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INTRODUCCIÓ

L'actual legislació, tant a nivell nacional com comunitari, reconeix als centres el grau d'autonomia suficient

que els permeta desenvolupar i completar el  currículum en el marc del seu programa docent i definir el

model  de  gestió  educativa  i  pedagògica  per  a  millorar  la  seua  qualitat  des  d'una  organització  més

adaptada i flexible dels actuals temps escolars, que permeten als centres desenvolupar el seu projecte

educatiu com a resposta a les necessitats del context escolar.

Educadors, pares i tutors volem que la qualitat educativa arribe a aconseguir un desenvolupament total i

global de la persona, per la qual cosa proposarem flexibilitzar l'horari escolar com la finalitat d'aconseguir

una major qualitat en el procés d'ensenyament-aprenentatge, un millor desenvolupament integral dels

nostres alumnes i que aquestos puguen compartir més temps amb les seues famílies, ja que la jornada

escolar contínua permet una distribució més racional de l'horari escolar, tant per a les activitats a l'aula

com per a les activitats formatives en horari extraescolar.

A)  JUSTIFICACIÓ.

Degut a l'interès mostrat per les mares i pares del nostre centre per a la modificació de l'horari lectiu, així

com al consens de la totalitat dels col·legis públics de la nostra localitat, des de l' AMPA hagué una petició

per a que es realitzara una consulta per part del centre a les famílies i així tindre una estimació aproximada

de les seues opinions al voltant de la implantació de la jornada continua al centre.

Així  es va realitzar una enquesta a les famílies  en el mes de juny del  curs anterior  (2015-16) amb els

següents resultats:

• Famílies participants: 231

• Sí a la jornada contínua: 135 vots, que representaren el 58,4% de les famílies participants.

• No a la jornada contínua: 71 vots, que representaren el 30,7% de les famílies participants.

• Necessiten més informació: 25 vots, que representen el 10,8% de les famílies participants.

De la mateixa forma i per a incrementar el percentatge de participació es va realitzar un segon sondeig al

mes de desembre del present curs 2016/17 en el que obtinguérem els següents resultats:
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ESCRUTINI DEL SONDEIG-VOTACIÓ DESEMBRE 16
CENS

CURSOS CENS VOTS SI NO NO VOTA % PARTICIPACIÓ % SI
3 AÑOS A 44 34 21 13 10 77,3 47,7

3 AÑOS B 44 36 27 9 8 81,8 61,4

4 AÑOS A 46 36 20 16 10 78,3 43,5

4 AÑOS B 46 44 38 6 2 95,7 82,6

5 AÑOS A 30 30 22 8 0 100,0 73,3

5 AÑOS B 34 34 20 14 0 100,0 58,8

1º A 32 30 9 21 2 93,8 28,1

1º B 44 41 28 13 3 93,2 63,6

2º A 38 35 23 12 3 92,1 60,5

2º B 30 28 24 4 2 93,3 80,0

3º A 32 29 7 22 3 90,6 21,9

3º B 38 32 10 22 6 84,2 26,3

4º A 42 33 25 8 9 78,6 59,5

4º B 32 32 26 6 0 100,0 81,3

5º A 30 30 27 3 0 100,0 90,0

5º B 36 32 19 13 4 88,9 52,8

TOTAL 598 536 346 190 62 89,6 57,9
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Els  principals factors que ens porten a la  decisió d’elaborar  aquest projecte per a l'organització de la

jornada escolar son els següents:

• percentatge majoritari a favor de la implantació de la jornada contínua a l'enquesta realitzada a les

famílies del nostre centre.

• La implantació en quasi la totalitat de l'estat espanyol d'una jornada contínua des de fa anys i la

eficàcia en els resultats acadèmics, emocionals i organitzatius.

• La implantació des d’aquest curs 2016-17 en la totalitat dels centres escolars públics de la nostra

localitat i la satisfacció generalitzada de les famílies.

• La possibilitat d'avaluació continuada del projecte per a adaptar-lo a les necessitats que vagen

sorgint de l'alumnat i les famílies.

• La conciliació de la vida laboral, familiar i escolar.

• El fet que l'última decisió la puguen manifestar les famílies democràticament votant a favor o en

contra d'aquest pla.

