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EN CLAU 360

EIX 1
Connectar, integrar 
i enriquir els temps i 
espais lectius 
i no lectius
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Connectar, 
integrar 
i enriquir 
els temps i 
espais lectius 
i no lectius

Imaginem que l’itinerari educatiu d’un infant o un ado-
lescent és com un tauler de joc. En aquest tauler de 
joc hi ha moltes caselles, moltes oportunitats educati-
ves de les quals pot gaudir: la casella família, la casella 
escola, la casella museu, la casella biblioteca, la casella 
futbol, la casella esplai, la casella música, etc. 

Per transitar per les diferents caselles cal tenir-ne 
l’oportunitat, de manera que els infants i adolescents 
més vulnerables faran una partida incompleta perquè 
les condicions de sortida en el joc són desiguals a les 
dels altres jugadors i jugadores. És a dir, el capital so-
cial i econòmic de la família, les característiques del 
territori quant a oportunitats educatives, o les edats 
dels infants, per anomenar-ne algunes, determinaran 
les possibilitats d’accés a unes caselles o unes altres.

Una bona manera d’abordar aquestes desigualtats és, 
com ja es fa des de molts centres educatius, integrar 
al projecte educatiu de centre temps per a activitats 
no lectives i connectar la comunitat educativa amb 
el seu entorn. D’aquesta manera, el centre escolar en-
llaça l’alumnat amb les caselles del seu entorn i esdevé 
un pont entre agents i aprenentatges.

A més, infants i adolescents han de poder jugar la 
partida de l’aprenentatge amb les millors condicions 
possibles; és a dir, amb uns horaris que respectin les 
seves necessitats fisiològiques de descans, d’alimen-
tació i d’activitat física. També cal combinar diferents 
pràctiques i metodologies per aprofitar els moments 
de major i menor concentració i creativitat. La propos-
ta d’Educació 360 és la d’adaptar els horaris i les activi-

Si us atureu a imaginar com és el 
tauler de cadascun dels vostres 
alumnes podreu observar-ne 
les desigualtats. Quines caselles 
d’extraescolars tenen? Hi ha la 
casella d’acompanyament per fer 
deures o reforç? Tenen la casella 
de biblioteca? I les d’accés a la 
cultura i als esports? Quines dife-
rències hi ha? Quins avantatges 
o desavantatges tenen respecte 
d’altres territoris? Hi ha case-
lles al vostre entorn a les quals 
l’alumnat no pot arribar per des-
coneixement, falta d’acompanya-
ment o dificultats econòmiques?

SORTIDA

SORTIDA
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tats als ritmes d’infants i adolescents, i no a la inversa. D’aquesta manera es vetlla 
per la salut física i emocional de l’alumnat, i alhora es garanteix que, després de 
passar per la casella del centre escolar i les activitats d’enriquiment educatiu, els 
infants i adolescents encara tinguin energia per gaudir de la vida en família.

Els centres educatius han de deixar de ser illes per convertir-se en nodes. 
Integrar activitats lectives i no lectives de tal manera que s’enriqueixin 
mútuament i facin més saludable el procés d’aprenentatge.

En el moment en què s’amplien i es flexibilitzen els horaris de centre i el projec-
te educatiu té en compte les activitats no lectives, l’alumne té més oportunitats 
d’accedir a ofertes formatives diferents i adaptar-les a les seves necessitats, i se’l 
pot acompanyar en un projecte individualitzat que atengui les seves necessitats 
específiques.
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Estratègies per connectar, enriquir i integrar els 
temps i espais lectius i no lectius del centre

A continuació, sintetitzem alguns dels punts clau per a un nou marc organitzatiu dels temps 
i espais educatius que podreu trobar detallats a la guia L’educació a l’hora. Uns altres horaris escolars 
són possibles.10

Reduir i diversificar el temps lectiu

Actualment, bona part del temps lectiu es 
condensa en una jornada matinal llarga 
en la qual infants i joves solen acabar 
cansats físicament i mentalment. Distribuir 
entre matí i tarda les hores lectives més 
equilibradament és clau per mantenir la 
concentració necessària i poder-ho combinar 
amb altres activitats físiques o manipulatives.

