
C.E.I.P. VICENTE GAOS                                             VALÈNCIA  46021 

CODI 46017213  
 
 
 
 
 
 
 

PLA ESPECÍFIC 

D'ORGANITZACIÓ  DE LA 

JORNADA ESCOLAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curs: 2017 – 2018



 

2 
 

PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR 
 
ÍNDEX 

 

A) JUSTIFICACIÓ 
 

1. INTRODUCCIÓ 
2. REFERENTS LEGALS 
3. CONTEXT ESCOLAR 
4. MILLORES QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR A TRAVÉS  D’AQUEST PLA 
 

a) Àmbit pedagògic 
b) Àmbit de coordinació 
c) Àmbit de convivència 
d) Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere 
e) Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral 
f) Àmbit de salut 

 
B) HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 
1. HORARI D'OBERTURA  DEL CENTRE 
2. HORARI DE TANCAMENT 
3. HORARI LECTIU 
4. HORARI NO LECTIU 

a. Horari del menjador 
b. Horari de les activitats extraescolars de caràcter voluntari. 
c. Uns altres 

  
C) PLANIFICACIÓ DE    L'ACTIVITAT DELS DOCENTS 

 
1. DOCÈNCIA 
2. ALTRES HORES DE DEDICACIÓ EN EL CENTRE. 

2.1 Activitats de coordinació docents. 
2.2 Atenció a les famílies. 
 

D) IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE EN  LA COORDINACIÓ 
DE   L'ACTIVITAT NO LECTIVA 

 
E) PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER 

VOLUNTARI 
 

1. CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS. 
2. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS. 
3. PERSONAL ENCARREGAT DE LES ACTIVITATS. 
4. MESURES PER A GARANTIR L'ATENCIÓ  A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS 

DE REFORÇ EN  LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
5. ACTIVITATS PROPOSADES. 

 
F) PLANIFICACIÓ DELS  SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL MENJADOR 

 
 



 

3 
 

G) MESURES PER A GARANTIR L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB 
NECESSITATS DE REFORÇ EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
 

H) PREVISIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT 
EDUCATIVA (FAMÍLIES I PROFESSORAT) ASSOCIADES A l'APLICACIÓ 
D'AQUEST PLA ESPECÍFIC QUE S'INCLOURAN EN LA PGA 

 
I) PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC 

D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA  ESCOLAR  



 

4 
 

 
A) JUSTIFICACIÓ 

 
 

1.INTRODUCCIÓ 
 
 

En l'actualitat, com a conseqüència de l'evolució de la societat i d'una millora 

de la qualitat de vida, ens trobem amb la necessitat d'adequar el context escolar de 

l'alumnat a les necessitats i a la demanda de les famílies i el professorat. Es fa necessari, 

a més, conciliar la vida laboral i familiar per a poder estrènyer els llaços familiars. 

L'escola ha d'oferir una formació integral, que no acaba en l'horari acadèmic, 

sinó que ha de continuar en horari extraescolar, amb activitats que contribuïsquen a 

completar aquesta formació. 

Així doncs, el Centre ha de convertir-se en l'element que dinamitze l'educació i 

que atenga a totes les demandes educatives de la comunitat, segons un concepte ampli 

del terme educació. 

Hem de cercar la millor organització per al nostre alumnat, per al seu 

aprenentatge, per a les seues activitats, recursos, espais, etc. 

Aquesta visió d'entendre les relacions de l'educació amb la societat significa 

assumir diversos principis bàsics: 

 

1.- L'educació ha d'orientar-se per a enfortir la cultura i els valors d'una 

ciutadania democràtica en totes les seues dimensions. 

2.- L'educació és un factor essencial per a promoure i assegurar el progrés, la 

mobilitat, la integració i la cohesió social. 

3.- L'educació és un instrument bàsic de renovació, creació i canvi cultural. 

4.- L'educació compleix al seu torn una funció compensatòria de les 

desigualtats socials, econòmiques i culturals, així com tota l'atenció als alumnes amb 

necessitats educatives específiques. 

 

L'organització horària que proposem en el present pla, suposa la concentració 

de l'horari lectiu de 9’00 a 14’00 hores. Som conscients que modificar l'horari no va a 

ser la solució per a poder resoldre tots els problemes educatius existents, però en el 

nostre ànim està adequar els horaris per a la seua millora. 
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Per a l'aplicació i desenvolupament del Projecte que propiciaria l'aplicació de la 

Jornada Única en el nostre Centre ens basem en les Instruccions de Conselleria per al 

curs 2017-18, recollides en l'annex I de la RESOLUCIÓ  de 14 de desembre de 2016:  

“El període d'atenció a l'alumnat beneficiari de menjador s'estableix en un màxim de 3 

hores. Els alumnes que facen ús del menjador escolar podran abandonar el centre, en 

finalitzar el seu temps de menjar o a les 17:00 hores”.  

Així mateix, la Conselleria d'Educació continuarà aportant la quantitat d'1,30 € 

per comensal, al dia, tal com ve fent fins ara.  

Les beques a l'alumnat estan també garantides per la Conselleria 

independentment del tipus de jornada escolar del centre. 

 

Comptem amb l'experiència de l'aplicació d'aquesta organització horària en 

altres escoles de la ciutat de València, d’altres poblacions de la Comunitat Valenciana 

i en altres Comunitats Autònomes, que en aquest i anteriors cursos escolars l’han aplicat 

amb resultats generalment positius. 

A més, la jornada contínua enfront de la jornada partida, és un model horari que 

funciona fa temps en molts països d'Europa sent el model horari predominant quan els 

alumnes fan la transició a l'educació secundària així com en l'horari dels mesos de juny 

i setembre.  
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2.REFERENTS LEGALS 
 
 

Per a enquadrar el   projecte en una base legislativa vigent, la qual fonamenta   i 
reforça aquest Projecte, ens hem recolzat fonamentalment en: 

 

 La Constitució Espanyola de 8 de desembre de 1978, va atribuir a tots 

els espanyols el Dret a l'Educació, assenyalant que, els poders públics 

garantirán aquest dret, mitjançant una programació general de 

l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors implicats. 

 

 La Llei Orgànica 8/1985 de 3 de Julio del Dret a l'Educació, que va 

desenvolupar el mandat constitucional, regula l'exercici simultani dels 

diversos drets i llibertats relacionats amb l'Educació. 

 

 Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre d'Ordenació General del Sistema 

Educatiu, (LOGSE), va establir en el seu règim general, entre unes altres, 

les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària, àmbit en el qual 

desenvolupa la seua activitat docent. Ordena als poders públics, prestar una 

atenció preferent als factors que afavoreixen la Qualitat de l'Ensenyament i 

encomana a les administracions educatives, que fomenten l'autonomia 

pedagògica i organitzativa dels centres. 

 La Llei Orgànica 9/1995 de 20 de novembre de la Participació, Avaluació i 

el Govern dels Centres Docents, pretenia garantir un Ensenyament de 

Qualitat i impuls als poders públics, mesures sobre foment de la participació 

de la Comunitat Educativa en l'organització i govern dels centres sostinguts 

amb fons públics. 