1. Millora que es pretén aconseguir a través d'aquest pla

a) Àmbit pedagògic

• Per raons fisiològiques òbvies, el rendiment escolar és superior durant la jornada matutina que en

les hores posteriors al  migdia.  A més queda demostrat,  analitzant les avaluacions de l'informe

PISA,  que  les  comunitats  autònomes  amb  millors  resultats  són  aquelles  que  tenen  jornada

contínua. Per altra banda, no hi ha cap anàlisi empíric que confirme que aquest tipus de jornada

repercutisca de manera negativa en la fatiga de l'alumnat. Estudis realitzats sobre el rendiment

escolar indiquen que els moments de màxim aprofitament dels alumnes en les edats de 3 a 12

anys es produïxen fonamentalment una hora després d'alçar-se. També indiquen que els moments

de menor rendiment escolar es donen després del dinar, que en l'actualitat constituïxen el 18% del

temps lectiu total.

• Que l'alumnat del centre conega i assumisca l’horari intensiu i que després de dinar tinga tota la

vesprada per  a  realitzar  un altre  tipus  d'activitats  influïx  de forma positiva  i  els  fa  estar  més

tranquils i motivats.  A més aquest repartiment de les activitats escolars al llarg de la jornada ha de

contribuir a millorar la capacitat d'autocontrol i organització per part de l'alumnat.

• Degut als problemes de distribució de professorat respecte al seu horari, quasi mai és possible fer

el que recomanen les normes educatives: deixar per a la vesprada aquelles matèries que impliquen

menor esforç. 

• En la declaració dels drets del xiquet es destaca el seu dret a l'oci com a factor fonamental per al

seu desenvolupament. 

• Les absències de l'alumnat solen ser més nombroses a la vesprada que al matí. Amb la jornada

contínua es garanteix el menor nombre d'absències, sobretot en educació infantil.

• Amb aquest tipus de jornada es pot aconseguir una millor organització del treball complementari
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del professorat, el qual permetrà unes majors possibilitats de treball de coordinació al centre.

• També permet un augment de la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills a

través de l'increment del temps de vesprada a casa.

La jornada contínua servirà a l’alumnat per a:

• Millorar el seu rendiment.

• Incrementar la capacitat d'atenció dels alumnes.

• Estimular als alumnes per a que  creguen i generen les seues pròpies iniciatives.

• Permetre l'aprofitament ordenat del temps que dediquen a les activitats.

• Potenciar una millora en l'adaptació i integració en el seu entorn més immediat.

• Proporcionar vivències i experiències per a que els alumnes milloren la seua participació i

adaptabilitat en la societat.

• Aconseguir  el  desenvolupament  de  la  personalitat  de  l'alumnat  respectant  les  seues

característiques i necessitats, per a contribuir a una formació integral i socialitzada.

• Aconseguir que se establisca un respecte cap a les normes establides.

b) Àmbit de convivència.

Des del curs 2015/2016 es realitza al nostre centre el projecte TEI, tutoria entre iguals. En aquest projecte

els  alumnes de cinquè de primària són tutors  dels  alumnes de tercer de primària.  Al  llarg del  curs  es

realitzen diverses activitats relacionades amb les emocions, la resolució de conflictes i la convivència. Els

alumnes de tercer tenen l'ajuda del seu tutor, alumne de cinquè, per a mediar i resoldre xicotets conflictes

de la  vida diària  al  centre.  Un mestre  del  claustre  és  el  coordinador  del  projecte  i  els  altres  mestres

implicats són els tutors de cada grup. Encara que, a la nostra escola, es treballa amb més personal del

claustre per a preparar les diferents activitats realitzades al llarg del curs.  L'horari de jornada contínua

permetrà més flexibilitat a l'hora de realitzar les activitats TEI, tant les individuals (una sola classe) com les

de grup (tercer i cinquè junts).

El nou horari proposat redueix el nombre de conflictes que es poden produir en el centre escolar a l'hora

d'entrada i  d'eixida del  aula i  del  centre (files,  carreres,  baralles...).  Per  tant tindrem un ambient  més

agradable de treball i millor convivència entre companys.

Facilita  la  comunicació  entre  famílies  i  professors  ja  que  l'horari  permet  major  flexibilitat  a  l'hora  de

realitzar  les  reunions  amb  les  famílies.  Es  donarà  una  millor  atenció  a  les  famílies  respecte  a  les

possibilitats de recollida de l'alumnat i una millor atenció en les tutories.

Els  alumnes  passaran  més  temps  amb  les  seves  famílies.  Així  es  donarà l'oportunitat  d'augmentar  la

comunicació,  propiciar  el  diàleg,  la  participació  en  activitats  comunes  i  gaudir  del  seu  temps  lliure.

L'augment del  nombre d'hores de convivència  dels  membres de la unitat  familiar  fa millorar  aspectes

educatius  d'hàbits  i  costums  alimentàries  i/o  modals.  Les  relacions  entre  pares,  fills  i  germans

augmentaran en temps i en qualitat.