Això demana un flexibilització dels usos i 
horaris dels temps educatius per permetre 
el treball amb pedagogies més diverses, 
actives i personalitzades, així com també la 
incorporació d’activitats no lectives. A més, 
una incorporació progressiva de la càrrega 
lectiva al llarg de l’etapa de primària permetria 
una transició a l’ESO més suau i en facilitaria 
l’adaptació de l’alumnat.

Enriquir amb activitats opcionals d’escola 
i entorn el Projecte Educatiu de Centre

L’escola pot ser un gran trampolí per 
aconseguir que tot l’alumnat pugui gaudir 
d’hores d’aprenentatge fora de l’horari 
lectiu de manera equitativa. 

Aquestes activitats poden desenvolupar-se 
dins del mateix centre, però també en altres 
espais i serveis del territori. Han de poder 
incloure una oferta variada de continguts 
(artístics, esportius, científics, culturals, etc.) 
on els infants i joves puguin desenvolupar 
els seus interessos i enriquir el seu procés 
d’aprenentatge.

L’entorn també es converteix en l’espai 
idoni on desenvolupar activitat lectiva 
com ara crèdits de lliure elecció fora del 
centre, activitat semipresencial combinada 
amb la presencial, etc., que potencialment 
s’ajustarà a les motivacions de l’alumnat.10 > Sintes, E. (2019) Educació a l’hora. Uns altres horaris 

escolars són possibles. Barcelona. Fundació Bofill.
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Flexibilitzar l’entrada i la sortida, 
i reduir el temps de migdia

Cada família té horaris i necessitats diferents, 
igual que cada individu té bioritmes propis, 
per això incloure franges flexibles d’entrada 
i sortida del centre escolar potencia la 
conciliació familiar, i és respectuós amb els 
ritmes de l’alumnat i la seva família. A més, 
propicia la interrelació entre grups del mateix 
centre, i millora la flexibilitat per participar 
en altres activitats educatives de caire lúdic o 
esportiu.

D’altra banda, la reducció del temps de migdia 
permet avançar l’horari de les activitats 
educatives de la tarda, i s’aconsegueix una 
hora de finalització respectuosa amb els 
horaris familiars.

Incloure el temps de migdia en el Projecte 
Educatiu de Centre i en una franja horària 
més saludable

El temps del migdia, actualment, sol començar 
cap a quarts d’una a l’educació primària, i 
cap a quarts de tres a l’educació secundària, 
i dura una franja d’entre dues i tres hores 
respectivament. Aquest fet, en les dues 
etapes, endarrereix el dinar a hores poc 
saludables i genera una pausa entre franges 
d’educació lectiva àmplia i poc aprofitada. 
Repensar el temps del migdia com un 
temps educatiu que pot ser equitatiu per 
a tot l’alumnat i que es pot coordinar amb 
l’ensenyament lectiu és un pas important 
per fer més eficient l’aprenentatge lectiu i 
ampliar espais i temps d’educació no lectiva 
de qualitat.

Coordinar equips professionals 
interdisciplinaris

Per flexibilitzar i allargar els horaris d’obertura 
del centre que englobi activitats lectives i no 
lectives i el temps de migdia, i transformin el 
projecte de centre en un projecte d’educació 
integral és necessari ampliar el ventall de 
perfils professionals que hi intervenen.

Incorporar noves pràctiques, amb equips 
multidisciplinaris i en horaris diferents, 
implica el replantejament de la tasca docent 
i de la gestió del centre educatiu. Requereix 
noves formes d’organització, colideratge 
i treball en equip amb altres figures 
educadores que treballen per un projecte 
comú.

La coordinació entre aquests equips és clau 
per garantir la qualitat de la personalització 
dels itineraris educatius de l’alumnat. Per 
això és convenient incorporar una persona 
que es responsabilitzi de la coordinació entre 
equips i que s’encarregui de la dinamització 
de les relacions amb l’entorn, respectant 
les càrregues de treball i la governança 
compartida del projecte.
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La campanya “Educació a l’hora” que impulsen la Fundació Bofill i la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica té una proposta concreta de reordenació dels 
horaris en el marc català que integra tots els punts anteriors. En podeu veure un 
breu resum a les infografies gràfiques.

Infografia extreta de la guia Educació a l’hora.

