
L’escola s’adapta a ell o ella, 
té flexibilitat d’entrada i sortida
i pot triar les activitats que més 
li interessen dins l’horari escolar.

Té les mateixes
oportunitats que

els seus companys
i companyes,

té ajuda per fer
els deures a l’escola

i fa activitats
variades

dins l’horari.

Coneix i estima més
el seu barri o municipi perquè
les entitats i associacions fan

activitats dins el centre
en horari escolar.

Té millor salut,
dina i dorm a la millor
hora per a la seva edat.

Aprèn més i millor
perquè a l’escola

es combinen activitats
diferents i això l’ajuda

a concentrar-se
i a estar més

atent/a.

UN INFANT
O ADOLESCENT, 
AMB ELS
NOUS HORARIS…

Educació a l'hora és una iniciativa de la Fundació Jaume 
Bofill i la FMRPC que promou una proposta d'horaris 
escolars en clau d'educació a temps complet amb la fina-
litat de posar el temps al servei dels infants i adolescents 
perquè gaudeixin d’una educació equitativa i integral.

La proposta
de nous horaris

i tots els beneficis 
del canvi d’horari a

EDUCACIOALHORA.CAT
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Ja no fan els deures a casa, 
es fan en horari escolar
i amb l’ajuda necessària.

Participa més
de l’educació dels seus fills

i filles, amb les noves
maneres d’ensenyar
i aprendre a l’escola.

Està més ben orientada
sobre l’educació dels seus
fills i filles, ja que es veu
i es comunica més amb

docents i educadors.

S’organitza millor els
horaris per la flexibilitat

a l’entrada i sortida
de l’escola o l’institut.
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UNA FAMÍLIA, 
AMB ELS
NOUS HORARIS...

Educació a l'hora és una iniciativa de la Fundació Jaume 
Bofill i la FMRPC que promou una proposta d'horaris 
escolars en clau d'educació a temps complet amb la fina-
litat de posar el temps al servei dels infants i adolescents 
perquè gaudeixin d’una educació equitativa i integral.

La proposta
de nous horaris

i tots els beneficis 
del canvi d’horari a

EDUCACIOALHORA.CAT

http://www.mrp.cat/
https://www.fbofill.cat/
www.educacioalhora.cat