Els xiquets al finalitzar la seva jornada escolar tindran més temps, això els permetrà realitzar les seves
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tasques,  estudiar,  eixir  a  jugar  o  realitzar  activitats  lúdiques  amb  altres  companys  i  amics.  Això  els

permetrà gaudir de més temps per a les relacions socials entre iguals.

c) Àmbit de coordinació.

A través d'aquest pla específic busquem millorar també la coordinació amb les famílies i la coordinació

entre els professionals del centre.

Amb l'horari actual, són molts els pares d'alumnes que no podem assistir a les tutories per la seua falta de

disponibilitat a les 12:30 hores. Amb aquesta nova organització de la jornada escolar, hi ha un nombre

major d'hores d'atenció a pares, per tant, podria millorar-se la coordinació amb aquests.

D'altra banda, aquest pla garanteix les tasques de coordinació entre professionals, ja que es disposa de

una vesprada de tres hores comunes a tot  el  professorat.  Així  mateix,  augmenten les  possibilitats  de

realització d'activitats  de formació i reunions d'una duració de més d'una hora, permetent així un millor

aprofitament del temps.

A més a més, el nou horari estimula i impulsa la formació continuada i el perfeccionament del claustre, així

com la innovació i investigació educativa, ja que es disposa d'un major temps per la vesprada per aquestes

activitats.

d) Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere.

Des del nostre programa educatiu volem contribuir  a la millora de la coeducació i  igualtat de gènere,

fomentant  la igualtat efectiva entre homes i dones.

Amb la finalitat d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats i fomentar la igualtat efectiva entre homes i

dones,  els  centres  que  desenvolupen el  principi  de  coeducació  en  totes  les  etapes  educatives,  seran

objecte  d'atenció  preferent  i  prioritària  en  l'aplicació  de  les  provisions recollides  en  la  vigent  llei

d'educació LOMQE.

El nostre centre té com a repte crear les condicions oportunes per a que els alumnes puguen adquirir i

expressar els seus talents, en definitiva, el compromís amb una educació de qualitat són dos cares de la

mateixa moneda. No és imaginable un sistema educatiu de qualitat en el que no estiga com a prioritat

eliminar qualsevol abisme de desigualtat.

Coeducar significa, precisament, educar en comú i en igualtat, a banda del sexe de les persones. Significa

detectar  tots  els  estereotipus  associats  a  allò  masculí  i  a  allò  femení,  ser  conscients  de  aquests,

reflexionar-los  i  adoptar  les  mesures necessàries  per  a  eliminar-los  del  nostre llenguatge i  del  nostre

comportament, potenciant aquells aspectes que queden anul·lats pel fet d’assumir els rols de gènere.

L’escola és una entitat de pes per a la transmissió de valors i comportaments per als xiquets i xiquetes, per

això ha de ser, al costat de la família, la primera que ha de donar exemple per aconseguir una societat no

sexista.
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e) Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral.

La situació familiar majoritària en la que mare i pare treballen fora de casa, fa molt difícil compatibilitzar

l'horari  laboral  amb la jornada escolar.  En molts casos,  els  pares han de comptar  amb la col·laboració

d'altres persones per a portar o recollir als seus fills per les vesprades o es veuen obligats a utilitzar el

servei de menjador. Amb aquesta nova proposta poden seguir utilitzant aquest servei, però s'aproxima

més l'horari dels xiquets al dels pares donat que l'entrada i l'eixida s'adapten millor a les del treball i per

les vesprades la participació en les activitats extraescolars és voluntària.

En la actualitat la major part dels xiquets són acompanyats al centre per un adult, pel que amb la jornada

contínua necessitarien sols dos desplaçaments front als quatre necessaris en la jornada partida.

A més, l'horari del menjador serà més compatible amb el familiar i social. La jornada actual obliga a molts

dels alumnes a quedar-se de 9:00 del matí fins les 17:00 per la dificultat, en molts casos, de ser atesos per

les seues famílies a mig dia.

Mentre que la resta dels alumnes mengen fora del centre i es veuen obligats a fer quatre desplaçaments

diaris.

En referència a la flexibilitat horària, l'organització del menjador una vegada finalitzada la jornada lectiva a

partir de les 14:00 hores permetrà a moltes més famílies arreplegar als xiquets per a que dinen fora del

centre i  sense tindre que tornar  per a continuar  amb les classes.  Els  pares disposen de la possibilitat

d'arreplegar als seus fills a les  15:30 h, i a les 17:00h oferint dos tipus de sortida a petició de les famílies

del col·legi segons les seues necessitats familiars i laborals.

f) Àmbit de la salut.