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

projecte educatiu de centre (PEC)

educació  lectiva
3 h

educació  lectiva
3 h

educació 
no lectiva 2 h0,5 h

COM ÉS ARA L’HORARI
A LA MAJORIA
D’INSTITUTS?

educació  lectiva
4 h

educació  lectiva 
de lliure opció 2 h

educació  no lectiva
2 h

projecte educatiu de centre (PEC)

migdia
1 h

• Horari continuat de 8 h a 14.30 h o 15 h.
• Es fan les 6 hores lectives, seguides, amb una o dues 
     pauses d’entre 10 i 30 minuts.
• A molts instituts no hi ha menjador i els i les joves 
 dinen cap a les 15 h.
• Per la tarda, molts joves fan activitats educatives no 
     lectives (extraescolars), que s’organitzen generalment  
 fora de l’institut. 

•   Entrada flexible de 8.30 a 9 h.
•   L’horari lectiu va fins les 12.30 o 13 h i inclou descansos, 
 que compten com horari lectiu.
•   El temps de migdia és en horari saludable, de 13 a 14 h, amb 
 flexibilitat d’inici i final, i està inclòs en el projecte educatiu de centre.
•   Una o dues tardes es fa horari lectiu en el propi centre fins les 16 h.
•   La resta de tardes es fan activitats lectives de lliure opció, tant 
 dins com fora del centre i que poden ser tant d’estudi (assistit o  
 autònom) com activitats artístiques, esportives o científiques. 
 Es fan en combinació amb equipaments i educadors de l’entorn, 
 amb els que l’institut hi treballa en xarxa.
• De 16 a 18 h l’institut organitza altres activitats educatives
 no lectives tant a dins com a fora del centre.

COM 
PODRIA SER 

UN NOU
HORARI? 

COM PODRIA SER UN 
NOU HORARI PER ALS INSTITUTS?

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

• Quines idees clau destacaries d’aquest apartat?

• En quina mesura poden ser idees útils al vostre 
centre per connectar, integrar i enriquir els temps 
i espais lectius i no lectius?

• Quins debats us agradaria tenir al centre sobre la 
reorganització d’aquests espais i temps, i sobre 
la reordenació dels horaris del vostre centre?

 
RECAPITULEM
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Inspireu-vos: experiències properes

L’INSTITUT ESCOLA TRINITAT 
NOVA DE BARCELONA

LES ESCOLES CONCEPCIÓN ARENAL 
I EDUARD MARQUINA
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L’INSTITUT ESCOLA TRINITAT NOVA DE BARCELONA 
INTRÍNSECAMENT ARRELAT AL BARRI

El projecte educatiu de l’IE Trinitat 
Nova es fa a partir del fort lligam 
amb la comunitat i d’intentar donar 
resposta a les necessitats del barri i 
de l’alumnat. L’any 2018, només el 20 
% dels infants i joves de Trinitat Nova 
s’escolaritzaven al barri, ja que molts 
optaven per anar a altres zones de 
Barcelona. L’institut escola de Trinitat 
Nova neix de la unió de dues escoles 
i un institut del barri amb la clara 
voluntat d’esdevenir un nexe d’infants i 
joves del barri, independentment d’on 
s’escolaritzin.

Per aconseguir-ho s’ha dissenyat 
un projecte educatiu que enxarxa 
l’institut escola i el seu entorn i el fa 
permeable. Com ho han aconseguit?

 · S’ha pensat el centre com un espai 
educatiu obert al barri que atengui 
les necessitats formatives de tota la 
comunitat: alumnat del centre, infants 

i joves del barri, famílies, veïnat i 
entitats. Per això al centre s’ofereixen, 
a partir de les 17 h, activitats no 
lectives obertes a tothom que inclouen 
oferta formativa i de lleure per a adults.

 · L’espai del centre és un entorn 
acollidor per a les entitats i els agents 
del barri, en el qual poden fer ús de les 
instal·lacions i oferir les seves activitats.

 · Des del centre s’impulsa una figura de 
coordinació que es responsabilitza del 
contacte amb tots els agents, la qual 
cosa permet fer créixer la comunitat 
educativa i fer un millor seguiment 
de les trajectòries d’aprenentatge de 
l’alumnat.

D’aquesta manera es conforma una 
comunitat educativa plural on es 
coopera per resoldre les necessitats de 
tots els agents i s’aconsegueix enriquir 
i interrelacionar els espais i temps 
d’aprenentatge.
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1.  Horari d’obertura del centre ampli 
que inclou activitats pedagògiques 
complementàries, com és el cas d’una 
biblioteca i la mediateca oberta al barri i al 
cau, i altres activitats els caps de setmana.

