitat de l’ensenyament en millorar 

aspectes curriculars. 

 Possibilitar una millora organitzativa i pedagògica  amb la realització de sessions de treball 

més llargues. 

 Guanyar temps per a l’esplai, el joc i el descans dels xiquets/es. 

 Millorar les condicions i el temps per a dedicar a tasques d’estudi, treballs en equip, 

consulta en biblioteques... 

 Facilitar l’assistència a activitats fora del Centre (conservatori de música,  classes 

d’idiomes, dansa, balls tradicionals...). 

 Facilitar l’assistència de l’alumnat de minoria ètnica. 

 Afavorir el perfeccionament i la formació continua del professorat en horari de vesprada 

dins del Projecte d’Acció Formativa. 

 Afavorir la col·laboració entre pares, mares i professorat, en modificar l’horari d’atenció a 

les famílies adequant-lo de forma més racional. 

 

 



 

4. FINALITATS EDUCATIVES QUE PRETÉN LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR 

Amb la jornada contínua es pretén millorar els següents aspectes educatius: 

A. El rendiment escolar. 

B. La convivència familiar. 

C. El màxim aprofitament del temps lliure. 

E. La coordinació i formació del professorat. 

A. El rendiment escolar 

 Concentrar l'activitat lectiva al matí ja que el rendiment intel·lectual és més gran durant la 

jornada de matí que en jornades posteriors a l’àpat de migdia.  

 Evitar el cansament, falta d'atenció i concentració que es produeix en la jornada de 

vesprada després de les dues hores programades per menjar i fer activitats lúdiques. 

 Millorar la qualitat de l’ensenyament.  

 Incrementar el rendiment i atenció dels alumnes com ho demostren les escoles que ja 

tenen implantada aquesta jornada contínua i que corroboren que, efectivament, 

augmenta el rendiment en la jornada de matí. 

 Evitar l'absentisme escolar que es produeix en la jornada de vesprada. 

 Facilitar a l'alumne més temps a la vesprada per a la realització de les tasques 

extraescolars i possibilitar així l'adquisició d'hàbits d'estudi i treball personal. 

B. Millora de la convivència familiar 

 Evita la incomoditat i pèrdua de temps que suposa efectuar quatre desplaçaments per 

emportar i portar els seus fills. 

 En coincidir l'horari dels àpats de pares i fills permet disposar de més temps i tenir una 

major comunicació entre la família durant el període dels àpats, i organitzar el temps de 

vesprada. 

 Afavoreix la continuïtat de l'horari del menjar dels dies lectius i els caps de setmana. 

 Potència el diàleg entre pares i fills i crea llaços afectius més forts entre els membres de la 

família. 

 Hi hauria continuïtat de la jornada del mes de setembre sense necessitat d’adaptació al 

canvi de jornada. 

 Coordinació amb els germans que realitzen els estudis en Educació Secundària Obligatòria 

i Batxillerat. 



 

C. Millor aprofitament del temps lliure 

 S'agrupa el temps per a l'oci afavorint una millor educació per al mateix, utilitzant el 

temps lliure de forma activa i positiva i decidint les activitats que més s'adapten als 

interessos personals. 

 Facilitaria el poder participar en les activitats d'oci i culturals al barri i / o entorn. 

 Potenciaria una major relació i integració al barri, amb els amics ... 

E. Coordinació i formació del professorat 

 Facilita la preparació de les classes i un millor funcionament de les tutories. 

 Possibilita la realització de cursos de formació que beneficien a tota la comunitat escolar. 

 Millora la formació i coordinació del professorat permetent reunions de coordinació i 

programació conjuntes, fomentant una mútua interacció personal i professional, tan 

necessàries dins del nostre claustre en tenir un alumnat amb diversitat curricular 

participant en l'educació dels mateixos professionals i especialistes diversos. 

 Permet fer recerca i investigació de materials i recursos necessaris per atendre la 

diversitat dels nostres alumnes . 

 

5. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A L'ALUMNAT 

Rendiment escolar 

Concentrant els períodes lectius en la jornada de matí, el rendiment dels alumnes pot ser més 

gran ja que és menor la dispersió dels temps i les activitats. Alternant racionalment els temps de 

descans la fatiga serà molt menor que el que s'acusa a mitja vesprada, després d'haver 

interromput l'activitat acadèmica. 

