
   
 
 
 La Tordera  institut escola  
 
 
 

Benvolgudes famílies, 
 

D'acord amb les darreres informacions, el nostre centre educatiu pot sol·licitar la jornada 
compactada o continuada per als propers cursos (classes només de matins). 
 

Des del Consell Escolar, (format per membres representats de l’Equip Directiu, del Claustre de 
mestres i professors, d'AMPA, de les famílies, dels Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa 
Maria de Palautordera, del personal d’administració i serveis i dels alumnes), proposem 
implantar aquesta jornada compactada amb els següents horaris: 

 
 

 Tots els dies   Tots els dies 

08:30h Assignatura 1 08:30h Assignatura 1 

09:30h Assignatura 2 09:30h Assignatura 2 

10:30h PATI  10:30h Assignatura 3 

10:50h Assignatura 3 11:30h PATI 

11:35h Assignatura 4 11:50h Assignatura 4 

12:20h PATI 12:50h PATI 

12:30h Assignatura 5 13:00h Assignatura 5 

13:30h  MENJADOR  14:00h Assignatura 6 

15:00h MENJADOR 

16:30h EXTRAESCOLARS 16:30h EXTRAESCOLARS 
 

 
Abans de sol·licitar al Departament d’Ensenyament el canvi d’horari i a l'espera de la seva 
resposta, necessitem tenir l’opinió de les famílies. La demanda d'aquesta proposta horària per 
al curs vinent es tramitarà en el cas que hi hagi una majoria de famílies que hi estiguin d'acord 
(+50%).  
 
Alguns dels aspectes positius que tenen els horaris proposats són: 

1. Totes les activitats lectives es concentren al matí, que és el període de major 
rendiment intel·lectual dels alumnes. Després de dinar el rendiment baixa per motius 
fisiològics. 

2. El ritme de treball no es trenca al migdia i per tant no es perd temps en tornar a situar 
als alumnes, el temps de desconnexió escolar que actualment es fa al migdia és molt 
llarg (2h 45'), i per això als alumnes els costa tornar a concentrar-se per la tarda, 
desaprofitant la seva curta durada (1h 30'). L’horari continuat manté un rendiment més 
constant i continu. 

3. Els nens/es que van a dinar a casa han de fer menys desplaçaments, cosa que 
representa un estalvi de temps, menys complicacions logístiques i beneficia el poder 
dinar amb la família, sense presses per haver de tornar al centre i descansar després 
de dinar. 

 

 

Horari d’infantil i primària:  
 

Horari de secundària: 
 



 

4. El fet de concentrar la jornada acadèmica al llarg del matí afavoreix la realització 
d’activitats complementàries per la tarda, aporta temps per a l’estudi i per fer els 
deures amb més efectivitat i tranquil·litat. Aquest fet és especialment important en el 
cas de l’alumnat de secundària, amb més càrrega de treball, alhora que els permet 
anar a dormir a una hora raonable sense necessitat d’estudiar i/o fer els deures al 
finalitzar les activitats extraescolars o després de sopar. No dormir suficient afecta 
directament al rendiment acadèmic. 

5. Afavoreix l’estabilitat de la plantilla de secundària, ja que el professorat d’ESO opta per 
quedar-se en centres on s’ofereix jornada continuada. Facilita les trobades a les tardes 
entre els mestres i els professors de les diferents etapes educatives, possibilitant un 
major intercanvi d’informació entre ells i incrementant les opcions de formació. 

 
Altres aspectes a tenir en compte són: 

1. Els horaris proposats tenen les mateixes hores lectives actuals (5h per a infantil i 
primària i 6h per a secundària +30 minuts de pati), però amb una millor distribució que 
permetria un aprofitament més òptim. 

2. Els nens i nenes d’educació infantil i primària que fessin ús del servei de menjador 
sortirien del centre a la mateixa hora que amb l’actual horari, les 16:30h, i continuarien 
passant vuit hores al centre (amb el mateix cost com fins ara) . Els alumnes de P3, si 
ho necessitessin, podrien continuar fent la migdiada. 

3. Les activitats extraescolars que es fan per la tarda i el servei d’acollida del matí (de 
7:15h a 8:30h) es mantindrien com fins ara, ja que el canvi proposat no afecta a 
aquestes franges horàries. 

4. La major part de comunitats autònomes (excepte Catalunya, València i Aragó) ja fa 
anys que tenen implantat l’horari continuat i s’ha demostrat que no afecta 
negativament als resultats acadèmics dels alumnes. Actualment, a Catalunya, es fa 
jornada compactada a centres d'infantil i primària pilots, a instituts i instituts escoles 
que ho han sol.licitat.          

 

La vostra opinió és important i per tant, el resultat que s'obtingui de la consulta serà vinculant. 
És per això que cada tutoria us dóna la carta amb la butlleta per família i, a més a més, els 
alumnes de cicle mitjà fins a la secundària escriuran una nota a l'agenda que s'haurà de 
retornar signada. 
Entre el 9 i el 18 de febrer  es recolliran les vostres opinions. El 19 de febrer a les 10h, la 
Comissió Permanent (formada per un membre del Consell Escolar, un de l'Ampa, un de 
l'Equip Directiu i un membre del Claustre) realitzarà el recompte de la vostra participació.  
Posteriorment s'informarà del resultat via enllaços, taulells informatius i web del centre. 
 
Per poder expressar la vostra opinió, ompliu la butlleta adjunta (una per família) i retorneu-la 
al tutor/a abans del 18 de febrer . 
 
 
Moltes gràcies, 
Consell Escolar Institut Escola la Tordera 
 
 
 
 
Santa Maria de Palautordera, 27 de gener de 2016 
 
 