2. Oferta coordinada d’activitat lectiva i 
no lectiva. S’ha establert la figura de la 
coordinació d’activitats educatives, que 
treballa conjuntament amb les entitats, els 
docents i l’equip directiu.

3. Lideratge compartit: projecte integrat per 
la direcció, mestres, famílies i entitats del 
barri que compten amb el suport tècnic 
de la coordinació. Les famílies i els infants 
i joves participen en la programació 
d’activitats i hi poden expressar les seves 
necessitats.

4. Connexió entre activitats lectives i no 
lectives recollida en el projecte educatiu 
de centre i seguiment per personalitzar 
itineraris dins i fora del centre.

5. Entorn al servei de l’educació amb la 
realització d’activitats fora de l’escola. Les 
entitats es posen al servei del projecte i 
ofereixen les seves activitats en el marc del 
centre educatiu fins i tot en les mateixes 
instal·lacions.

6. Taula de coordinació territorial. En els 
plenaris, espais de seguiment i valoració 
del projecte, hi ha representants dels 
centres educatius, les famílies i les entitats.

PUNTS FORTS DEL PROJECTE DE L’IE TRINITAT NOVA 

PER SABER MÉS SOBRE AQUESTA EXPERIÈNCIA PODEU:
• Veure el vídeo resum: Com fer de l’escola un espai educatiu integrat i obert a la comunitat. IE Trinitat Nova

• Llegir la seva descripció, feta pel mateix centre en el marc de la Crida a Centres Educatius 360: Espai Educatiu Trinitat Nova
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LES ESCOLES CONCEPCIÓN ARENAL I EDUARD MARQUINA 
CANVIAR ELS HORARIS PER CANVIAR L’ESCOLA

Des del curs 2013-2014, les escoles 
Concepción Arenal i Eduard Marquina han 
transformat els horaris dels seus centres per 
fer front a les taxes d’absentisme i garantir 
que tot l’alumnat gaudeixi de més i millors 
oportunitats de lleure.

D’aquesta manera, aquestes dues escoles del 
barri del Besòs de Barcelona han aconseguit 
reduir l’absentisme i la malnutrició mentre 
s’enllacen amb els recursos educatius del barri 
per oferir activitats lúdiques que enriqueixen 
les trajectòries educatives de l’alumnat.

Per aconseguir-ho, han dissenyat el PIEE, 
Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu, que 
posa l’accent a canviar els horaris per 
permetre una nova dinàmica de centre que 
afavoreixi l’alumnat i el barri. Com ho han 
aconseguit?

 · S’han replantejat tots els horaris amb 
l’òptica de garantir la permanència al centre 
i fomentar la participació en activitats 
extraacadèmiques. S’ha condensat tot 
l’horari lectiu al matí i s’ha convertit el 
menjador en una sisena hora integrada en el 
temps lectiu.

 · Quan s’acaba l’hora de menjador educatiu 
que comparteixen alumnat i docents, 
s’ofereixen, dins el centre, activitats lúdiques 
gratuïtes o a un preu reduït, la qual cosa 
facilita que bona part de l’alumnat hi pugui 
participar.

 · Com que es tracta d’un replantejament del 
centre amb una mirada 360 o d’educació a 
temps complet, se cerca enxarxar-se amb 
els agents del barri i la ciutat per obtenir 
recursos i, alhora, per estar oberts a les 
necessitats de les entitats.
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1. L’escola està oberta i ofereix activitats 
de lleure educatiu més enllà de 
l’horari escolar per a tot l’alumnat de 
14.30 a 16.00 h. Ofereix activitats de 
personalització de l’aprenentatge, i 
dos dies a la setmana realitza activitats 
de reforç en grups flexibles i tallers 
personalitzats a tots els alumnes de l’escola.

2. Hi ha una oferta integrada d’activitat 
lectiva i no lectiva coordinada per l’equip 
directiu i les coordinadores de les entitats. 

3. S’ha dut a terme una reorganització 
funcional del centre. S’han flexibilitzat els 
horaris del professorat i s’ha reconvertit el 
menjador en hora lectiva per tal de garantir 
la continuïtat amb les activitats de tarda.