Les primeres hores del matí es dedicaran principalment a les matèries instrumentals que 

necessiten més concentració per part de l'alumne. 

Temps d'oci 

En disposar l'alumne de temps lliure a les vesprades, des del col·legi es potenciarà  l’educació de 

l'oci proporcionant diverses alternatives culturals i esportives que podrà completar amb altres 

ofertes educatives de diferents organismes i entitats públiques o privades: acadèmies, 

conservatori de música, escola d'idiomes, clubs esportius,etc. 

Descans equilibrat 

Una part important del temps lliure, l'ha d'ocupar el joc, aspecte essencial en el desenvolupament 

integral del xiquet. Amb el Projecte de Modificació de Jornada s’afavoreix aquest aspecte. 



S'està observant per part de la comunitat educativa, que hi ha un augment de xiquets/es que 

pateixen ansietat, fatiga i estrès infantil. Les causes són un excés d'activitats realitzades en horari 

poc adequat per a ells/elles, sense els temps de descans necessari, traient temps a la son i a les 

relacions personals. 

Considerem un nombre d'entre 9 i 10 hores com a mínim per aconseguir un descans adequat. De 

22:00 hores a 8:00 hores és l'horari ideal per aconseguir aquest objectiu i començar la jornada 

escolar a les 9:00 hores amb total normalitat. En aquesta jornada els més menuts/des (Educació 

Infantil) tindran dos períodes de descans i els d’Educació Primària, un. 

 

6. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A LES FAMÍLIES 

Adaptació a la jornada laboral dels pares 

Cada vegada és més significatiu l'alt índex de famílies en què treballen tant el pare com la mare. 

Amb aquesta nova proposta es flexibilitza l'horari escolar i per tant es pot fer més compatible 

l'horari de pares i fills . 

Amb intenció de conciliar l'horari de tots el membres de la unitat familiar, a més de les activitats 

extraescolars que es proposen, el centre seguirà oferint el servici de menjador escolar per a tots 

aquells que ho demanen. 

Més temps de relació familiar 

L'adaptació d'horaris assenyalada en el punt anterior afavorirà una major comunicació entre 

pares i fills, propiciant el diàleg i la participació en activitats comunes, podent augmentar el nivell 

d'autoestima del xiquet/a en no veure’s atès per altres persones, el que redundarà en una major 

qualitat de vida per als alumnes i en la relació entre pares i fills. 

 

7. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Jornada laboral més racional 

Amb l'actual sistema de jornada laboral els professors/es tenen grans dificultats per a realitzar 

activitats d'actualització didàctica i de perfeccionament perquè després d'una jornada laboral 

discontínua, sense períodes de descans, és molt difícil acudir al CEFIRE (Xàtiva) o un altre 

organisme a partir de les 18:00 o 19:00 hores fins les 21:00 hores.  

Adaptació a les necessitats de la societat 

Considerem, doncs, important que l'escola s'adapte el més possible als canvis de costums i horaris 

que es produeixen en la societat a la qual serveixen. 

Aquesta proposta de modificació de jornada no portarà cap canvi en la línia educativa que venim 

desenvolupant en favor d'una millor qualitat d'ensenyament en el nostre centre. 

 



8. CRITERIS GENERALS PER A LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADAESCOLAR 

 Personalització de les necessitats de cada família, oferint un ventall més ampli d'horaris de 

recollida en funció de la situació familiar, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar en 

facilitar la recollida dels seus fills a causa de la voluntarietat de l'horari de vesprada. Això fa 

que cada família adapte l'horari escolar dels seus fills/es a les seues necessitats, en funció del 

seu horari laboral o de les activitats que vulguen realitzar, d'aquesta manera l'alumnat 

romandrà al centre el temps que la família considere necessari cada dia, ajustant-se a les 

seues preferències. 

 Concentració de l'horari lectiu durant el matí, ubicant les matèries instrumentals en els 

períodes de màxim rendiment acadèmic, alternant de manera racional els períodes de 

descans per evitar la fatiga. Prèviament a les activitats de vesprada es respectarà el descans 

per fer el menjar i el necessari temps d'oci abans de realitzar les activitats corresponents a 

cada dia. 