 

 A més, tant els RRDD. i OM. desenvolupats des de l'any 1991, com els 

Decrets, Ordres i Resolucions publicats i desenvolupats a la Comunitat 

Valenciana, a partir de l'assumpció de  COMPETÈNCIES  EN  MATÈRIA 

D'EDUCACIÓ, avalen els temes que s'han tingut en compte, en elaborar 

aquest Projecte, i entre els quals podríem assenyalar: 

o Regulació d'ensenyaments mínims corresponents a Educació 

Infantil i Primària, indicant-se que els Centres han de concretar el 

CURRÍCULUM mitjançant l'elaboració de Projectes Curriculars 
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adequant objectius, continguts, metodologies i estratègies al context 

de cada Centre. 

o Establiment dels Currículums d'Educació Infantil i Primària 

definint-se les normes de procediment pertinent en matèria 

d'AVALUACIÓ i promoció d'alumnes. 

o Altres Decrets i Ordres que regulen: 

                            - Reglaments Orgànics d'Educació Infantil i Primària 
                            - Instruccions de funcionament de Col·legis d'Educació Infantil  i 

Primària. 

                            - Elecció de Consells Escolars i Òrgans Unipersonals dels  Centres. 
                             - Regulació de la Jornada d'Educació Infantil i Primària. 
 
 

 La Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació, (LOCE) defensa de forma 

decidida, l'autonomia dels Centres, així com l'impuls de les activitats 

extraescolars. Baste recordar, en el seu article 71, punt 2: Autonomia 

Organitzativa, el següent: 

“les administracions locals, podran col·laborar amb els centres 

educatius, per a impulsar les activitats extraescolars i complementàries, 

així com, promoure la relació entre la programació dels centres i l'entorn 

en el qual aquests desenvolupen la seua labor. Així mateix, prestaran la 

seua col·laboració en el foment de la convivència en els centres i en el 

control de l'ABSENTISME ESCOLAR”. 

 

El present Pla específic d'organització de la jornada escolar s'ha elaborat tenint en 

compte l'expressat en l'ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

Recerca, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de 

sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització  de  la jornada escolar en  

els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació 

Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.  [2016/4433] 

I la RESOLUCIÓ  de 14 de desembre de 2016, del director general de Política 

Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s'estableix el 

calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

Recerca, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització 

d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons 
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públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la 

Comunitat Valenciana per al curs 2017/18.  



 

9 
 

3.CONTEXT ESCOLAR 
 
 

ENTORN FÍSIC 

L'escola està situada a l’est de la ciutat de València. Es troba situada en el Barri de San 

José, delimitat per les vies d'Albalat dels Tarongers, Blasco Ibáñez, Ramón Llull i 

Clariano. 

La plaça  Xúquer és considerada el centre neuràlgic del barri. El barri disposa dels 

següents elements singulars: 

- Un col·legi d'Ed. Infantil i Primària: “Vicente Gaos” inaugurat en 1984. 

- Un institut d'Ensenyament Secundari. 

- Facultats de la Universitat de València. 

- Una biblioteca municipal. 

- Diverses escoles infantils. 
 
 

ENTORN SOCIOECONÒMIC I NIVELL CULTURAL 
 

És un barri relativament jove, en constant expansió i creixement, que compta amb una 

població aproximada d'uns 10,000 habitants. La majoria d'ells pertanyents a la classe 

mitjana. 

El sector predominant és el de serveis. Destaca el gran nombre de docents.  
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4.MILLORES QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR A TRAVÉS  D'AQUEST  
PLA 

 
 

Aquest pla específic d'organització de la jornada escolar formarà part del Projecte 

Educatiu del Centre (PEC) i serà inclòs en la Programació General Anual (PGA). 

Tindrà, al mateix temps, relació amb les necessitats socials, personals o acadèmiques 

de l'alumnat. 

Els objectius generals que es pretenen aconseguir amb la posada en pràctica de la 

jornada contínua són: 

• Incrementar el rendiment escolar. 

• Possibilitar la formació integral del xiquet/a. 

• Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral. 

• Dinamitzar el centre escolar en horari no lectiu. 

 

Amb caràcter específic, destaquem els següents objectius: 

-  Aprofitar les hores en les quals constatem major rendiment intel·lectual durant la 

jornada del matí. Aquest horari no suposa una fatiga escolar ni una baixada en el 

rendiment, ja que la distribució de les àrees i els descansos, és l'adequada, tant en 

infantil com en primària. 

-  Eliminar les hores que actualment estan desaprofitades, entre el menjador i el 

començament de la jornada vespertina. 

-  Millorar la distribució dels esmorzars i menjar, respectant els ritmes biològics i 

adaptant-se millor al nostre horari tradicional d'esmorzar i menjar. 

-  Oferir uns recursos, en el centre escolar, a l'abast de tots els alumnes, perquè puguen 

complementar la seua formació integral. 

-  Propiciar la conciliació de la vida escolar, familiar i laboral, en permetre més opcions 

a les famílies i romandre el centre amb activitats fins a les 18h. 

 

Aquests objectius, han de derivar, al mateix temps, en un conjunt de millores en 

els diferents àmbits de la dinàmica escolar, tal com passem a descriure a continuació. 
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a) ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

- Millorar el rendiment de l’alumnat. 

- Distribuir més racionalment les seues activitats. Horari de matí per a les activitats 

curriculars i a la vesprada altres activitats complementàries. 

- Aprofitar les hores de major rendiment intel·lectual, amb una adequada organització 

horària. (Òbviament les últimes sessions del matí serien de menor rendiment, però 

sempre es rendirà més que en les sessions de la vesprada, amb l'horari actual). 

- Eliminar els “temps morts” entre les hores de després de dinar i el començament de la 

jornada de la vesprada. 

- Prevenir l'absentisme escolar. 

- Afavorir el procés educatiu del xiquet en la seua globalitat, i no a soles en horari lectiu 

(activitats extraescolars, treball personal, horari de descans i menjar). 

- Posar a l'abast dels alumnes/as activitats complementàries en el seu entorn més pròxim 

i amb un horari més concorde a la seua edat. 

- Permetre una millor organització del seu temps d'oci i les seues hores d'estudi..  

- Millorar el nivell educatiu dels xiquets/as en augmentar l'oferta de les activitats 

formatives de caràcter complementari. 

- Possibilitar que l'alumne/a puga optar voluntàriament a les activitats que el   centre 

ofereix, concordes amb els seus interessos o les seues aficions. 

 
 

b) ÀMBIT DE COORDINACIÓ 
 

- Millorar les relacions escola-entorn, creant actituds més obertes i positives afavorint la 

seua participació i integració en el centre. 

- Rendibilitzar les instal·lacions públiques: el centre obert perquè puga ser utilitzat per a 

tallers, escoles esportives...) 

- Servir d'eina fonamental per a compensar les desigualtats, facilitant l'accés a les 

activitats complementàries a tots els grups socials que actualment estan més limitats. 

-Implicar a tots els sectors de la comunitat en la tasca educativa. 

- Afavorir el perfeccionament i reciclatge del professorat en horari de vesprada, així com 

la innovació i la recerca educativa. 

- Facilitar el desenvolupament del pla d'acció tutorial dedicat a alumnes i a pares. 
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c) ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA 
 

- Afavorir la participació i col·laboració d'Associacions  i institucions amb el col·legi. 

- Afavorir la col·laboració entre pares i professorat, mantenint l'horari d'atenció a les 

famílies, d'una forma racional i adequada a la jornada laboral dels membres de la 

comunitat educativa. 

- Aprofitar al màxim les instal·lacions i recursos materials que ofereix el centre. 

- Programar activitats complementàries adequades als més xicotets, que en la pràctica 

són els que més dificultats poden plantejar a l'hora de desplaçar-se per a realitzar 

activitats fora del centre. 

- Ampliar l'oferta existent d'activitats extraescolars. 
 

d) ÀMBIT DE COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE 

 

- Fomentar la igualtat de gènere i l'educació no sexista en tots els tallers i activitats no 

lectives específiques. 

- Continuar treballant, de formar més lúdica, aspectes referents a la igualtat de gènere 

mitjançant activitats tals com: teatres, conta contes, jocs de rol, jocs cooperatius. 