4. El Projecte Educatiu de Centre recull la 
connexió entre activitats lectives i no 
lectives, relacionant-les entre si i establint 
un projecte comú i coherent.

5. L’escola compta amb la col·laboració 
de l’entorn i cedeix l’espai a entitats 
socioeducatives del barri, com ara el 
Cau del Besòs, alhora que participa en 

projectes educatius territorials, com podria 
ser la iniciativa dels patis oberts. L’escola es 
manté oberta de dilluns a dissabte de 8.00 
a 21.00 h.

6. Hi ha una taula de coordinació territorial. 
Concretament, les Comissions de seguiment, 
formades per representats de l’escola, del 
Consorci, del districte i de les entitats. 

7.  El temps educatiu s’organitza a partir del 
treball per projectes, fet que facilita la 
coherència i continuïtat amb les activitats 
de tarda.

PUNTS FORTS DEL PROJECTE DE LES ESCOLES CONCEPCIÓN ARENAL I EDUARD MARQUINA

PER SABER MÉS SOBRE AQUESTA EXPERIÈNCIA PODEU:
• Llegir la Fitxa de l’experiència: Repensar els horaris escolars. Escola Eduard Marquina i escola Concepción Arenal. 

• Accedir a la presentació del projecte elaborada per l’escola Concepción Arenal en el marc de la Crida Centres Educatius 360.

11



Apreneu: recursos per aprofundir

Educació a l’hora. Uns altres horaris escolars són 
possibles. Proposta d’horaris escolars en clau 
d’educació a temps complet
Elena Sintes (2019) 
Fundació Jaume Bofill i Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

Aquesta és la proposta d’horari escolar per al país que, a la llum dels reptes edu-
catius i socials d’avui, fan la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la 
Fundació Bofill.

Es tracta de la concreció d’un marc que vol ajudar a definir uns nous horaris escolars. 
Hi trobareu exemples d’aplicació pràctica per a infantil, primària i secundària, i anàlisi 
de casos internacionals.

PROPOSTA D’HORARIS ESCOLARS EN CLAU 
D’EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET 

Expanding Time for Learning Both Inside and Outsi-
de the Classroom: A Review of the Evidence Base
Zakia REDD et al. (2012) 
The Wallace Foundation

Aquest complet estudi del 2012 recull l’anàlisi de diversos models d’organització 
del temps educatiu i els fonaments de la implementació d’un model a temps com-
plet.
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Educació a l’hora. Uns altres 
horaris escolars són possibles
Fundació Bofill i Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica

Aquesta breu animació recull els principals 
motius per impulsar una transformació horà-
ria al vostre centre. Us pot servir per compar-
tir la proposta amb altres docents o agents de 
la comunitat educativa.

Quins avantatges té oferir 
extraescolars des del centre?
Entrevista a Alberto Esteban, cap d’estudis de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané de Tortosa

En aquest breu audiovisual, Alberto Esteban 
explica com han organitzat les activitats ex-
traescolars al seu centre, en col·laboració 
amb la comunitat educativa, i quins beneficis 
tenen per a l’alumnat, el centre, les famílies i 
les entitats del seu entorn.

Un exemple pràctic de reordenació dels hora-
ris en un centre educatiu.

Materials per compartir i debatre

Presentació: Noves jornades 
escolars
Elena Sintes Pascual en la Crida de Centres 
Educatius 360

Aquesta presentació és un bon resum de les 
claus per afrontar la transformació de con-
nectar temps i espais lectius i no lectius. Pot 
ser una bona eina per resumir idees o ajudar 
a conceptualitzar la transformació al vostre 
centre.

Noves jornades escolars 
Elena Sintes Pascual 

Article: Repensar els horaris 
escolars, repensar la forma 
d’entendre l’educació dins i 
fora de l’horari lectiu
Silvia Lombarte (2019)

En aquest article d’opinió, Silvia Lombarte, cap 
del Departament d’Educació de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, explica per què re-
pensar els horaris per millorar la qualitat i 
l’equitat educativa està íntegrament lligat a la 
necessitat de desenvolupar unes noves pràc-
tiques i noves maneres d’entendre i organit-
zar l’educació dins i fora de l’horari lectiu. Ar-
guments sobre la importància de connectar 
el temps lectiu i no lectiu, els beneficis d’uns 
nous horaris, i el paper de l’administració local.
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