Quan parlem de salut volem reunir la concepció global del benestar físic, mental i social de la persona. Les

conductes  que  ens  permeten millorar  la  salut  s'estudien  a  través  de la  promoció de la  salut,  la  seua

prevenció  dels  problemes  de  salut…  En  general,  la  promoció  de  la  salut  pretén  augmentar  els

determinants (manera de vida i entorn saludables), la prevenció pretén detenir les causes dels problemes

de salut.

Des del nostre centre ja estem realitzant moltes activitats relacionades amb aquests àmbits, tant en la

promoció com en la prevenció .

Cal  destacar  els  tallers  organitzats  pel  departament municipal  d'educació,  destinats  a la  prevenció de

conductes addictives, així com la participació en el programa de salut bucodental, d'alimentació , coordinat

pel departament del centre de salut comunitària d'Alcoi.

Quant a la promoció de la salut disposem d'un pla del menjador on es reflexa la nostra preocupació en

aquest àmbit, cuidant els menús per a adaptar-los a les diferents necessitats dels xiquets del centre..

No  obstant  açò,  en  aquest  projecte  ens  anem  a  centrar  en  els  objectius  de  la  jornada  contínua  que

pretenem ens ajuden a millorar en els àmbits anteriorment esmentats:

7



FUNDACIÓN SAN JUAN Y SAN PABLO

PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

PRINCIPALS OBJECTIUS A DESENVOLUPAR: 

• Evitar als alumnes la pèrdua de temps productiu de 12:30 a 15:30, així com el cansament que en

aquest període acumula.

• Les hores de la vesprada, sobretot a principi i fi de curs, no són les idònies a causa de les altes

temperatures incidint negativament en el rendiment de l'alumne

• Organitzar els horaris respectant els ritmes biològics i les necessitats nutricionals (el desdejuni

abans,  ja que la majoria dels xiquets no ho fan a casa o és molt escàs,  i  dinar a una hora més

raonable). A hores d'ara entre l'esmorzar i el dinar hi ha una hora i mitja, és a dir, els xiquets acaben

quasi d'esmorzar, en canvi després passen molt de temps sense menjar res fins a les 17h. 

• Millorar la digestió en els alumnes. El descans a migdia elimina part de l'estrès infantil. 

• Per als més xicotets tampoc representa estar més cansats amb l'horari continu, ja que les seues

classes estan més bolcades a aprendre de forma lúdica de manera que es cansa menys alternar les

estones de relaxació amb els d’activitat durant tota la jornada, estant els xiquets organitzats pel

seu professor/a en classe, que estar dues hores en el menjador i en el pati amb l'horari partit.

• D'altra banda, els xiquets que van a la seua casa a menjar han d'apressar-se en l'anada i  en la

tornada. Menjar ràpidament perquè tinguen prou temps. En definitiva, se'ls genera molt estrès i

en alguns casos pot repercutir en problemes de salut. 

• Amb la jornada contínua s'evita el desajust d'horaris de menjars entre els dies laborables i  els

dissabtes, diumenges i vacances, quan ja es poden incorporar a la família i menjar a les 14 o 14,30 o

potser més tard. 

• Ampliar el temps d'oci, esport i descans, augmentant així el benestar íntegre dels alumnes

g) Àmbit organitzatiu del centre.

El fet de tindre al nostre col·legi l'horari de jornada continua afavorirà l'organització del centre  ja que hem

de destacar que un 10% del professorat viu fora de la nostra localitat .

El nostre centre sempre hem procurat organitzar nombroses activitats extraescolars ( eixides., excursions )

i  continuarà  sent-ho així,  malgrat  que la  hora  de arribada siga posterior  a  l’horari  lectiu,  sempre que

tinguem l'autorització dels pares.

B) HORARI GENERAL DEL CENTRE (ANNEX II).

Encara que al final del projecte s'inclou l'annex II amb els horaris d'obertura, tancament, horari lectiu i

horari no lectiu, a continuació especifiquem la distribució de l'horari general del centre dins del projecte

de Jornada escolar que estem exposant.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

HORARI OBERTURA 09:00 h 09:00 h 09:00 h 09:00 h 09:00 h

HORARI TANCAMENT 17:00 h 17:00 h 17:00 h 17:00 h 17:00 h

HORARI LECTIU 09:00-14:00 h 09:00-14:00 h 09:00-14:00 h 09:00-14:00 h 09:00-14:00 h

