COM PODRIA SER UN
NOU HORARI PER ALS INSTITUTS?
COM ÉS ARA L’HORARI
A LA MAJORIA
D’INSTITUTS?

• Horari continuat de 8 h a 14.30 h o 15 h.
• Es fan les 6 hores lectives, seguides, amb una o dues
pauses d’entre 10 i 30 minuts.
• A molts instituts no hi ha menjador i els i les joves
dinen cap a les 15 h.
• Per la tarda, molts joves fan activitats educatives no
lectives (extraescolars), que s’organitzen generalment
fora de l’institut.
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• Entrada flexible de 8.30 a 9 h.
• L’horari lectiu va fins les 12.30 o 13 h i inclou descansos,
que compten com horari lectiu.
• El temps de migdia és en horari saludable, de 13 a 14 h, amb
flexibilitat d’inici i final, i està inclòs en el projecte educatiu de centre.
• Una o dues tardes es fa horari lectiu en el propi centre fins les 16 h.
• La resta de tardes es fan activitats lectives de lliure opció, tant
dins com fora del centre i que poden ser tant d’estudi (assistit o
autònom) com activitats artístiques, esportives o científiques.
Es fan en combinació amb equipaments i educadors de l’entorn,
amb els que l’institut hi treballa en xarxa.
• De 16 a 18 h l’institut organitza altres activitats educatives
no lectives tant a dins com a fora del centre.

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 finalitat 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
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