         

e) ÀMBIT DE  LA CONCILIACIÓ DE  LA VIDA FAMILIAR I LABORAL 

- Propiciar la conciliació familiar i laboral. Compatibilitzar horaris. Convivència familiar 

(S'amplia el temps en el qual pot romandre el xiquet/a en el centre, però al mateix temps 

es dóna l'oportunitat al fet que uns altres puguen reduir el temps d'estada en el centre). 

- Els pares disposaran de les següents opcions de recollida dels seus fills i filles 

• A les 14.00h: Si no desitgen fer ús del servei de menjador. 

• A les 15.30h: Si els volen arreplegar després de dinar. 

• A les 17.00h: Si desitgen participar en les activitats extraescolars i gratuïtes. 

• A  les 18.00h: Si participen en  les activitats extraescolars de  l'AMPA. 
 
 
A més, cal afegir la possibilitat que els alumnes no usuaris del servei de menjador 

puguen incorporar-se, novament, a les 15’30h per a participar en les activitats 

extraescolars de caràcter voluntari. 

- Disminució del temps invertit en desplaçaments. Quasi cap treball permet eixir a mitjan 

matí a pel xiquet/a, per a tornar-ho a portar al migdia. La majoria d'alumnes es queda 

al menjador del col·legi. 
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- Afavorir les expectatives d'ocupació, en disposar d'una jornada sense interrupcions al 

matí..  

- Disposar d'un major temps a la vesprada per a poder organitzar la vida familiar. 

- Posar a la disposició de les famílies una gran quantitat de recursos en els centres 

escolars. 

- Establir una millor relació entre l'alumne i la família, quedant-li temps per al joc i l'oci..  

- Igualar els temps de permanència en el centre, a aquells alumnes amb germans en la 

E.S.O., Batxillerat i Universitat, facilitant així la convivència familiar. 

 

f) ÀMBIT DE   LA SALUT 

- Possibilitar un horari de menjars més racional per a l'alumne. Actualment, els alumnes 

esmorzen a les 11:15 i dinen al primer torn de menjador al voltant de les 12:30-12:45h 

i en el segon torn a les 13:30 h., en un interval de poc més d'una hora. Posteriorment 

no poden berenar fins a passades les 16:30h. o 17:30 h. si es queden a realitzar activitats 

extraescolars.  

- Possibilitar un horari d'alimentació més concorde al dels seus familiars i fins i tot, al 

seu propi en les vacances i els caps de setmana. 

- Possibilitar el descans dels alumnes després del dinar. Actualment, per exemple, els 

alumnes d'Educació Infantil (3 anys) que fan ús del menjador poden dormir la migdiada 

en un espai habilitat amb llitets en el centre. Amb el nou pla específic d'organització 

de la jornada escolar podrien realitzar aquest descans en la comoditat de les seues 

pròpies cases sense el condicionant d'haver de tornar posteriorment al centre, 

impossible amb la jornada partida actual, però si utilitzen el servei de menjador amb 

aquest pla de jornada contínua també es garanteix el temps de descans. 

- Augmentar en l'alumnat l'horari disponible per a la realització d'activitats 

extraescolars, esportives i d'aire lliure. 

- Proporcionar més temps perquè els alumnes realitzen les seues tasques escolars i 

d'estudi, propiciant que puguen anar-se abans al llit i guanyen hores de descans. 
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B) HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 

El centre estarà obert des de les 9:00h fins a les 18:00h de dilluns a divendres. En la 

següent taula es pot veure la distribució dels temps lectius, no lectius i/o 

complementaris proposats, tant per a l'etapa d'Educació Infantil com per a la 

d'Educació Primària. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 

Escola 

matinera 

07.45-9.00h 
 

07.45-9.00h 07.45-9.00h 07.45-9.00h 07.45-9.00h 

Horari 

d'obertura 

general 

 
9.00 h 

 
9.00 h 

 
9.00 h 

 
9.00 h 

 
9.00 h 

Horari de 

tancament 

18.00 h 18.00 h 18.00 h 18.00 h 18.00 h 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 

Horari lectiu 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 

Horari 
menjador 

14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 

Horari 
d'activitats 

extraescolars 
voluntàries 

 
15.30-17.00h 

 
15.30-17.00h 

 
15.30-17.00h 

 
15.30-17.00h 

 
15.30-17.00h 

Activitats 

Extraescolars 
AMPA i 

municipals 

 
 

17.00-18.00h 

 
 

17.00-18.00h 

 
 

17.00-18.00h 

 
 

17.00-18.00h 

 
 

17.00-18.00h 
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1. HORARI D'OBERTURA DEL CENTRE 
 
 

Amb caràcter general l'horari d'obertura del centre serà a les 9.00h. Però el 

centre s'obrirà a les 07:45 per a l'alumnat que faça ús de l'escola matinera, que 

organitza l'A.M.P.A. 

 

2. HORARI DE TANCAMENT 
 
 

Amb caràcter general el centre romandrà tancat des de les 17.00h per a 

l'alumnat i les seues famílies. No obstant açò, les activitats extraescolars de pagament 

de l'AMPA,  cor i activitats municipals, començaran a partir d'aqueixa mateixa hora a 

desenvolupar-se en els espais del centre, per la qual cosa el tancament de portes serà 

a partir de les 18.00h. 

 

3. HORARI LECTIU 

Els gràfics i taules que adjuntem a continuació arrepleguen la proposta 

detallada de l'organització horària dels temps lectius per a les etapes d'Educació 

Infantil i Primària. 

 

 

HORARI LECTIU D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

SESSIÓ HORARI DURADA 

1º 9.00 - 9.45 45 minuts 

2º 9.45 - 10.30 45 minuts 

3º 10.30 - 11.15 45 minuts 

- 11.15 - 11.45 ESPLAI 30 min 

4º 11.45 – 12.30 45 minuts 

5º 12.30 – 13.15 45 minuts 

6º 13.15 - 14.00 45 minuts 

 

L'alumnat d'Infantil gaudirà a més d’un altre esplai de 15 minuts, tal com marca 

la llei, que es realitzarà entre la 5ª i la 6ª sessió. 
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4. HORARI NO LECTIU 

a. Horari de menjador: 

Servei complet: de 14.00 a 15.30h 

b. Horari de les activitats extraescolars de caràcter voluntari: 

De 15:30 a 17:00h. En els següents epígrafs s'amplia la informació. 

Ja que actualment en horari de jornada partida, durant el temps de 

menjador, es permet la realització d'activitats organitzades per 

l'AMPA (anglès, capoeira, robòtica, informàtica, musicoterapia...) 

així com Cor, el centre considera necessari que es continuen oferint 

aquestes activitats en l'horari de menjador en la nova jornada que es 

sol·licita. Així mateix seria també convenient que les activitats 

municipals (activitat física de base, hoquei, tennis…)  pogueren 

realitzar-se també en aquest horari.  

c. Uns altres: 

Activitats de l'AMPA, Cor i Activitats municipals: de 17.00 a 18.00h. 

El Menjador prestarà el mateix servei, amb les mateixes hores, mateixos menús i preu del 

servei. L'única diferència és que es traslladen les tres hores d'aquest servei al final de la 

jornada lectiva. Traslladem a Conselleria la possibilitat d'adequar el preu del 

menjador ja que pot haver-hi diferents horaris de recollida i per tant hauria 

d'haver-hi diferents preus. 

 

C) PLANIFICACIÓ DE   L'ACTIVITAT DELS DOCENTS 

 

1.- DOCÈNCIA 

Segons l'ordre que regula la jornada escolar, la jornada lectiva del 

professor serà la mateixa que es té ara: de 25 hores setmanals, més cinc 

complementàries d'obligada permanència de les quals, almenys dues hores es 

realitzaran en una vesprada amb la totalitat de claustre de professors. 