HORARI MENJADOR 14:00-15:30 h

15:30-17:00 h taller

14:00-15:30 h

15:30-17:00 h taller

14:00-15:30 h

15:30-17:00 h taller

14:00-15:30 h

15:30-17:00 h taller

14:00-15:30 h

15:30-17:00 h taller

HORARI ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS DE 

CARÀCTER 

VOLUNTARI

15:30 a 17:00 h 15:30 a 17:00 h 15:30 a 17:00 h 15:30 a 17:00 h 15:30 a 17:00 h

ALTRE HORARI NO 

LECTIU
17:00 a 18:15 h 17:00 a 18:15 h 17:00 a 18:15 h 17:00 a 18:15 h 17:00 a 18:15 h

Totes  les  instal·lacions  del  centre  estaran  disponibles  per  atendre  de  la  millor  manera  possible  les

necessitats que es sol·liciten per a la realització de les activitats complementàries proposades.

DETALL DE L'HORARI PROPOSAT

1. Horari obertura del centre. 

El centre obrirà les portes a les 09:00 per a facilitar l'entrada de l’alumnat d'infantil i primària malgrat que 

aquest està funcionant des de les 08:00 del matí amb l'etapa de secundària. 

2. Horari tancament. 

El centre tancarà les portes a les 17:00 h, una vegada finalitzades les activitats extraescolars de caràcter

voluntari, no obstant això, de 17:00 a 18:15 h el centre oferirà les seues instal·lacions per a les escoles

esportives municipals i associacions sense ànim de lucre. 

3. Horari lectiu. 

Exemple horari infantil:

De 09:00 a 09:45h Entrada al centre, hàbits,rutines i assemblea. Comunicació i representació 

De 09:45 a 10:30 h Medi físic i social

De 10:30 a 11:00h Esplai

De 11:00 a 12:00 h Anglès

De 12:00 a 13:00 h Identitat i autonomia personal

De 13:00 a 13:10 h Esplai

De 13:10 a 14:00 h Psicomotricitat

De 14:00 a 15:30 h Menjador

De 15:30 a 17:00 h Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes

De 17:00 a 18:15 h Altres activitats extraescolars oferides per les escoles esportives municipals
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Exemple horari primària:

De 9 a 10:00 h Matemàtiques

De 10:00 a 11:00 h Educació física

De 11:00 a 11:30h Esplai

De 11:30 a 12:20 h Socials

De 12:20 a 13:10 h Llengua i literatura castellana

De 13:10 a 14:00h Educació Artística: Música

De 14 a 15:30 h Menjador

De 15:30 a 17:00 h Activitats extraescolars voluntàries dirigides pel centre

De 17 a 18:15 h Activitats extraescolars oferides per les escoles esportives municipals

Horari de menjador:

HORARI ACTIVITATS

14:00 - 15:30 Dinar i neteja personal.

15.30 Arreplegada voluntària.

15:30 - 17:00 Activitats programades a càrrec de les monitores del menjador

Torns de menjador:

PRIMER TORN DE MENJADOR per als xiquets d'infantil i primer cicle de primària

14:00 - 14:45 Rentada de mans i dinar

14:45 - 15:30 Rentar mans, cara i dents

Migdiada per als alumnes d'infantil

Descans per als alumnes que no facen la migdiada

15:30 Arreplegada voluntària per les famílies

15:30 - 17:00 Activitats realitzades pels monitors de menjador

SEGON TORN DE MENJADOR per als xiquets de segon i tercer cicle de primària

14:00 - 14:45 Descans

14:45 - 15:30 Rentar mans i dinar

15:30 Arreplegada voluntària per les famílies

15:30 - 17:00 Activitats realitzades pels monitors del menjador

4.2. Horari d'activitats extraescolars de caràcter voluntari.

Tal i com s'estableix a L'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació , Cultura i

Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització d'un Pla Específic

d'organització de la jornada escolar, a l'article 3, apartat e, «existirà, si correspon, un interval mínim de
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dues  hores  entre  el  període del  matí  i  el  de  la  vesprada».  Seguint  aquestes  directrius  l'horari  de  les

activitats extraescolars voluntàries començarà a les 15:30h i finalitzarà a les 17:00h.

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30 / 16:00

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salud i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salud i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salud i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salud i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salud i

de descans

16:00 / 17:00 Audiovisuals Aula d'art
Activitats

esportives
Taller de lectura Joc lliure

C) PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT DELS DOCENTS FINS LES 17 HORES

A banda de l'horari lectiu, de 9.00 a 14.00 h, tots els mestres del centre completaran el seu horari amb cinc

hores de dedicació exclusiva, que quedaran distribuïdes de la següent manera:

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

09:00 - 14:00h Horari lectiu Horari lectiu Horari lectiu Horari lectiu Horari lectiu

14:00 - 15:00h
Complementària

infantil-primària

Complementària

infantil-primària

17:00 - 20:00h
Coordinació

docent

En aquest horari les cinc hores d'exclusiva es reparteixen en:

• Tres hores els dimecres de 17:00h a 20:00 h,  tots junts.

