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Context:  

“A les tres a casa?”  Impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua en base a 

l’evidència científica produïda en altres comunitats autònomes i països:   

• Pot agreujar desigualtats educatives: persisteixen els resultats acadèmics baixos, les 

diferències en la qualitat del temps fora de l’horari lectiu, les dificultats de conciliació 

entre els horaris escolars i els familiars. 

• En retrocés internacional. 

• Arreu d’Europa progressiva substitució del la jornada contínua per nous models 

d’organització escolar basats en el concepte d’escola a temps complet.  

Educació a temps complet: 

• L’informe analitza les característiques d’aquest model emergent: objectius, conceptes, 

estratègies d’actuació  i resultats que se n’obtenen.  

• Explora les condicions d’aplicabilitat de l’educació a temps complet a Catalunya i 

planteja un seguit d’estratègies, accions i eines per situar les bases del nou model. 
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L'escola a temps complet – educació compartida 
 

Reordenar el temps escolar per oferir més i millors oportunitats 
educatives, d’aprenentatge i desenvolupament: 

 

• Obertura del centres fins a mitja tarda,  amb pausa per menjar 
al migdia, amb oferta horària flexible. 

• Integració d’aprenentatges formals i no formals. 

• Treball conjunt i implicació amb l'entorn socioeducatiu de 
l'escola. 

• Activitats dins i fora de l’escola. 

• Noves pràctiques en el marc de la societat de la informació i la 
cultura digital. 
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Objectius de l’educació a temps complet 

Educació a 
temps 

complet 

Equitat i 
igualtat 

d’oportunitats 
educatives 

Qualitat 

Funció social de 
cura  

Entorns 
d’aprenentatge  

Innovació 
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Estratègies educació a temps complet 

 Ampliar i/o millorar el temps lectiu 

 Integrar i enriquir el temps no lectiu 

 Connectar l’escola amb l’entorn 

 Innovar el temps educatiu 
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Ampliar i/o millorar el temps lectiu 

Innovar el temps educatiu 

 

• Enlloc de “quant de temps dediquem a què”  “com 
utilitzem el temps per a fer què”.  

• L’organització de les hores lectives (sessions lectives, 
grandària dels grups, durada del dia escolar, dels 
descansos i vacances) s’han d’adequar millor a la 
capacitats i necessitats dels alumnes. 

• Reorganització funcionament dels centres. 

• Incorporació d’aprenentatges no presencials i no formals.  

• Personalitzar l’aprenentatge i suport addicional. 
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Integrar i enriquir el temps no lectiu 

 

Creació de projectes educatius on activitats lectives i no 
lectives estiguin relacionades entre si i formin part d’un 
mateix marc conceptual i organitzatiu, creant un ambient 
d’aprenentatge coherent i integrat. 
  

• Projecte educatiu amb connexió conceptual entre les 
activitats lectives i no lectives. 

• Els elements extracurriculars són orientats i tenen alta 
qualitat pedagògica. 

• Combinar enfocaments i escenaris d’aprenentatge –
escolars i no escolars-, sense que l’escola perdi el seu 
lloc central com a institució educativa. 
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Connectar l’escola amb l’entorn 

 
• Trencar murs, reconeixement, pertinença, compromís 

centrat en l’educació. 

• Lideratge compartit i grup coordinador del programa dins 
el centre: direcció, personal docent i no docent, entitats 
col·laboradores i famílies. 

• Sistemes municipals d’educació / escola hub / escola 
node. 

• Coordinació territorial. 

• Assegurar la sostenibilitat a llarg termini, amb un 
finançament diversificat.  
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Oportunitats a Catalunya 
 

 Potenciar les pràctiques que ja s’estan desenvolupant. 

 Aprofitar l’experiència acumulada: 

• Sisena hora/hora complementària 

• Lleure educatiu / AMPA / entitats  

• Plans educatius d’entorn /  comunitats d’aprenentatge 

• Centres innovadors 

• Programes d’acompanyament a l’escolaritat 

 

 Reorientar cap a un model emergent a Europa: 

• Equitat 

• Qualitat 

• Cura 

• Entorns d’aprenentatge 

• Innovació 
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Oportunitats a Catalunya 
 

 Superar la dialèctica entre jornada continua i jornada partida. 

 

 Definir un horari escolar orientat a l’ampliació i millora 
d’oportunitats educatives: 
• Amb garanties d’obertura dels centres més enllà de l’horari 

lectiu.  

• Accés a menjador en l’horari adequat a cada nivell educatiu. 

• Integració i enriquiment d’activitats de lleure i de suport a 
l’aprenentatge. 

• Connexió amb l’entorn al servei de l’educació. 

 

 Construir un model educatiu orientat a reduir les desigualtats 
educatives i assolir majors nivells d'èxit escolar i d'equitat, i 
alhora adaptar l'escola a la realitat social i familiar actual. 
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