
 

      la Tordera institut escola   [ Sant Celoni  - Santa Maria de Palautordera ] 

 

 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Per acord del Consell Escolar del centre tornem a reprendre el procés per sol·licitar la Jornada 
Continuada per a tots els alumnes de l’Institut Escola, en el cas que no fos possible obtenir-la per 
a totes les etapes educatives es demanarà només per a l’etapa de secundària. Els objectius de 
la demanda es fonamenten en poder racionalitzar el temps dels alumnes amb la família i el 
lleure, disminuir les despeses energètiques tant a nivell de centre com de desplaçaments de les 
famílies i la millora en l’organització a nivell pedagògic i docent de totes les etapes educatives 
que ofereix el centre (de 3 a 16 anys). 
 
Des de l’inici d’aquest curs, la Comissió de Jornada Continuada, formada per membres del 
Consell Escolar de l’IE la Tordera, està treballant per aconseguir un model d’horari continuat per 
a tot el centre i que estigui consensuat per tota la comunitat educativa.  
 
Aquesta és la proposta horària que presentarem*: 
 

- Infantil i Primària: de 8.30h a 13.30h, amb dos patis de 20 i 10 minuts. 
- Secundària:  de 8:30h a 15h, amb dos patis de 10 i 20 minuts. 

 
* Si aquesta proposta no fos possible, el projecte contemplarà la possibilitat que només s’atorgui 
la jornada continuada a l’etapa de l’ESO. 
 

Horari d’infantil i primària (tots els dies):  Hora ri de secundària (tots els dies):   

08.30h Assignatura 1  08.30h  Lectura diària 

09.30h Assignatura 2 08.55h Assignatura 1 

10.30h PATI  09.50h Assignatura 2 

10.50h Assignatura 3 10.45h PATI 

11.35h Assignatura 4 10.55h Assignatura 3 

12.20h PATI 11.50h Assignatura 4 

12.30h Assignatura 5 12.45h PATI 

13.30h SORTIDA/MENJADOR fins a les 
16.30h, excepte els dimecres a les 15h 

13.05h 

 

Assignatura 5 

 

16.30h EXTRAESCOLARS, MEDIATECA 
OBERTA I TEA 

14.00h Assignatura 6 

  15.00h SORTIDA/MENJADOR (fins a les 16.30h) 

  16.30h EXTRAESCOLARS, MEDIATECA 
OBERTA I TEA 

 
 
 



 
La comissió de Jornada Continuada vol conèixer la vostra opinió sobre el projecte, resoldre 
dubtes i recollir noves propostes. 
 
Per això volem convidar-vos a dues xerrades que hem programat per als dies següents: 
  

- Dijous 22 de febrer a les 19.30h al gimnàs: Xerrada amb experts (Jaume Aguilar, de la 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica; Ignasi González, sociòleg 
especialista en desigualtats educatives; Ramon Font, del sindicat USTEC-STEs; Elisenda 
Harder, mare de l’escola Can Fabra de Sant Andreu i Lluís Casó, president de l’AMPA de 
l’escola Puigdrau del Montseny). 

 
- Dijous 1 de març a les 19.30h al gimnàs: presentació del Projecte provisional de Jornada 

Continuada de l’IE la Tordera. 
 
 
Aprofitem per informar-vos que a la pàgina web del centre trobareu el projecte provisional de la 
Jornada Continuada perquè pugueu consultar-lo i fer-ne les aportacions que considereu adients. 
Ens les podeu exposar en el transcurs de les dues xerrades programades o mitjançant el correu 
electrònic del centre: a8070908@xtec.cat o de l’AMPA: info@ampalatordera.cat. 
 
Finalment, es realitzarà una votació perquè pugueu expressar la vostra opinió al respecte, us 
animem a participar-hi omplint la butlleta que us adjuntem a continuació i que la dipositeu a l’urna 
que trobareu a l’espai Àgora del centre al llarg de la setmana del 19 al 23 de març de 8.30h a 
9.30h i de 16.00h a 17.00h. 
 
Les votacions es realitzaran tenint en compte la totalitat del cens i per tant, demanem l’opinió a 
ambdós progenitors o tutors legals. 
S’acceptarà la delegació del vot sempre i quan sigui degudament autoritzada de manera escrita, 
signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI de qui autoritza. 
 
Moltes gràcies, 
 
La Comissió de Jornada Continuada de l’IE la Tordera. 
 
 
 
      Santa Maria de Palautordera, 15 de febrer de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      la Tordera institut escola   [ Sant Celoni  - Santa Maria de Palautordera ] 

 
 

El “Projecte de Jornada Continuada” recull la següent demanda: Que es concedeixi a l’IE La 

Tordera l’aplicació d’un horari continuat per a totes les seves etapes educatives (de 3 a 16 anys) o 

que, en el cas que no sigui possible, es concedeixi a l’IE la Tordera l’aplicació d’un horari continuat 

únicament per a l’etapa de secundària obligatòria (ESO). 

 

Estàs d’acord amb la demanda del “Projecte de Jornada Continuada” a l’IE la 

Tordera a partir del curs 2018-2019? 

                   Sí 

                  No 

 

� ................................................................................................................................................................. 

 

 

      la Tordera institut escola   [ Sant Celoni  - Santa Maria de Palautordera ] 

 

 

El “Projecte de Jornada Continuada” recull la següent demanda: que es concedeixi a l’IE la 

Tordera la realització d’un horari continuat en totes les seves etapes educatives (de 3 a 16 anys) i, 

en el cas que no sigui possible, que es concedeixi a l’IE la Tordera la realització d’un horari 

continuat sols en l’etapa de secundària obligatòria. 

 

Estàs d’acord amb la demanda el “Projecte de Jornada Continuada” a l’IE la 

Tordera a partir del curs 2018-2019? 

                   Sí 

                  No 

 