• Les altres dues hores que falten les realitzarem de 14:00h a 15:00 h dilluns i dimarts.  

L'assistència a la vesprada del dimecres serà obligatòria per a tot el claustre. Aquest dia es desenvoluparan

les següents tasques:

• REUNIÓ DE CICLE

• ATENCIÓ A PARES

• CLAUSTRE DE PROFESSORS

• FORMACIÓ EN CENTRES.

• COORDINACIÓ ENTRE CICLES

Les altres dos vesprades (dilluns i dimarts) es dedicaran a complementar tasques de coordinació de cicle i

d'atenció a pares per a facilitar l'assistència de totes les famílies.

D'aquesta  manera la  vesprada  de  dimecres  serà  comuna  per  a  tot  el  claustre  de professors  (infantil,

primaria i secundària). La vesprada de dilluns i dimarts  coincideixen els professors de les etapes d'infantil i

primària.

El professorat del claustre que dins de l’organització del centre haja de realitzar les activitats extraescolars

no haurà de fer l’hora complementària d’eixe dia, ja que són de còmput mensual. D’aquesta manera el

professor implicat acabarà la seua jornada a les 14:00 hores i es reincorporà a les 15:30 hores per a fer les
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activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

D’aquesta forma, durant totes les vesprades de 15.30 a 17:00 hores es garantirà la presència d’un membre

de l’equip directiu i un/uns mestre/s.

Les reunions del Consell Escolar es realitzaran els dijous la vesprada després de l'horari complementari del

professorat, es a dir, a partir de les 19:00 hores.

D) IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE EN LA SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT NO LECTIVA.

El claustre del centre i l’equip de monitors de menjador es comprometen a la posada en pràctica de les

activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes que es realitzaran de 15.30 a 17.00 hores.

Diàriament  es  supervisaran  i  organitzaran  les  activitats  que  s'estiguen  realitzant,  amb  les  següents

funcions per part dels mestres:

• Organització de les activitats.

• Preparació dels materials necessaris.

• Vigilar el correcte funcionament de les activitats extraescolars.

• Intervindre  en els  problemes de convivència que puguen sorgir  en el desenvolupament de les

activitats.

• Informar a l'equip directiu de les incidències rellevants que han tingut lloc en la realització de

l'activitat.

• Control dels alumnes al llarg de les diferents hores d'eixida: 15.30 i 17.00 h.

• Control dels alumnes a l'horari d'entrada: 15.30 h.

• Realitzar altres funcions encomanades per l'equip directiu segons les necessitats detectades al

centre.

• El claustre s'implicarà en activitats que puguen afavorir el desenvolupament dels alumnes amb

necessitats de suport educatiu.

E) PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER VOLUNTARI 

En aquest punt desenvoluparem les activitats que durem a terme en horari de 15:30 a 17:00 hores de la

vesprada.

Aquestes activitats s'organitzaran en funció de la demanda dels alumnes. Per a una millor organització

farem  una  previsió  de  la  planificació  dels  alumnes  que  assistiran  i  es  modificarà  en  funció  de  les

necessitats.

Abans d'implantar la jornada continua, es farà una reunió amb els pares dels alumnes interessats per tal

d'explicar les activitats, normes i demés aspectes a tindre en compte. L'assistència implica que l'alumne ha

de  tindre  un  comportament  correcte  i  respectuós  cap  als  companys  i  als  mestres  responsables  de

l'activitat.

En cas d'haver alguna incidència en aquest horari,  de la mateixa manera que en la resta de la jornada,

l'actuació es regirà pel «Pla de Convivència»  i pel «RRI» del centre.

L'oferta de les activitats extraescolars de caràcter voluntari i  a cost zero ha sigut consensuada amb la
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intenció d'oferir a tots els alumnes la possibilitat de realitzar tasques similars a les que farien a casa en

eixe horari. 

Aquestes activitats no suposaran cap benefici per a l'assoliment dels objectius curriculars.