Per a planificar l'activitat docent prevaldrà el criteri d'eficiència, 

intentant que redunde en el màxim aprofitament del temps disponible, tant lectiu 

com a complementari. El disseny que plantegem permet la coordinació del 
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professorat per al treball setmanal per equips docents, nivells, Comissió de 

Coordinació Pedagògica, etc. 

 
Es desenvoluparà com apareix en la taula adjunta. 
 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

9:00 -14:00 

 

HORARI LECTIU 

 

14:00 -15:00 

 Atenció a les 

famílies 

Hores de 

permanència 

en el centre 

Hores de 

permanència 

en el centre 

 

 

15:00-17:00 

 

 

Coordinació 

Docent 

 

 

    

 

15:30-17:00 

(*) 

 

TALLERS 

(Un professor i 

un membre de 

l'equip 

directiu) 

 

TALLERS 

(Un professor i 

un membre de 

l'equip 

directiu) 

 

TALLERS 

(Un professor i 

un membre de 

l'equip 

directiu) 

 

TALLERS 

(Un professor i 

un membre de 

l'equip 

directiu) 

TALLERS 

(Un professor i 

un membre de 

l'equip directiu) 

 

 

El temps lectiu serà tots els dies de 9 a 14 h. Tres dies a la setmana de 14:00 a 15:00h. 

el professorat realitzarà la seua hora d'exclusiva, i una vesprada de 15’00 a17’00, estarà 

dedicada a reunions, claustres, comissions, formació, ... 

(*) Encara que la normativa indica que el professorat de guàrdia de 15:30 a 17:00 ha 

d'estar format per un membre de l'equip directiu i un mestre, donada la complexitat 

d'engegar aquesta jornada i fins que s'avalue el seu funcionament, aquesta guàrdia es 

farà amb dos mestres i un membre de l'equip directiu. 
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2. ALTRES HORES DE DEDICACIÓ AL CENTRE 

 

Com ja hem indicat anteriorment, haurà d'assegurar-se la permanència d'almenys dos 

professors durant el període de les activitats extraescolars, i  un  membre de l'equip 

directiu. 

La setmana en la qual cada mestre ha d'acudir al centre per a fer la guàrdia, la restarà 

de l'hora d'exclusiva i així lliurarà una hora de permanència en el centre de dimarts a 

dijous. Per això, la direcció del centre, a principi de curs, establirà els corresponents 

torns rotatoris entre el professorat (i equip directiu), alhora que establirà un sistema 

equilibrat de substitucions per a donar resposta a qualsevol absència justificada que es 

poguera produir. Els torns rotatoris s'establiran amb criteris d'eficàcia i eficiència. En 

tot cas, es tindrà en compte les ràtios, així com el nombre total d'alumnes que participen 

en les activitats, que no superarà la ràtio de 25 alumnes per monitor tal com s'estableix 

en l'Ordre de Pla Específic d'Organització de la Jornada escolar. 

Els Consells Escolars es realitzaran, com indica la normativa, en els moments en què 

tots els seus membres puguen assistir. 

Per a donar resposta a tot l'anterior, es proposa la següent organització d'hores lectives i 

complementàries. 

 

2.1. ACTIVITATS DE COORDINACIÓ DOCENT 

Com s'ha apuntat anteriorment, la coordinació docent es realitzarà en el nostre 

centre els dilluns, en horari de 15 a 17 hores. Es dedicaran a tasques de coordinació 

dels equips de cicle, claustres, COCOPE, etc. 

 
 
 
 

2.2. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Els pares/mares/tutors interessats podran assistir a tutoria els dimarts de 14h a 15h, 

prèvia petició de cita al tutor/a corresponent. 

No obstant açò, tal com venim fent fins ara, intentarem adequar-nos a les diferents 

circumstàncies i necessitats familiars, utilitzant per a açò, si calguera, altres moments 

dins de les hores complementàries del professorat. 
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D) IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE EN LA COORDINACIÓ 

DE L'ACTIVITAT NO LECTIVA 

El claustre es compromet a col·laborar i ajudar en la consecució de les Activitats 

Complementàries, fent constar que aquestes han de complir tant les expectatives que tota 

la comunitat educativa espera d'elles, com el seu normal funcionament i 

desenvolupament. 

L'article 2 de l'ORDRE 25/2016 de 13 de juny, estableix que les activitats extraescolars 

de caràcter voluntari organitzades en la jornada escolar fora de l'horari lectiu seran 

d'oferta obligada per al centre i gratuïtes per a les famílies i hauran de contemplar-se 

dins d'aquest pla específic, organitzant-se en forma de tallers amb caràcter lúdic que 

afavorisquen aprenentatges actius i significatius per a l'alumnat. 

D'altra banda, les accions programades seran inclusives, contribuiran a la normalització 

lingüística del valencià i atendran a la diversitat i igualtat de gènere: no fomentaran el 

sexisme, l'agrupació per sexes, ni la perpetuació de rols o models de 

masculinitat/feminitat preestablits. 

Davant aquesta tesitura, resulta evident que ha de ser el claustre de professors qui prenga 

la iniciativa a l'hora d'elaborar, dissenyar i programar aquestes activitats extraescolars. 

Per tant, la implicació del professorat és plena des del moment que hem començat a 

elaborar aquest projecte. 

Juntament amb les labors de coordinació i supervisió, els professors amb presència en 

el centre durant aquest període, col·laboraran amb l'adreça del centre (o els altres 

membres de l'equip directiu) per a garantir la seguretat en les activitats i el normal 

desenvolupament de les mateixes, alhora que donen resposta a qualsevol eventualitat 

que es poguera presentar. S'intentarà també la major coordinació possible amb 

l'encarregada de menjador. 

Altres actuacions que la direcció del centre podria encomanar si les necessitats o 

circumstàncies així els requereixen són: 

- Col·laborar a controlar les entrades i eixides de l'alumnat que s'incorpore a les 

activitats. 

- Intervenir en els problemes de convivència que durant el desenvolupament de les 

mateixes poguera sorgir. 

- Informar a l'Equip Directiu d'aquelles incidències susceptibles de ser tingudes en 

compte en el transcurs de les diferents activitats. 
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- Qualsevol altra funció que, per necessitats del servei, i sempre dins del marc de les 

seues competències, es poguera precisar. 

 

D'altra banda, el propi professorat serà el responsable d'avaluar la correcta aplicació de 

les activitats, el grau d'acceptació, si s'han aconseguit els objectius desitjats, etc.… amb 

la vista posada a millorar aquells aspectes susceptibles de ser-ho. 

Finalment, hem de destacar el compromís de l'Associació de Mares i  Pares (AMPA), per 

a col·laborar activament, quan les característiques de l'activitat així ho requerisquen. 

 

E) PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER 

VOLUNTARI 

L'horari acordat per a aquestes activitats queda fixat de 15:30 a 17:00 hores, de dilluns 

a divendres, de l'1 d'octubre al 31 de maig. Es realitzaran d'acord amb la programació 

i distribució que s'especifica en cadascuna d'elles, segons proposta, acord i aprovació 

del Claustre i Consell Escolar. 

El professorat participarà en la programació de les activitats que seran dirigides pels 

monitors de menjador. 

Segons la RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, per la qual es dicten instruccions 

per a la realització del procés de sol·licitud i aprovació del pla específic d'organització 

de la jornada escolar per al curs 2017/2018, el període d'atenció a l'alumnat beneficiari 

de menjador s'estableix en un màxim de 3 hores. 

