
JORNADA CONTINUADA, PER QUÈ? 

 Perquè no suposa CAP canvi organitzatiu per aquelles famílies que necessitin i desitgin 
els serveis de menjador i que la jornada escolar acabi a les 16.30h. Són les mateixes 
hores, només canvia la distribució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perquè suposa una sèrie de millores a nivell familiar: 
 

- Millora la conciliació laboral-familiar: Poques famílies poden encarregar-se de l'hora 
de dinar amb l'horari actual (la jornada que permet ser fora de abans de les 12:30 i 
tornar al lloc de treball a partir de les 15h no és gaire comuna...). En canvi tots aquells 
que gaudeixin actualment d'horari intensiu, reduccions de jornada, treball per torns, 
autònoms... ho tindran més fàcil per arribar a l'escola a les 14h. 

- Estalvi econòmic important: Només caldria la meitat dels desplaçaments actuals,els 
quals  gran  part  de  les  famílies  fan  en  cotxe.  Al  tenir  l’opció  més  famílies  de  no  fer  ús  del  

menjador suposaria una gran despesa menys. 
- Més flexibilitat: Es podria oferir un menjador més econòmic per aquelles famílies que 

no poguessin recollir als infants a les 14h, però que sí ho poguessin fer a les 15, 15.30...  
- Horaris més racionals per a les entrevistes amb els docents: l’horari  passaria de ser a 

les 12.30 a les 14.  
 

 Perquè suposa una sèrie de millores per als infants: 
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- Més respecte cap als seus ritmes:  especialment pels d'educació infantil, tant pel que 
fa a l'adaptació (no trencaríem el ritme de l'aula, no hi ha tants comiats de les 
famílies...) com pel respecte als ritmes de son i migdiada. Actualment els alumnes que 
van a casa i necessiten dormir ho tenen força difícil si no viuen molt a prop de la seva 
escola, i els que estan a l'escola també han de dinar de pressa per estar a punt a les 
15h. 
 

- Milloraria les possibilitats d'organització individual dels alumnes de primària, ja que 
tindrien més franges seguides lliures i més flexibilitat per a poder fer els deures, 
estudiar i realitzar extraescolars, si ho desitgen. 

I el més important: 

- Molts infants guanyarien hores en quantitat i qualitat per gaudir 
de la vida familiar. 

 Perquè suposa millores a nivell medioambiental: Un horari continuat suposa menys 
desplaçaments i menys necessitat de realitzar-los en cotxe, el que també es tradueix en 
millores a nivell de mobilitat municipal. 

Aquestes   serien   només   una   mostra   de   les   avantatges   que   suposaria   aquest   horari,   n’hi   ha  
moltes més. A més només es mostren les que influenciarien directament a les famílies, deixant 
a banda totes aquelles raons pedagògiques,   que   n’hi   ha   moltíssimes   (algunes   d’elles  
conseqüència de passar més temps amb els fills). 

Si  suposa  tantes  millores,  per  què  no  s’està  fent  ja? 

- Realment  sí  s’està fent: a  nivell  europeu,  en  algunes  comunitats  de   l’estat  espanyol   i  
en alguns centres pilot de Catalunya (amb èxit fins el moment). 

- A priori és un canvi poc popular perquè molta gent confon la jornada continuada amb 
l’horari  intensiu  del  mes  de  juny,  període  en  el  qual  sí  que  es  fa  una  hora  menys  lectiva  
(compensada amb les sortides pedagògiques i colònies).  

- No cal dir que en la nostra societat costen els canvis, i de vegades només cal 
reflexionar amb la ment oberta què suposa aquella proposta. 

- Perquè  tenim  cultura  de  “com  més  temps,  millor”  tret  quan  es  parla  de  vida  familiar,  
que aleshores  la  quantitat  d’hores  perden  valor  i  es  parla  de  “temps  de  qualitat”  a  les  
poques hores que ens queden. Hi ha qui veu com a desavantatge que amb el canvi 
d’horari  no  podríem  tornar  a  tenir  6a  hora,  però  amb  el  que  suposa  a  nivell  econòmic  
aquesta mesura (ara per ara impossible de reestablir-la) es podrien fer grans millores a 
nivell  d’inversió,  com  per  exemple  reduir  les  ràtios. 

- Perquè es creu que serien massa hores   seguides   lectives:   aquí   l’última   paraula  
l’haurien   de   tenir   els  mestres,   però   tenint en   compte   l’enfocament   actual   vivencial,  
constructivista i centrat en les necessitats dels alumnes de que hauria de tenir 
l’ensenyament,  això  no  suposaria  cap  problema.  A  més,  actualment  amb  les  entrades  i  
sortides (i especialment per la tarda que només es   fa   1h   i   30’   lectius),   encara  
s’aprofitaria  més  el  temps. 

- Es parla que dinar a les 14h seria massa tard. A quina hora dinem els caps de setmana? 