 Increment de la capacitat d'autonomia de l'alumnat, afavorint la capacitat d'organització en 

disposar de les vesprades lliures per realitzar les seues tasques i les activitats extraescolars 

que considere atractives. 

 Es busca també afavorir el funcionament del centre, buscant un horari més racional i eficient, 

que millore la seua organització interna assemblant els horaris de totes les etapes educatives, 

el que repercuteix positivament també en les famílies que tenen fills en altres etapes, en ser 

horaris similars. 

 Des del centre, conscients de l'augment de la quantitat de temps lliure a les vesprades, es 
fomentaran i potenciaran el nombre d'activitats en aquest període, proposant diverses 

activitats de caràcter tant cultural i acadèmic com esportiu, afavorint la realització d'aquestes 

activitats en un horari més adequat a les edats dels alumnes, que d'aquesta manera no 

acabaran tan tard les seues activitats. A més es podran realitzar les tasques escolars al centre, 

amb la supervisió sempre d'algun educador/a, el que evitarà concloure les tasques massa tard 

i afavorirà el correcte descans. 

 

 

 

 

 

 

 



9. HORARI GENERAL 

A) HORARI DE L’ALUMNAT 

HORARI DE L’ALUMNAT INFANTIL 

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9’45  

ÀREES CURRICULARS 9’45 a 10’30 

10’30 a 10’45 ESMORZAR 

10’45 a 11’05 ESPLAI 

11’05 a 11’50  

ÀREES CURRICULARS 11’50 a 12’35 

12’35 a 13’05 ESPLAI 

13’05’ a 14’00 ÀREES CURRICULARS 

14 a 15’30 MENJADOR ESCOLAR 

15’30 a 16’30 ACTIVITATS FORMATIVES COMPLEMENTÀRIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARI ALUMNAT PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9’45  

ÀREES CURRICULARS 

 

9’45 a 10’30 

10’30 a 11’15 

11’15 a 11’45 ESPLAI 

11’45 a 12’30  

ÀREES CURRICULARS 

 

12’30 a 13’15 

13’15 a 14’00 

14 a 15’30 MENJADOR ESCOLAR 

15’30 a 16’30 ACTIVITATS FORMATIVES COMPLEMENTÀRIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) HORARI DEL PROFESSORAT. 

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 a 9  Equips 
Docents 

Comissions Internivells  

9 a 9’45  

ÀREES CURRICULARS 

 

9’45 a 10’30 

10’30 a 11’115 

11’15 a 11’45 ESPLAI 

11’45 a 12’30  

ÀREES CURRICULARS 

 

12’30 a 13’15 

13’15 a 14’00 

15’30 a 17’30 PFC, 
Tutoria/famílies 
Claustres 
Consell Escolar 

    

 

C) HORARI GENERAL DEL CENTRE. 

Es proposa  com a horari general del centre el següent: 

 Horari d’obertura: de 9 h fins les 16:30 h 

 Horari lectiu: de 9h fins les 14h 

 Horari de menjador: de les 14h fins les 16:30h (atès pels/les educadors/es ) 

 Afavorir una major participació de tots els components de la comunitat escolar: pares, 

família i alumnes. 

 Horari d’activitats complementàries: de 15:30h a 16:30h 

Horari del menjador 

L’horari del menjador queda configurat de la següent manera: 
 De 14h a 16:30 hores; atès pel mateix equip d’educadors/es que continuaran portant 

endavant la programació mensual d’activitats del menjador. 

 Es donarà la possibilitat a les famílies d’arreplegar als seus fills/es a les 15:30 hores, 



sempre que ho notifiquen per escrit o signen una autorització si és per a tot el curs. 

Horari de les activitats complementàries 

Aquestes activitats seran organitzades per l’AMPA del Centre i per l’Ajuntament de la 

localitat (esports genèrics), com sempre. 

 Les activitats complementàries es realitzaran de les 15:30 hores, a les 16:30 hores que el 

Centre ja estarà obert. 

 Els alumnes de menjador que no tinguen activitats extraescolars estaran atesos pels 

monitors del menjador,  al pati o a la biblioteca. 