Horari:

Hora/dia Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30 - 16:00

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salut i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salut i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salut i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salut i

de descans

Activitats per a

fomentar hàbits

higiènics, de salut i

de descans

16:00 - 17:00 Audiovisuals Aula d'art
Activitats

esportives
Taller de lectura Joc lliure

ACTIVITATS PER A FOMENTAR HÀBITS HIGIÈNICS, DE SALUT I DE DESCANS

Descripció

A l'inici  de  la  jornada,  els  alumnes  practicaran  activitats  orientades  a  l'assoliment  d'hàbit

higiènics, de salut i de descans. Tècniques de relaxació amb música, massatge amb aparells

lleugers,  visualitzacions  i  migdiades  seran  exemples  d'activitats  que es  realitzen a  aquest

espai. Sempre adaptades a l'edat del alumne.

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat de

compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel  centre,  per  tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes

AUDIOVISUALS

Descripció Visionat de material audiovisual, educatiu i documentals en les tres llengües del PPEC.

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat de

compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel  centre,  per  tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes
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AULA D'ART

Descripció Es realitzaran treballs manuals amb diferents tipus de tècniques plàstiques

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat

de compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel centre, per tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes

ACTIVITATS ESPORTIVES

Descripció
En aquestes activitats els xiquets treballaran psicomotricitat, jocs adaptats i activitats pre-

esportives depenent del nivell-etapa dels alumnes

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat

de compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel centre, per tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes

TALLER LECTURA

Descripció En aquest taller treballarem la comprensió lectora i motivació per la lectura. 

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat

de compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel centre, per tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes
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JOC LLIURE

Descripció

Creem que l'últim dia de la setmana és idoni per a que els xiquets puguen experimentar

amb activitats d'iniciativa pròpia i supervisada pels mestres encarregats de l'activitat al

pati, sempre que l'oratge ho permeta

Etapa o nivell Primària (cada trimestre es treballarà amb un cicle).

Ràtio 25 alumnes per mestre.

Personal necessari
Un membre de l'equip directiu i els mestres encarregats de l'activitat. Adjuntem certificat

de compromís.

Grau implicació 

ajuntament, entitats, 

institucions...

Aquesta activitat és organitzada pel centre, per tant l'ajuntament no s'implica en aquesta

activitat.

Finançament El centre. Cost zero per als alumnes

F)  PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I TRANSPORT

Degut a que el nostre centre no té servei de transport, explicarem la planificació del servei de menjador.

La durada d’aquest servei aquest any és de 3 hores (12:30-15:30). A la jornada continua, aquest  interval de

temps no es modificarà. 

HORARI: 

• El servei de menjador començarà a les 14:00 h i finalitzarà a les 17:00 h.

• El temps de dinar serà de 14:00 h a 15:30 h. 

• A les 15:30 h, prèvia notificació a l'encarregada de menjador, les famílies podran arreplegar als

alumnes.

• De 15:30 a 17:00 h es duran a terme les activitats proposades en el «Projecte de Menjador». 

• Els alumnes que es queden en el menjador tindran l’opció de triar entre les activitats extraescolars

voluntàries i gratuïtes oferides pels monitors de menjador o pel professorat.

Les activitats de 15:30 a 17:00 quedarien programades de la següent manera:

Els  alumnes  d’infantil  aniran  a  dormir  a  la  zona  habilitada  per  a  tal  finalitat  o  realitzaran  activitats

organitzades pels responsables en eixe moment.

Els alumnes de primària es dividiran en diversos grups i realitzaran les activitats plantejades en l'apartat

següent depenent de les necessitats que tinguen:

• Aula d'art

• Pistes polí-esportives/pati

• Pavelló

Després de dinar es deixarà un temps de descans o joc tranquil per tal que els xiquets puguen gaudir de

temps lliure i relax abans de començar les activitats programades.
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L´horari de menjador quedaria de la següent manera:

HORES ACTIVITATS

14:00- 15:30 Dinar, rentar-se i migdiada

15:30 Arreplegada voluntària de xiquets

15:30- 16:00 Temps de descans o joc tranquil

16:00- 17:00 Realització d´activitats programades i supervisades amb monitors de menjador

Amb els xiquets que es queden fins les cinc, es realitzaran les següents activitats programades:

AULA D'ART

Descripció
Es realitzaran manualitats amb diferents tipus de tècniques plàstiques i també disposaran

de temps d'estudi i realització de deures escolars.

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 15 alumnes per mestre.

Personal necessari Monitors de menjador. Adjuntem certificat de compromís.

PISTES POLI-ESPORTIVES/PATI

Descripció Realitzaran joc lliure supervisat pels encarregats de l'activitat

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 15 alumnes per mestre.

Personal necessari Monitors de menjador. Adjuntem certificat de compromís.

PAVELLÓ

Descripció
Realitzaran joc lliure supervisat pels encarregats de l'activitat quan l'oratge no permeta

que aquestes activitats es realitzen a les pistes poliesportives i al pati

Etapa o nivell Infantil i primària

Ràtio 15 alumnes per mestre.