Aquest horari serà de 14:00 a 17:00. Sent l'horari de 14:00 a 15:30 el servei de 

menjador, i de 15:30 a 17:00 les activitats extraescolars. 

Una vegada que els alumnes d'infantil i primària han acabat de dinar, i els de 3 anys 

han tingut un període de descans de mitja hora, s'organitzaran grups per a desenvolupar 

el pla d'activitats no lectives, així com podran incorporar-se, en horari de 15:30 a 17:00, 

els alumnes que no són usuaris del menjador. 

L'empresa del menjador es compromet a atendre als alumnes del centre no usuaris del 

menjador, en horari de 15:30 – 17:00. Per tant s'assegura que la totalitat de l'alumnat 

pot beneficiar-se d'aquest tipus d'activitats i romandre en el centre fins a les 17:00. 
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1. Característiques de les activitats 

Les característiques o requisits mínims que han de complir les activitats extraescolars seran 

les següents: 

-  Afavoriran el desenvolupament integral de la personalitat dels xiquets i les xiquetes. 

-  Tindran  caràcter gratuït per a les famílies. 

- La seua participació en les mateixes tindrà caràcter voluntari per a l'alumnat, però una 

vegada triades, ha d'existir un compromís per part dels pares en relació amb l'assistència 

dels seus fills. Per açò, a principi de curs es realitzarà una petició per escrit on els pares 

hauran de signar una autorització en la qual es comprometran al fet que els seus fills 

assistisquen a aquestes activitats. 

- Es realitzaran d'octubre a maig (inclusivament). 

- Es realitzaran en horari de vesprada de 15:30 a 17:00 hores. 

 

Així mateix, segons l'Ordre 25/2016 de 13 de juny sobre la regulació del Pla Específic 

d'Organització de la Jornada Escolar: 

 

- Les normes de convivència i disciplina per als tallers seran les mateixes vigents en el 

Reglament de Règim Intern del centre. 

- Els tallers es planificaran en funció de la demanda existent i estaran recolzats pel 

Consell Escolar del centre. 

 

2. Objectius de les activitats 

 

Els objectius d'aquestes activitats són: 

- Afavorir aprenentatges actius i significatius per a l'alumnat, dins del context escolar, 

però d'una manera més lúdica i participativa. 

- Contribuir a l'atenció a la diversitat i a la igualtat de gènere. 

- Estimular i potenciar actituds relacionades amb la creativitat, expressió artística, 

autoestima, autonomia personal;  així com  actituds de companyerisme, ajuda,  treball 

cooperatiu entre alumnes de diferents edats, convivència, hàbits de comportament, 

responsabilitat, hàbits de salut... 

- Potenciar el paper social i educatiu de l'escola. 
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- Promoure la capacitat de l'escola com compensadora de desigualtats. 

- Millorar el treball competencial en àmbits com la lectura, l'expressió artística, la 

planificació de tasques, el coneixement i l’apreci del patrimoni històric, cultural, 

lingüístic, etc. 

3. Personal encarregat de les activitats 

Els monitors del menjador, com s'ha apuntat anteriorment, seran els encarregats de la 

posada en pràctica de les activitats. 

Durant el temps de desenvolupament de les activitats no lectives es garantirà la presència 

en el centre d'un membre de l'equip directiu i d'un membre del claustre. S'establirà un 

sistema equilibrat de substitucions en cas d'absència justificada d'algun d'aquests membres. 

Aquesta mesura no implicarà augment d'hores lectives ni complementàries del professorat. 

La distribució de l'alumnat es realitzarà atenent a la demanda, les ràtios establides per a 

cada activitat i, sempre d’acord amb la normativa vigent (actual i futura). 

 

 

4. Mesures per a garantir l'atenció a l'alumnat amb necessitats de suport en les 

activitats extraescolars 

Es realitzaran activitats amb caràcter inclusiu, en les que es tindrà en compte les 

necessitats educatives especials de l'alumnat. 

S'adaptaran els continguts a aquest alumnat amb el fi de que siguen accessibles a tots per 

igual. 

En concret al nostre centre actualment comptem amb alumat amb les següents necessitats: 

• Alumnat de compensació educativa o en desavantatge social. 

• Alumnat d'incorporació tardía al sistema educatiu amb desconeixement d'una o 

ambdúes llengües oficials. 

• Alumnat amb TDAH. 

• Alumnat amb síndrome d'Asperger. 

• Alumnat amb dificultats visuals. 

• Alumnat amb problemes conductuals. 

Les mesures concretes que s'aplicaran durant l'horari d'activitats seran les següents: 

• Disminució de la ratio o reforç amb monitors en aquells grups que per les 
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característiques del seu alumnat així ho precisen. 

• Reforç amb imatges per ajudar a la comprensió d'aquells alumnes que 

desconeixen una o ambdúes llengües oficials. 

• Foment del treball cooperatiu per facilitar les relacions entre iguals, afavorint així 

la integració de l'alumnat d'incorporació tardía. 

• Informació prèvia sobre les activitats que es van a realitzar, amb el fi de facilitar 

la seua anticipació especialment per als alumnes amb TDAH i Àsperger. 

• Seguiment individual i avaluació de la participació, la conducta i les dificultats 

trobades pels alumnes en estes activitats. 

• Adaptació d'accés al currículum per a l'alumnat amb dificultat visual, seguint les 

indicacions facilitades per la ONCE. 

 

5. Activitats proposades 

Encara que no pretén ser un “catàleg tancat”, s'han fixat les següents activitats i tallers a 

desenvolupar durant el pròxim curs escolar. Després dels diferents processos i moments 

d'avaluació, s'analitzarà el grau d'èxit i interès generat, així com les dificultats trobades. 

En funció d'açò es podrà procedir a les corresponents modificacions, sempre respectant el 

caràcter general d'aquestes activitats, així com els objectius que amb elles pretenem 

aconseguir. 

A continuació, presentem els aspectes més rellevants de les mateixes: 

Fomentar l'animació a la lectura: Considerem que la lectura no solament és un instrument 

fonamental per a l'aprenentatge de totes les àrees curriculars sinó una forma enriquidora i 

plaentera d'ocupar el temps lliure. Aquest principi ho treballarem a través de tallers de 

contacontes o en el taller de club d'estudi i lectura. 

Convivència i resolució de conflictes: el nostre objectiu és que els alumnes aprenguen 

través del joc dinàmiques de resolució de conflictes, fomentant així els valors necessaris 

per a una correcta convivència. Els valors que treballarem seran el respecte, l'amistat, el 

companyerisme i l'acceptació de normes. Els tallers proposats són jocs cooperatius, 

predeportius, jocs tradicionals i populars. 
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Coeducació: Amb la finalitat de fomentar l'educació en igualtat de gènere en l'àmbit 

educatiu i lúdic, hem plantejat diferents tallers on l'objectiu fonamental   és eradicar 

comportaments i estereotips sexistes, perquè no es produïsquen desigualtats entre xiquets 

i xiquetes. Els tallers són una manera lúdica d'eliminar aquests comportaments, es 

treballaran a través dels jocs cooperatius, jocs pre-esportius, tallers d'expressió corporal i 

cinema fórum. 

Normalització lingüística: Amb la finalitat de normalitzar l'ús de la llengua valenciana, 

tot el material didàctic es lliurarà en valencià i castellà. Al taller de jocs tradicionals i 

populars realitzarem un recorregut pels jocs de carrer més populars de la cultura 

valenciana. 

Educació per a la salut: Fomentar l'educació per a la salut té com a objectiu la formació 

dels alumnes en coneixements, actituds i habilitats que contribuïsquen a l'adquisició 

d'hàbits de vida saludable, considerant les necessitats físiques, psíquiques i socials. 

