VOLEM MÉS TEMPS...
PER A GAUDIR
DE SER NENS I NENES!
TENIM DRET
A DECIDIR
LA JORNADA
ESCOLAR DELS
NOSTRES FILLS
I FILLES

FLEXIBILITAT
DE SORTIDA

14:00 h
15:30 h

16:30 h
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Signa la petició escanejant
el codi QR o bé al link
http://chng.it/ZLKwhKGT
Volem Jornada Contínua a Catalunya
@ContinuaCat
@jornadacontinuacatalunya
contacto@jornadacontinuacatalunya.org
www.jornadacontinuacatalunya.org

No suposa canvis per a qui no ho desitgi. Més conciliació familiar.

HORARI
ACTUAL

9:00 a 12:30 h

12:30 a 15:00 h

15:00 a 16:30 h

16:30 h…

HORARI
LECTIU

MENJADOR
O CASA

HORARI
LECTIU

EXTRAESCOLARS

9:00 a 14:00 h

14:00 a 16:30 h

16:30 h…

HORARI LECTIU

MENJADOR
O CASA

EXTRAESCOLARS

(1 descans)

HORARI
PROPOSAT
No suposa
canvis per a qui
no ho desitgi

(2 descansos)

Permet recollir als infants a les 14:00 h, 15:30 h i 16:30 h
Aplicat a un 90% de les escoles públiques d´Espanya

BENEFICIS
INFANTS

• Concentra l’activitat lectiva a la franja
horària de major rendiment acadèmic.
• Reducció de l’absentisme escolar.
• Els infants disposen de més estona
per jugar, fer les tasques i gaudir de
la seva família.
• Les hores dels àpats resulten ser més
equilibrades, cada tres hores.

FAMÍLIES

• Suposa una millora per la conciliació
de la vida familiar: La recollida dels
infants es fa de manera flexible
(14:00 h - 15:30 h - 16:30 h) i permet
la conciliació familiar de millor
manera.
• Afavoreix el vincle familiar.
• Els familiars redueixen la quantitat de
desplaçaments al centre educatiu: de
quatre viatges a dos i permet gaudir
de més temps de lleure.
• Les beques i el servei de menjador
continuen essent vigents.
• Suposa un estalvi : els infants dinen
a casa seva i no han d’abonar el preu

del servei de menjador, reducció del
preu al transport públic o privat.

DOCENTS

• Dediquen les mateixes hores lectives
que amb la jornada partida, la seva
jornada laboral no es veu afectada.
• Els hi permet realitzar formacions de
la tasca docent a les tardes.
• Disposen de més temps per reunir-se
als claustres i fer tutories amb les
famílies.
• Sempre queda un docent de guàrdia
a la tarda.

A MÉS A MÉS

• Catalunya és gairebé l’única
Comunitat Autònoma d’Espanya on
no s’ha aconseguit implementar la
jornada continua.
• A la resta d’Europa la jornada
continua és majoritària.
• L’alumnat d’Educació Primària al fer
el pas cap a l’Educació Secundària ja
hauria assolit el nou horari.

PREGUNTES FREQÜENTS
Què suposa la jornada continua a
l’escola?

Una reorganització de l’horari lectiu
mantenint el mateix nombre d’hores
establert pel Departament d’Educació. La
tasca amb els docents es desplaça de
les 9:00 fins les 14:00 h i la del menjador
des de les 14:00 fins les 16:30 h. Els
infants surten a la mateixa hora que amb
la jornada partida i continuen gaudint de
les activitat extraescolars a partir de les
16:30 h.

A qui beneficia la jornada contínua?

• Als infants que veuen com la seva
jornada lectiva es concentra al matí on
estan molt més receptius i actius.
• A les famílies, doncs amb la jornada
partida són poques les que poden recollir
als infants a les 12:30 h i amb la jornada
continua es permet la flexibilitat.

Quin seria l’horari amb la jornada
contínua?

L’hora d’entrada és la mateixa (a les
09:00 h).
La jornada contínua permet flexibilitzar
l’hora de sortida de l’alumnat:
• A les 14:00 h surten els infants que van a
dinar a casa.
• A les 15:30 h s’obre la possibilitat de
recollir als nens i nenes ja dinats.
• A les 16:30 h surten els infants que fan
ús del servei de menjador escolar.
• A partir de les 16:30 h s’inicien les
activitats extraescolars.

I el menjador?

• Amb la jornada partida la franja horària
és des de les 12:30 fins les 15:00 h i
amb la continua es desplaça des de les
14:00 fins les 16:30 h.
• Amb la jornada continua el nombre
d’inscrits al servei de menjador
minvarà i permetrà una atenció més
individualitzada a cada infant i una

important reducció dels conflictes.
• El preu és el mateix.
• El servei de menjador està garantit a
totes les escoles.

Quin cost suposa el canvi de jornada
lectiva?
Cost zero.

I les beques de menjador?

Continuen igual doncs s’atorguen depenent
de la renda familiar i no del tipus de
jornada escolar.

Els infants poden fer sense cansarse l’activitat lectiva seguida?

És clar! Cada centre decidirà segons
les edats dels alumnes els horaris de
descans, d’esmorzar i d’esbarjo. L’alumnat
d’Educació Infantil de 3 anys pot allargar
l’estona de la migdiada a l’escola al igual
que els infants que van a dinar a casa.

Dinar a les 14:00 h és massa tard?

No, perquè les hores del àpats estan
millor distribuïdes entre casa i l’escola.
Les famílies acostumem a dinar més tard
els caps de setmana. El més important és
dinar amb qualitat i no tant l’hora a la què
ho fem.

EN TEMPS DE COVID, EVITEM RISCOS!
LA JORNADA CONTÍNUA ÉS UNA MESURA SENSE
COST QUE AJUDA A REDUIR RISCOS DE LA
PROPAGACIÓ DE LA COVID19.

•
•
•
•

Redueix la massificació dels menjadors
Esponja entrades i sortides
Redueix desplaçaments
Més temps per a la neteja, desinfecció
i ventilació de les aules.

