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COM PODRIA SER UN 
NOU HORARI PER A LES ESCOLES?

educació  lectiva
3,5 h

acollida
1 h

educació  lectiva
1,5 h

espai de migdia
2,5 h

extrascolars
1,5 h

COM ÉS ARA L’HORARI
A LA MAJORIA

D’ESCOLES?

educació  lectiva
2,5 h

entrada flexible
2 h

educació  lectiva 
2 h

projecte educatiu de centre (PEC)

• Horari partit de 9 h a 16.30 h.
• A primària hi ha 25 hores d’educació lectiva que 
 inclouen els descansos i que es distribueixen 
 generalment per matèries.
• L’espai de migdia és de 2,5 h.
• A les 16.30 h comencen les extraescolars, 
 que no formen part del projecte educatiu de centre.

• Entrada flexible de 8 h a 10 h. Hi ha monitoratge i docents del centre.
• El projecte educatiu del centre incorpora activitats lectives, 
 no lectives, temps de reforç i la flexibilitat d’entrada i de sortida.
• El temps de migdia s’escurça una hora, tot i que a infantil es dona 
 temps als infants per fer la migdiada. Se situa en horari saludable, 
 entre les 12 i les 14 h.
• Sortida flexible de 16 h a 17 h, per berenar i, si cal, per 
 desplaçar-se a altres activitats.
• Fins les 18 h hi ha activitats al centre, previstes en el projecte   
 educatiu de centre, organitzades per la direcció del centre i  l’AMPA, 
 entitats municipals o Ajuntaments. També es pot fer reforç 
 educatiu amb suport. 

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 fina-
litat 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

EDUCACIOALHORA.CAT

COM
PODRIA SER 

UN NOU
HORARI? 

educació no
lectiva 1 h

sortida
flexible 1 h

projecte educatiu de centre (PEC)
serveis adicionals no garantits pel PEC

espai de migdia
1,5 h

https://www.fbofill.cat
http://www.educacioalhora.cat
http://www.mrp.cat/