Les habilitats socials i psíquiques que treballarem seran les relacionades amb la presa 

racional de decisions i la solució de problemes, el pensament crític, el coneixement de si 

mateix i les que tenen a veure amb el domini de les emocions i el maneig de l'estrès.  

Aquests aspectes es treballaran des del taller de ioga i relaxació i el de jocs cooperatius. 

Finalment, les habilitats psicomotores que fan referència al domini dels moviments de 

diferents parts del cos les treballarem a través del taller de psicomotricitat.  

Aspectes pedagògics i de coordinació: La nostra proposta d'activitats es regeix, tenint 

sempre en compte aspectes fonamentals com les capacitats i l'edat dels alumnes. El 

personal de menjador està correctament format i realitza cursos específics dels tallers que 

imparteixen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 PROPOSTA ACTIVITATS INFANTIL 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 
 
15:30-16:15h 

 
TALLERS 
D’EXPRESIÓ 
CORPORAL 

 

 
RECICLAR-TE

 

 
JOCS 
COOPERATIUS  

    

 
JOCS 
TRADICIONALS I 
POPULARS  

  

 
TALLERS AMB ART 
 

I 

16:15-17:00h 
 

CONTACONTES

 

RISOTERAPIA I 
RELAXACIÓ

 

 
TALLER 
PSICOMOTRICITAT 
I DELS SENTITS

 

TALLER DE IOGA I 
RELAXACIÓ

 

 
CONTACONTES

 

 



 

 

 

PROPOSTA ACTIVITATS INFANTIL 

 
 
 

TALLER DE IOGA I RELAXACIÓ 
 

En aquest taller els xiquets aprenen a relaxar-se mitjançant recursos lúdics d’una manera agradable, se’ls 
inculcaran hàbits de vida saludables i així aconseguirem desenvolupar la seua inteligència emocional. 

  - Augmenta la confiança en un mateix. 
  - Millora la memòria, la concentració i la qualitat de l’aprenentatge. 
- Permet distendir l’organisme i disminuir l’estrés muscular i mental. 

 - Canalitza les energies del xiquet/a. 
- Ajuda a vèncer la timidessa. 

 
 
 
 

TALLER DE CONTACONTES 

Són numerosos els beneficis de contar contes a un xiquet des des d’edat tempranera, tant a casa com 
a l’escola. És una ferramenta estupenda per a estimular el desenvolupament del llenguatge 
oral, la imaginació i la creativitat, a més de transmetre i ensenyar valors morals, de 
comportament i convivència. 

- Introduïr al xiquet en el món del conte.  
- Fomentar la lectura. 
- Habituar al xiquet en l'ús de la Biblioteca. 

 
 

TALLER DE PSICOMOTRICITAT I 
DELS SENTITS 

 

És un acostament a l’experimentació amb els cinc sentits. 
El joc és l’eix central en aquesta activitat. 
Cada dia realitzarà una proposta d’activitat diferent a través de tallers per a manipular diferents materials, 
visualitzar diferents escenes, escoltar música de diferents parts del món, descubrir olors nous i degustar 
sabors fins aleshores desconeguts. 
Es faran jocs i dinàmiques que permetran el desenvolupament de la creativitat i expressió. 



 

 

            
 

JOCS COOPERATIUS 

A partir d’aquestos tallers els xiquets aprenen a compartir, a relacionar-se amb altres, a preocupar-se pels sentiments 
dels demés i a treballar junts per un únic objectiu. Amb aquestes activitats es treballaràn habilitats motrius, expressió 
corporal… però també altres més sutils com fomentar la igualtat i evitar la discriminació per aconseguir 
aprenentatges significatius. 

- Millorar el clima escolar. 
- Promoure el sentiment de pertenència al grup, tant per part dels monitors com posteriorment per part dels xiquets 
que participaran en les activitats. 

 

 

 

RICICLAR-TE 

 

Diguem residus col·loquialment a aquells productes que ja hem utilitzat i han deixat de tindre valor per a 
nosaltres. En molts casos, estos residus contenen materials valiosos que poden ser recuperats i reciclats. En 
aquestos tallers es construiran objectes artístics, instruments musicals i accesoris d’utilitat domèstica amb 
materials reciclats, fomentant en els participants noves conductes amb consciencia ambiental i sostenibilitat. 

- Desenvolupar en cada participant la capacitat creativa de re-utilització de materials. 
- Ampliar la consciencia respecte a les 3R’s: 
   (Reduir, Reutilitzar i Reciclar). 

 
 

TALLER DE RISOTERÀPIA I 
RELAXACIÓ 

Es coneix com Risoteràpia a la técnica que aconsegueix beneficis terapèutics a nivel físic, mental i social 
mitjançant la risa. El seu principal objectiu serà el d’aprendre a riure per a prendre la vida amb més sentit de 
l’humor i afrontar els problemas quotidians amb positivitat. 

- Fomentar la comunicació i el contacte físic. 
- Potenciar el pensament i l’actitud positiva. 

 
 
TALLER D'EXPRESSIÓ CORPORAL 

A través de l’expressió corporal, el/la xiquet/a podrà disfrutar del moviment i millorar les seues capacitats 
físiques, desenvolupant la seua creativitat, les seues competències socials, la imaginació, percepció, memòria, 
a més a més fomentarem la capacitat espacial amb exercicis lliures sense estereotips motors. 

 
 

Aquests tallers fomenten l'expressió, el que és lúdic, imaginatiu, artesanal i creatiu. En aquests tallers, les 
activitats es converteixen en joc i generen un oci lliure i creatiu, amb l'objectiu d'estimular les capacitats dels 



 

 

 
TALLERS AMB ART 

alumnes, desenvolupar la creativitat i afavorir les relacions humanes entre eles membres del grup, facilitant la 
comunicació i el diàleg. Afavorirem la creativitat i la imaginació.  

- Conèixer les diferents tècniques com l’expressió plàstica, musical, oral… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA ACTIVITATS PRIMÀRIA 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 

15:30-16:15 h 

 
TALLER 

D’EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

 
RECICLAR-TE 

 
JOCS COOPERATIUS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
JOCS TRADICIONALS I 

POPULARS 

 
TALLERS AMB ART 

16:15 -17:00 
h 

 
JOCS POLIESPORTIUS 

 
CINE FÒRUM 

 
CLUB D’ESTUDI 

 
HORT ESCOLAR 

 
CLUB D’ESTUDI 



 

 

PROPOSTA ACTIVITATS PRIMÀRIA 

 
 

RECICLAR-TE 

En aquest taller treballarem diverses tècniques plàstiques creant diferents objectes creatius a partir de deixalles. 

- Fomentar i estimular la creativitat dels xiquets. 
- Utilitzar l’activitat per a desenvolupar la personalitat creativa i com a mitjà d’expressió. 
- Aprendre la importància del reciclatge per a crear objectes nous. 

 
 
 
 

JOCS COOPERATIUS 

A partir d’aquestos tallers els xiquets aprenen a compartir, a relacionar-se amb altres, a preocupar-se pels 
sentiments del demés i a treballar junts per un únic objectiu. Amb aquestes activitats es treballaran habilitats 
motrius, expressió corporal… però també altres més sutils com fomentar la igualtat i evitar la discriminació per 
aconseguir aprenentatges significatius. 

- Millorar el clima escolar. 
- Promoure el sentiment de pertenència al grup, tant per part dels monitors com posteriorment per part dels xiquets 

que participaran en les activitats. 