 El/la responsable de l’activitat complementària serà el/la responsable dels xiquets/es que 

atenga 

 

10. CONCLUSIÓ 

Atès que el nostre projecte no implica cap aportació per part de les famílies ni cap exigència a la 

Conselleria d’Educació (ni econòmica ni de personal), i es centra exclusivament en una 

reorganització dels horaris actuals adequant-los a les necessitats de les famílies del centre i a una 

millora en el rendiment de l’alumna  pensem que és un projecte viable. 

 

11. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 

Com qualsevol altra activitat duta a terme al centre, aquest projecte deu de tindre una valoració i 

avaluació trimestral i final. Com que els principals objectius de la modificació horària són 

l’augment de l’èxit escolar, el desenvolupament integral de l’alumnat i la millora de les relacions 

familiars compaginant la vida laboral i familiar, aquests seran els punts principals d’avaluació, tot i 

que es comprovarà altres aspectes com el compliment de l’horari. 

L’Equip Directiu avaluarà els resultats acadèmics, l’organització dels alumnes, l’efectivitat dels 

horaris, la participació del professorat, les activitats complementàries, la formació dels mestres i 

el grau d'implicació directa i indirecta de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes, entre aquells 

aspectes que es consideren oportuns avaluar.  


	1 - INTRODUCCIÓ
	2 - JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
	Justificació legal de modificació de la jornada escolar del centre
	Justificació de la necessitat de modificació de la jornada escolar del centre
	3 - OBJECTIUS DEL PROJECTE
	4 - FINALITATS EDUCATIVES QUE PRETÉN LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR
	A. El rendiment escolar.
	B. Millora de la convivència familiar.
	C. Millor aprofitament del temps lliure.
	D. Coordinació i formació del professorat.
	5 - IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A L’ALUMNAT
	Rendiment escolar.
	Temps d'oci.
	Descans equilibrat
	6 - IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A LES FAMÍLIES
	Adaptació a la jornada laboral dels pares
	Més temps de relació familiar
	7 - IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE
	Jornada laboral més racional
	Adaptació a les necessitats de la societat
	8 - CRITERIS GENERALS PER A LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR
	11 - AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE
	1. INTRODUCCIÓ
	Actualment, les institucions educatives han d'estar obertes als canvis que contínuament planteja la societat actual. Avui en dia ens trobem en una societat en plena evolució en la que l'escola no és l'únic referent educatiu, sinó que la majoria de les...
	2.  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
	Justificació legal de modificació de la jornada escolar del centre
	Per a la realització d’aquesta proposta de modificació de la Jornada escolar, hem seguit les directrius marcades en la legislació vigent:
	- Llei orgànica 8/2013 d'educació de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa.
	L'esmentada llei orgànica estableix que les administracions educatives fomentaran l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.
	-  Ordre d’ 11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen e...
	Article 8:
	1 -  Els directors o titulars dels centres docents podran sol licitar la modificació de la jornada escolar establerta en la citada ordre.
	2 - Per a això, dirigiran una sol licitud al director territorial de Cultura i Educació corresponent, abans del 15 de juny de l'anterior curs escolar. A aquesta sol licitud, que exposarà les raons que motiven la modificació, s'acompanyarà certificació...
	3 - Els directors territorials de Cultura i Educació podran autoritzar aquestes modificacions, previ informe de la Inspecció Educativa, sempre que no impliquen la disminució del nombre total d'hores de classe.
	Justificació de la necessitat de modificació de la jornada escolar del centre
	Ens proposem sol licitar el canvi de jornada per:
	 Incrementar l’èxit escolar i la màxima integració de l'alumnat en les activitats del Centre.
	 Prevenir l'absentisme escolar.
	 Afavorir el desenvolupament personal i la convivència escolar a través d'activitats esportives, lúdiques i artístiques.
	 Afavorir una major participació de tots els components de la comunitat escolar: pares, família i alumnes.
	 Millorar el rendiment escolar dels alumnes aprofitant els períodes de matí.
	 Contribuir a la formació integral dels alumnes amb un ús més actiu i positiu del temps lliure.