Personal necessari Monitors de menjador. Adjuntem certificat de compromís.

G) MESURES PER A GARANTIR L'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EN LES ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS.

En la planificació de les activitats hem de tindre en compte l'alumnat amb necessitats de suport. Per a

garantir  l'atenció  a  aquests   alumnes,  en  les  nostres  activitats  extraescolars  s'aplicaran  les  mesures

següents: 

• Coordinació entre el tutor /a i el professor/a que duga a terme la tasca, perquè les activitats siguen

apropiades i accessibles. 

• Assegurar  un  número suficient  de  mestres  per  activitat  que  permeta  el  suport  i  l'atenció

necessària per a aquests alumnes.

• Oferir  els  recursos  i  materials  necessaris  perquè  l'alumnat  amb  necessitats  de  suport  puga

participar.
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H) PREVISIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA.

Els plans de Formació de Centres són un compromís per al col·lectiu del professorat que els permet una

formació permanent amb la finalitat de millorar la qualitat de l´educació i l'èxit del seu alumnat.

En el  nostre centre participa activament tot  el  claustre per  a  realitzar  jornades  i  cursos  formatius.  A

principi de curs s’arrepleguen les peticions dels mestres i s’elabora un pla anual de formació.

Aquests són alguns dels cursos efectuats als darrers anys:

• Formació per a treballar per competències

• Formació relacionada amb el Pla d’Emergències del centre

• Formació programa TEI (teoria entre iguals)        

• Formació relacionada amb les noves tecnologies

    Per al curs proper proposem la realització de cursos o jornades:

• Curs de formació en altes capacitats

• Formació sobre les intel·ligències emocional.

A més a més, amb l’horari de jornada continua el professorat també podrà assistir a formació  externa 

(Cefires o  Escoles d’idiomes) gràcies a una major compatibilitat horària.

Considerem que la formació dels pares també és un aspecte molt important, per tant han pogut assistir a 

diferents xarrades:

- Jutge Emilio Calatayud

- Professor José A. Marina

- Xarrada a propòsit d’emocions i els seus beneficis

- Xarrades i tallers formatius per a pares oferits per l’ajuntament

- I al llarg de tot el curs un dia a la setmana realitzem batucada, ioga i pilates

 Per als nostres alumnes seguiran oferint-se les activitats extraescolars:

- Peque-deport

- Multi deport

- Patinatge

- Bàsquet

- Futbol

- Pintura

- Violí

- Guitarra

- Robòtica
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I)  PREVISIÓ  DE  SEGUIMENT  I  AVALUACIÓ  DEL  PLA  ESPECÍFIC   D’ORGANITZACIÓ  DE  LA  JORNADA

ESCOLAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR ( ANNEX XII )

La  proposta  ha sigut elaborada per una comissió coordinada per l'equip directiu del centre i per l’AMPA

del col·legi,  animats per l'èxit d’altres col·legis del nostre poble i de la nostra comunitat. Aquest projecte

haurà de posar-se en pràctica i ser avaluat i si cal modificar-lo per a la seua millora.

Es  realitzarà  un  seguiment  trimestral,  una  avaluació  final  i  una  proposta  de  millora  per  a  valorar  el

funcionament de la jornada i l’adaptació dels alumnes al nou horari.

Hem de valorar els següents punts:

• Rendiment del alumnat amb el nou horari de matí .

• Atenció a les famílies : recollida de l’alumnat i tutories

• Funcionament del servei de menjador

• Coordinació entre els docents

• Conèixer l'opinió del personal no docent ( pares i alumnes)

• Nivell d’assistència al centre. Reducció d’absentisme en infantil

• Funcionament de les activitats extraescolars ( més o menys participació)

Tots aquests punts seran avaluats seguint les següents estratègies i mecanismes d’avaluació: 

-Rendiment i nivell d’atenció als alumnes 

-Nivell de fatiga en alumnes i docents 

-Distribució de les àrees i espais 

-Organització del centre i coordinació del personal docent

Es crearà una comissió d’avaluació formada per un mestre de cada cicle que serà l’encarregat de recollir i 

analitzar els resultats exposant-los als diferents òrgans docents. Aquesta comissió realitzarà el seguiment i

avaluació del pla específic d’organització del temps escolar amb la participació de tota la comunitat 

educativa. (annex XII ) 

Els equips de cicle realitzaran una memòria final amb propostes de millora.

L’equip directiu realitzarà una memòria final que inclourà el funcionament i valoració dels serveis de 

centre.     
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