 
 
 
 

JOCS PRE ESPORTIUS 

En aquest taller posarem en pràctica diverses modalitats lúdic-esportives en la qual s’ensenyaran destresses i 
habilitats esportives bàsiques (desplaçaments, llançaments, recepcions, etc.), que els serviran com a base per 
iniciar-se a la pràctica de qualsevol disciplina esportiva. El joc, per la seua banda, és una activitat recreativa on 
participen un o més jugadors, i té com a funció principal la diversió i l’entreteniment. 

- Dominar les capacitats motrius bàsiques. 
- Formar en valors en relació al joc. 
- Crear hàbits saludables en l’ocupació del temps lliure. 
- Fomentar el joc com treball en equip. 

 
 

CLUB D’ESTUDI 

En aquest taller es facilitarà als alumnes un espai on poder realitzar els deures i la creació d’un ambient relaxat 
on poder fomentar la lectura. 
 



 

 

 

- Fomentar l’adquisició de les estratègies i habilitats necesàries per millorar qualitativament el procés 
d’aprenentatge dotant-los de seguretat i autonomia en l’execució de les diferents activitats. 

 
 
 

JOCS POPULARS 

En aquestos tallers els ensenyarem aquells jocs que s’han anat transmitint de generació en generació, ens 
divertirem aprenent jocs, cançons… 

- Desenvolupar la iniciativa individual i l’hàbit de treball en equip, acceptant les normes i regles que prèviament 
s’establisquen. 

- Valorar el joc com un mitjà per a realitzar activitat física, com a mitjà de diversió, de relació i com un recurs 
per aprofitar el temps lliure. 

 
 
 
 
 

HORT ESCOLAR 

Els horts escolars són beneficiosos per a l'aprenentatge. En aquest taller els alumnes coneixeran i aprendran 
diferents temes relacionats amb l'hort escolar, alimentació, nutrició, seguretat i higiene. 

- Fomentar hàbits alimentaris saludables. 
- Desenvolupar el sentit de la implicació, responsabilitat i compromís en la gestió de l'hort. 
- Fomentar actituds de cooperació mitjançant el treball en grup, en la planificació d'activitats 

i les tasques de l'hort. Aprendre els processos naturals del creixement d'una planta. 

 
 
 

TALLERS AMB ART 

Aquests tallers fomenten l'expressió, el que és lúdic, imaginatiu, artesanal i creatiu. En aquests tallers, les 
activitats es converteixen en joc i generen un oci lliure i creatiu, amb l'objectiu d'estimular les capacitats dels 
alumnes, desenvolupar la creativitat i afavorir les relacions humanes entre els membres del grup, facilitant la 
comunicació i el diàleg. Afavorirem la creativitat i la imaginació.  
 

- Conéixer les diferents tècniques com l'expressió plàstica, la musical, l'oral... 



 

 

 
 

TALLER D’EXPRESSIÓ CORPORAL 

Mitjançant l'expressió corporal, el xiquet podrà gaudir del moviment i millorar les seues capacitats físiques, 
desenvolupant la seua creativitat, les seues competències socials, la imaginació, percepció, memòria, a més 
fomentarem la capacitat espacial amb exercicis lliures sense estereotips motors. 



 

 

F) PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I TRANSPORT  

 

El centre no compta en l'actualitat amb servei de transport pel que ens centrarem en el servei de menjador.  

De 14.00h a 17.00, els alumnes usuaris del servei de menjador, estaran atesos, en tot moment (tant en el dinar com en les activitats), pels monitors 

de l'empresa de monitors de menjador. La proposta d'organització per a atendre als usuaris de menjador és la següent: 

 

DISTRIBUCIÓ DE TEMPS - ALUMNAT DE MENJADOR 

  

14.00h - 15.30h 

MENJAR PRIMER TORN: 14.00 – 14.45h 

 

 Infantil, 1r i 2n PRIMÀRIA 

MENJAR SEGON TORN:14.45 - 15.30h 3r, 4t, 5é i 6é PRIMÀRIA 

 

 
15.30h 

 
1ª EIXIDA (per a alumnat autoritzat) 

 

15.30h - 17.00h 

 

ACTIVITATS NO LECTIVES 

 
17.00h 

 
2ª EIXIDA (a casa o a activitats extraescolars de l'AMPA) 

 

 



 

 

Com es veu, el primer torn està reservat per a l’alumnat de menor edat, deixant el segon 

torn per als majors.  

 Els alumnes comensals que desitgen tornar a les seues cases després de dinar 

podran ser arreplegats per les seues famílies a les 15.30h. En el cas dels alumnes més 

majors, que vagen a eixir sols, hauran de comptar amb la deguda autorització paterna per 

a açò. La direcció, juntament amb l'encarregada de menjador, establiran els mecanismes 

necessaris per a garantir la seguretat i normalitat en les eixides, així com les entrades de 

l'alumnat no usuari del servei de menjador que s'incorpore a les 15.30h per a participar en 

les activitats extraescolars de caràcter voluntari. Es comptarà també amb la col·laboració 

del professorat assignat a aquest efecte. 

 Amb caràcter general, per a una correcta planificació del servei i per criteris de 

seguretat, les famílies hauran de deixar constància a principi de curs, mitjançant document 

escrit, dels períodes o moments en què els seus fills/as van a romandran en el centre, una 

vegada finalitzada la jornada lectiva. Per a açò s'elaboraran els corresponents formularis. 

Qualsevol canvi o modificació hauran de ser sol·licitats i comunicats, davant la direcció 

del centre, amb suficient antelació. A falta que publiquen les “Instruccions de menjador 

escolar per a curs 2017/18” i conéixer el nombre final de comensals, sembla que no es 

precisaran molts més canvis en el que a organització del servei de menjador es refereix. 

En tot cas, la direcció del centre garantirà la presència de tot el personal implicat en 

l'atenció de l'alumnat de 14.00 a 17.00h (monitors, encarregada de menjador, professors 

i membres de l'equip directiu), conforme a la legislació vigent i en funció de les ràtios 

establides.  

 

Respecte a les activitats: 

 En l'actualitat en el centre ja existeix un pla d'activitats que tracta de donar un 

contingut educatiu al temps de menjador, però el fet que els alumnes hagen de tornar a 

l'aula limita el tipus d'activitats a realitzar, ja que evitem incrementar el cansament que 

perjudique l'aprofitament del temps lectiu restant a la vesprada. 

 Amb la jornada contínua la situació és ben diferent, les hores lectives ja estan 

acabades, per la qual cosa no tindrem aquest tipus de limitacions. No cal aprofundir més 

en aquest punt, atès que les activitats ja han sigut tractades àmpliament en l'apartat E), 

sobre planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari. 

 



 

 

G) MESURES PER A GARANTIR L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB 

NECESSITATS DE REFORÇ EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

Les mesures per a atendre l’alumnat amb necessitats de reforç es troben descrites a 

l’apartat E, punt 4 d’aquest projecte. 

 

H) PREVISIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT 

EDUCATIVA ASSOCIADES A l'APLICACIÓ D'AQUEST PLA ESPECÍFIC QUE 

S'INCLOURAN EN LA PGA 

 

El nostre professorat està clarament conscienciat i posicionat davant la necessitat 

d'actualitzar els seus coneixements cap als canvis educatius i les noves necessitats socials. 

Per tant, la proposta és seguir caminant en aqueixa línia, intentant que s'unisca la totalitat 

del professorat a aquestes accions formatives. 