	 Afavorir l'obertura del centre al seu entorn com a dinamitzador cultural i social del mateix.
	 Com a conseqüència final,  aconseguir una MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT.
	3. OBJECTIUS DEL PROJECTE
	 Adequar els temps escolars a les necessitats actuals de la nostra comunitat educativa; proposant un horari lectiu de les 09:00 hores a les 14 hores i traslladant el servei del menjador entre les 14h i les 16:30h.
	 Millorar el rendiment del nostre alumnat i de la qualitat de l’ensenyament en millorar aspectes curriculars.
	 Possibilitar una millora organitzativa i pedagògica  amb la realització de sessions de treball més llargues.
	 Guanyar temps per a l’esplai, el joc i el descans dels xiquets/es.
	 Millorar les condicions i el temps per a dedicar a tasques d’estudi, treballs en equip, consulta en biblioteques...
	 Facilitar l’assistència a activitats fora del Centre (conservatori de música,  classes d’idiomes, dansa, balls tradicionals...).
	 Facilitar l’assistència de l’alumnat de minoria ètnica.
	 Afavorir el perfeccionament i la formació continua del professorat en horari de vesprada dins del Projecte d’Acció Formativa.
	 Afavorir la col laboració entre pares, mares i professorat, en modificar l’horari d’atenció a les famílies adequant-lo de forma més racional.
	4. FINALITATS EDUCATIVES QUE PRETÉN LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR
	Amb la jornada contínua es pretén millorar els següents aspectes educatius:
	A. El rendiment escolar.
	B. La convivència familiar.
	C. El màxim aprofitament del temps lliure.
	E. La coordinació i formació del professorat.
	A. El rendiment escolar
	 Concentrar l'activitat lectiva al matí ja que el rendiment intel lectual és més gran durant la jornada de matí que en jornades posteriors a l’àpat de migdia.
	 Evitar el cansament, falta d'atenció i concentració que es produeix en la jornada de vesprada després de les dues hores programades per menjar i fer activitats lúdiques.
	 Millorar la qualitat de l’ensenyament.
	 Incrementar el rendiment i atenció dels alumnes com ho demostren les escoles que ja tenen implantada aquesta jornada contínua i que corroboren que, efectivament, augmenta el rendiment en la jornada de matí.
	 Evitar l'absentisme escolar que es produeix en la jornada de vesprada.
	 Facilitar a l'alumne més temps a la vesprada per a la realització de les tasques extraescolars i possibilitar així l'adquisició d'hàbits d'estudi i treball personal.
	B. Millora de la convivència familiar
	 Evita la incomoditat i pèrdua de temps que suposa efectuar quatre desplaçaments per emportar i portar els seus fills.
	 En coincidir l'horari dels àpats de pares i fills permet disposar de més temps i tenir una major comunicació entre la família durant el període dels àpats, i organitzar el temps de vesprada.
	 Afavoreix la continuïtat de l'horari del menjar dels dies lectius i els caps de setmana.
	 Potència el diàleg entre pares i fills i crea llaços afectius més forts entre els membres de la família.
	 Hi hauria continuïtat de la jornada del mes de setembre sense necessitat d’adaptació al canvi de jornada.
	 Coordinació amb els germans que realitzen els estudis en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
	C. Millor aprofitament del temps lliure
	 S'agrupa el temps per a l'oci afavorint una millor educació per al mateix, utilitzant el temps lliure de forma activa i positiva i decidint les activitats que més s'adapten als interessos personals.
	 Facilitaria el poder participar en les activitats d'oci i culturals al barri i / o entorn.
	 Potenciaria una major relació i integració al barri, amb els amics ...
	E. Coordinació i formació del professorat
	 Facilita la preparació de les classes i un millor funcionament de les tutories.
	 Possibilita la realització de cursos de formació que beneficien a tota la comunitat escolar.
	 Millora la formació i coordinació del professorat permetent reunions de coordinació i programació conjuntes, fomentant una mútua interacció personal i professional, tan necessàries dins del nostre claustre en tenir un alumnat amb diversitat curricul...
	 Permet fer recerca i investigació de materials i recursos necessaris per atendre la diversitat dels nostres alumnes .
	5. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A L'ALUMNAT
	Rendiment escolar
	Concentrant els períodes lectius en la jornada de matí, el rendiment dels alumnes pot ser més gran ja que és menor la dispersió dels temps i les activitats. Alternant racionalment els temps de descans la fatiga serà molt menor que el que s'acusa a mit...