El nou pla específic d'organització de la jornada escolar facilitarà dit objectiu,  doncs, 

entre unes altres, va a suposar les següents millores: 

 

1. Que el professorat puga formar-se en el centre en horaris més racionals. El fet que hi 

haja una vesprada estipulada a aquest efecte, garanteix el desenvolupament de tot tipus 

d'actuacions formatives, sense que el professorat haja de romandre en el centre en hores 

fora de l'horari de treball. En la jornada actual, el professorat, per a poder formar-se, ha 

hagut de romandre en el centre durant les hores dedicades al menjar o al descans, la qual 

cosa no s'adequa a la nostra jornada ni als ritmes personals i/o familiars. Creiem que açò 

constitueix un efecte dissuasiu per a alguns professors i professores que, per diversos 

motius, no han decidit o no han pogut sumar-se a aquestes activitats. 

2. Que tinga una millor disponibilitat de temps per a poder assistir a activitats formatives 

fóra del centre. No hem d'oblidar que fóra de l'horari d'obligada permanència en el centre, 

el professorat participa en activitats formatives de diversa índole: cursos del CEFIRE, 

Escoles d'Idiomes, assistència a seminaris, etc. Està clar que la nova organització també 

ajuda en aquest sentit. 

3. Facilita la innovació educativa. Creiem que el punt de partida per a la innovació és una 

bona formació. Sovint, és la pròpia participació en activitats formatives, la que ens dóna 

la pauta i l'estímul per a desenvolupar noves propostes amb els nostres alumnes/as, per 

tant, creiem que tots dos aspectes van estretament units. Sense formació no hi ha 

innovació i sense innovació, difícilment podrem adequar les nostres escoles a les 



 

 

necessitats reals. Creiem fermament que la disponibilitat d'una vesprada per a accions 

formatives, a més d'obrir el ventall d'opcions, podria permetre la presència del total del 

professorat en les diverses accions formatives, amb el conseqüent avanç que açò suposaria 

per a implementar activitats d'innovació en el centre. 

 

I) PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC 

D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

La proposta de modificació de l'horari que es realitza està fonamentada, com s'ha descrit, 

en el convenciment que comporta una sèrie d'avantatges per als alumnes en particular i 

per a la comunitat educativa en general. 

No obstant això, com tot projecte, necessitarà posar-se en pràctica, ser avaluat i modificat 

en la mesura que siga necessari, per a garantir el seu adequat funcionament i l'assoliment 

dels objectius proposats. Tal com arreplega la normativa, al llarg de tot el curs, es 

realitzarà una revisió trimestral del pla. En la memòria de final de curs, s'inclourà una 

memòria anual d'aquest pla, amb les implicacions per al centre dels aspectes més 

rellevants de la seua aplicació, i l'anàlisi dels resultats d'acord als següents àmbits 

d'intervenció: 

 

1. Àmbit pedagògic. 

2. Àmbit de coordinació. 

3. Àmbit de convivència. 

4. Àmbit de coeducació i igualtat de gènere. 

5. Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral. 

6. Àmbit de la salut. 

 

La finalitat  última de l'avaluació és la millora del Pla. 

De la memòria anual del Pla serà informat el Consell Escolar. 

En aquest sentit, cal destacar que encara que l'autorització del pla específic té una vigència 

de 3 anys, l'Administració educativa podrà anul·lar l'autorització per incompliment de les 

condicions establides o a proposta raonada del Consell Escolar.  

 

En l'avaluació i seguiment del pla, ens sembla necessari valorar els següents aspectes: 

 



 

 

1. Millora en els aprenentatges, com a conseqüència d’una major atenció i menor 

cansament que esperem obtenir dels nostres alumnes agrupant les classes en horari de 

matins. 

2. Millor atenció a les famílies, tant en els aspectes de conciliació de la vida familiar i 

laboral amb les diferents possibilitats de recollida dels alumnes com en l'atenció en 

tutories per a fomentar la col·laboració en el procés educatiu dels seus fills. 

3. Major enfocament educatiu del temps no lectiu de permanència dels alumnes en el 

centre. 

 

És per açò que hem previst les següents estratègies i mecanismes d'avaluació: 

 Anàlisi trimestral dels aspectes pedagògics del funcionament de la jornada contínua en 

els cicles sota la supervisió i coordinació de la COCOPE: cansament, rendiment, 

comportament dels alumnes... Informe al Consell Escolar. 

 Memòria final dels equips docents amb propostes de millora. 

 Memòria final de l'equip directiu en la qual s'arreplegue el funcionament i valoració de 

tots els serveis del centre. 

 Anàlisi del resultat de l'avaluació per a valorar el rendiment i poder valorar la seua 

millora de manera quantificable, per a açò es tindrà en compte l'avaluació de les àrees no 

instrumentals ja que són les que considerem que hauran de veure's afectades pel canvi 

d'organització ja que les instrumentals seguiran en l'horari preferent de primeres hores del 

matí. A més, les instrumentals es veuen afectades per intervencions orientades a la millora 

de l'èxit escolar com són els agrupaments flexibles, els desdoblaments i els suports 

ordinaris. 

 Valoració amb l'AMPA i les empreses implicades de la participació i funcionament 

dels serveis complementaris: menjador, monitors, i activitats extraescolars. Tota aquesta 

informació es valorarà inicialment pel professorat i s'elaborarà el consegüent informe amb 

propostes de millora per a l’anàlisi i valoració en el consell escolar. 
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S'arreplega de forma resumida en la següent taula: 

INDICADORS RESPONSABLES INSTRUMENT TEMPORALITZACIÓ 

Rendiment acadèmic 

 

 

Tutors, professors especialistes, 
COCOPE, Prefectura d'Estudis i 

Consell Escolar 

Anàlisi dels resultats acadèmics: 
informes i estadístiques d'ÍTACA 

Trimestral 

Nivells d'atenció de l'alumnat i 
fatiga, sobretot en les últimes hores. 

 

Equip docent, Prefectura d'Estudis, 
COCOPE 

Observació sistemàtica Diàriament durant tot el curs. 

Motivació dels alumnes. 

 

 

Tutors, professorat especialista i 
suport 

Observació sistemàtica Diàriament durant tot el curs 

Incidències sobre la vida familiar. 

 
Tutors, equip directiu Entrevistes amb els pares. Tot el curs 

Incidències sobre la disciplina en el 
centre. 

 

Tutors, encarregada de menjador i 
Comissió de Convivència del CE. 

Registre d'incidències, parts de 
convivència. 

Trimestral 

Incidències sobre els 
serveis complementaris: “aula 

matinera”, menjador, extraescolars 

Equip directiu, 
encarregada de menjador, 

AMPA, Consell Escolar 

Registre d’incidències, control 
d’assistència. 

 
Trimestral 

Incidència sobre el grau de 
coordinació del professorat. 

Coordinadors d'equips docents, 
COCOPE i Prefectura d'Estudis. 

Posada en comú en COCOPE Trimestral 

Valoració  de les 
activitats complementàries amb 

carácter voluntari. 

Equip Directiu, 
Claustre, C.E., AMPA I empresa de 

menjador. 

Estadístiques de 
seguiment, qüestionaris. 

 

Trimestral 

i 
anual. 
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Funcionament de les 
mesures adoptades per a garantir 
l'atenció a l'alumnat amb N.E.E. 

Equip Directiu, tutors 
professors 

de P.T., orientadora. 
 

Observació 
sistemàtica. 

 

Tot el curs 
 

Valoració final de tots els aspectes 
ressenyats, en relació als diferents 
àmbits d'intervenció (pedagògic, 

de coordinació, de convivència, de 
coeducació i igualtat de gènere, de 

conciliació de la vida familiar i 
laboral, de la salut). 

Equip docent Memòria anual Anual 

Revisió global del propi 
Pla Específic de 

Organització de la Jornada Escolar. 

Tota la comunitat 
educativa 

Conjunt de tots les 
avaluacions i indicadors anteriors 

Qüestionari elaborat especialment atenent 
a l'Annex XII de la present Ordre. 

Trimestral 

 

 

 

 