	Les primeres hores del matí es dedicaran principalment a les matèries instrumentals que necessiten més concentració per part de l'alumne.
	Temps d'oci
	En disposar l'alumne de temps lliure a les vesprades, des del col legi es potenciarà  l’educació de l'oci proporcionant diverses alternatives culturals i esportives que podrà completar amb altres ofertes educatives de diferents organismes i entitats p...
	Descans equilibrat
	Una part important del temps lliure, l'ha d'ocupar el joc, aspecte essencial en el desenvolupament integral del xiquet. Amb el Projecte de Modificació de Jornada s’afavoreix aquest aspecte.
	S'està observant per part de la comunitat educativa, que hi ha un augment de xiquets/es que pateixen ansietat, fatiga i estrès infantil. Les causes són un excés d'activitats realitzades en horari poc adequat per a ells/elles, sense els temps de descan...
	Considerem un nombre d'entre 9 i 10 hores com a mínim per aconseguir un descans adequat. De 22:00 hores a 8:00 hores és l'horari ideal per aconseguir aquest objectiu i començar la jornada escolar a les 9:00 hores amb total normalitat. En aquesta jorna...
	6. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER A LES FAMÍLIES
	Adaptació a la jornada laboral dels pares
	Cada vegada és més significatiu l'alt índex de famílies en què treballen tant el pare com la mare. Amb aquesta nova proposta es flexibilitza l'horari escolar i per tant es pot fer més compatible l'horari de pares i fills .
	Amb intenció de conciliar l'horari de tots el membres de la unitat familiar, a més de les activitats extraescolars que es proposen, el centre seguirà oferint el servici de menjador escolar per a tots aquells que ho demanen.
	Més temps de relació familiar
	L'adaptació d'horaris assenyalada en el punt anterior afavorirà una major comunicació entre pares i fills, propiciant el diàleg i la participació en activitats comunes, podent augmentar el nivell d'autoestima del xiquet/a en no veure’s atès per altres...
	7. IMPLICACIONS DE LA JORNADA CONTÍNUA PER AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE
	Jornada laboral més racional
	Amb l'actual sistema de jornada laboral els professors/es tenen grans dificultats per a realitzar activitats d'actualització didàctica i de perfeccionament perquè després d'una jornada laboral discontínua, sense períodes de descans, és molt difícil ac...
	Adaptació a les necessitats de la societat
	Considerem, doncs, important que l'escola s'adapte el més possible als canvis de costums i horaris que es produeixen en la societat a la qual serveixen.
	Aquesta proposta de modificació de jornada no portarà cap canvi en la línia educativa que venim desenvolupant en favor d'una millor qualitat d'ensenyament en el nostre centre.
	8. CRITERIS GENERALS PER A LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADAESCOLAR
	 Personalització de les necessitats de cada família, oferint un ventall més ampli d'horaris de recollida en funció de la situació familiar, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar en facilitar la recollida dels seus fills a causa de la...
	 Concentració de l'horari lectiu durant el matí, ubicant les matèries instrumentals en els períodes de màxim rendiment acadèmic, alternant de manera racional els períodes de descans per evitar la fatiga. Prèviament a les activitats de vesprada es res...
	 Increment de la capacitat d'autonomia de l'alumnat, afavorint la capacitat d'organització en disposar de les vesprades lliures per realitzar les seues tasques i les activitats extraescolars que considere atractives.
	 Es busca també afavorir el funcionament del centre, buscant un horari més racional i eficient, que millore la seua organització interna assemblant els horaris de totes les etapes educatives, el que repercuteix positivament també en les famílies que ...
	 Des del centre, conscients de l'augment de la quantitat de temps lliure a les vesprades, es fomentaran i potenciaran el nombre d'activitats en aquest període, proposant diverses activitats de caràcter tant cultural i acadèmic com esportiu, afavorint...
	 Horari d’obertura: de 9 h fins les 16:30 h
	 Horari lectiu: de 9h fins les 14h
	 Horari de menjador: de les 14h fins les 16:30h (atès pels/les educadors/es )
	 Afavorir una major participació de tots els components de la comunitat escolar: pares, família i alumnes.
	 Horari d’activitats complementàries: de 15:30h a 16:30h
	Horari del menjador
	L’horari del menjador queda configurat de la següent manera:

