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I.- PERMET UNA ORGANITZACIÓ MÉS RACIONAL 
DE LA VIDA DELS ALUMNES

Amb el marc horari actual a la secundària -obligatòria i postobligatòria-, 
l'activitat escolar absorbeix la pràctica totalitat de les activitats d'un 
alumne en una jornada normal. Ho fa, a més a més, en un sentit molt 
poc pràctic. 
Veiem a continuació un exemple sobre un marc horari de 4t d'ESO, amb 
29 hores lectives setmanals.



  

AMB JORNADA PARTIDA 
4t ESO – Marc horari normal

Horari de matí: 8:30h → 14:00h. // Horari de tarda: 15:30h → 17:30h. 
Horari marc del centre 8:30h → 17:30h. 9 hores. Mitjana de transport: 1 
hora diària. 

Actualment, la realització de 29 hores lectives setmanals representa per 
a l'alumne haver d'estar ocupat un total de 43 hores setmanals, com a 
mitjana aproximada.

Desglossament: 3 dies matí+tarda: 3 dies x 9h.  =  27 h.
                        2 dies matí           : 2 dies x 5.5h. =  11h.
        Mitjana desplaçament, 1h. diària x 5 dies    =   5 h.
     
TOTAL.................  43 HORES SETMANALS DE DILL. A DIV.

                  
8.6 HORES DIÀRIES DE MITJANA



  

AMB JORNADA INTENSIVA

4t ESO – Marc horari normal

Marc horari únic: 8h → 14:30h (el divendres només fins a les 13:30h)

Horari total lectiu implicat: 31.5h.
Mitjana desplaçament:         5h.

TOTAL.................. 36.5h. SETMANALS DE DILLUNS A DIV.
                                            

 7.3h. DIÀRIES DE MITJANA



  

L'aplicació de la jornada intensiva suposa una optimització horària del 
16%. A això cal afegir l'impacte innegablement positiu que té la 
compactació de l'activitat lectiva acadèmica. Amb la jornada 
continuada, disposa de 3 hores lineals més diàries.
 
Si considerem que la mitjana de temps d'estudi diari a casa és 
aproximadament de 2 hores, sembla clar que l'alumne que realitzi 
alguna activitat extraescolar -esportiva, musical, cultural...- no té temps 
material de poder mantenir el seu ritme si vol mantenir el règim de 
descans nocturn preceptiu.

A la majoria de CCAA, les hores lectives s'han reduït a 50 minuts, sense 
que això hagi comportat cap impacte significatiu en el rendiment 
escolar. La mínima reducció horària queda, en tot cas, àmpliament 
compensada per la major disponibilitat horària i d'estudi, com veurem a 
l'apartat 4.



  

II.- PERMET UNA MILLOR ORGANITZACIÓ DEL 
CENTRE

La implantació de la jornada intensiva als instituts permet una 
simplificació i millora dels aspectes organitzatius interns del centre, per 
tal com implica la compactació del marc horari i, conseqüentment, de 
les activitats, escolars i extraescolars que, eventualment, es duguin a 
terme.

La implantació de la jornada intensiva és una conseqüència de la 
implantació de la LOGSE i la seva extensió de l’edat d’escolarització 
obligatòria fins als 16 anys. Un aspecte, aquest, que va ser una novetat 
als instituts de secundària. 



  

Els requisits implícits d'un ensenyament obligatori van complicar tant 
l’organització interna dels centres, que va ser a partir de la seva 
implantació que es va començar a adoptar progressivament la jornada 
intensiva a diferents comunitats autònomes fins al moment actual, en 
què només Catalunya manté la jornada partida.

També en certs casos, la simultaneïtat de CF's només de tarda, ESO i 
Batxillerat, crea problemes d'espai que la jornada intensiva contribuiria 
a solucionar.



  

III.- REPRESENTA UN ESTALVI SIGNIFICATIU EN 
DESPESES DE FUNCIONAMENT

El càlcul de l’estalvi econòmic que representaria la implantació de la 
jornada intensiva a secundària que presentem a continuació, està fet 
sobre les pròpies dades del Departament d'Ensenyament i dels 
pressupostos de la Generalitat. 

Es tracta d'un càlcul de mínims, amb estimacions fetes sempre a la 
baixa. 

Cal dir també que no s’hi han considerat ajuts a AMPA's (eventualment 
destinades a sufragar despeses de tarda o relacionades amb la jornada 
partida) ni la majoria de despeses en béns i serveis, que es veurien 
sensiblement reduïdes amb la jornada intensiva, però que són de difícil 
quantificació per a nosaltres en no disposar de suficients dades. 



  

Igualment, les partides per a menjador corresponents a ajuts per a 
persones especialment necessitades han estat expressament excloses 
d'aquest càlcul.

La font d’on hem extret les dades per a la realització d’aquest estudi 
són, bàsicament ,els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
«Programa pressupostari: 424.serveis complementaris a l’educació».



  

Instituts de Secundària: 490; 
Instituts sense CF's: 241; 
Instituts amb CF's: 249. 
Càlcul realitzat sobre els Instituts sense CF's.

Estalvi electricitat 30% (Tots els Instituts) 529.200,00€
Estalvi estimat calefacció 30%  433.800,00€
Menjador alumnes   11.016.000,00€
Personal menjador   150.000,00€
Transport de migdia    432.000,00€
Despeses corrents de béns i serveis    2.273.128,26€

TOTAL ESTIMAT D'ESTALVI.......................14.978.728,26€
TOTAL PARTIDA 424-2012........................116.963.528,21€

PERCENTATGE D'ESTALVI JORNADA INTENSIVA 
SOBRE EL TOTAL PRESSUPOSTAT CAP. 424...............12,81%

Les dades a partir de les quals s'ha elaborat aquest informe i el 
procediment seguit es poden contrastar en el full de càlcul adjunt.



  

IV.- ARGUMENTARIS DIVERSOS

IV.1.- RENDIMENT ACADÈMIC 

Atès que Catalunya és l'únic territori on se segueix aplicant la jornada 
partida, no es poden establir inferències contrastables sobre la 
incidència de la jornada escolar en el rendiment acadèmic de l'alumnat. 

Això no obstant, si ens atenim als més que discrets resultats obtinguts 
per Catalunya a les proves PISA, sí que podem dir amb tota fiabilitat 
que la jornada escolar és una variable independent o que, com a mínim, 
la jornada intensiva no té cap incidència negativa en el rendiment 
acadèmic. Pensem, en qualsevol cas, que l'optimització horària que 
comporta la jornada intensiva ha d'afavorir, i mai perjudicar, el 
rendiment acadèmic.



  

IV.2.- CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA 

Tant pel que fa a l'absentisme de l'alumnat com als problemes de 
disciplina -des de incidents lleus fins a molt greus- la concentració 
d'incidències a la tarda és molt superior. La jornada intensiva 
significaria un alleujament de tensions i conductes disruptives, molt 
especialment en aquells centres amb especials problemes de 
convivència/disciplina.

IV.3.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

La racionalització horària facilitaria l'organització de les activitats 
extraescolars, tant si són organitzades des del centre -directament o 
indirecta- com si es realitzen per part de l'alumne al marge del centre.



  

IV.4.- COMPARATIVA AMB ALTRES TERRITORIS

Catalunya és actualment l'únic territori que segueix mantenint la 
jornada partida a la secundària, sense que això comporti de cap manera 
uns resultats que la distingeixin en cap lloc especialment meritori. Més 
aviat al contrari. 

La jornada intensiva s'aplica a tota Europa i també a totes les 
comunitats autònomes de la resta de l'Estat. En aquest últim cas, la 
jornada intensiva a la secundària es va anar aplicant a cada territori de 
forma independent i progressiva, com a conseqüència d'una necessitat 
objectiva i evident, exactament amb els mateixos arguments que 
ASPEPC·SPS l'està reclamant per a Catalunya.

El Departament d'Ensenyament va posar en marxa per al curs 2011/12, 
un pla pilot de jornada intensiva amarat de prevencions i prejudicis, 
com a  conseqüència dels quals s'aplicà només a sis centres en tota 
Catalunya. 



  

ASPEPC·SPS va manifestar en el seu moment la conveniència que 
aquest pla pilot s'apliqués de manera menys restrictiva. 

Sorprèn que a hores d'ara es digui des del mateix Departament 
d'Ensenyament -per part de veus autoritzades i públicament- que la 
mostra d'instituts que han aplicat la jornada intensiva no sigui 
significativa atesa la seva escassa quantitat, pel que fa a demostrar que 
la jornada intensiva té un impacte positiu en el rendiment acadèmic i la 
vida escolar en general. 

Sorprèn perquè sembla una excusa pròpia del que es fa trampes a si 
mateix jugant un solitari. 

O és que potser hi ha altres interessos inconfessables?



  

IV.5.- OBJECCIONS I CONTRAOBJECCIONS

Les úniques objeccions que s'ha sabut presentar contra la jornada 
intensiva van en tres direccions:

- una de pretesament sociològica -que la jornada intensiva perjudica la 
conciliació familiar-;

- una segona de suposat caire legal -que la llei catalana no permet la 
intensiva-;

- i una tercera que es reivindica com a progressista -que la jornada 
intensiva afavoreix la privada concertada i perjudicar la pública-.



  

OBJECCIÓ # 1: La jornada intensiva perjudica la conciliació 
familiar 
Els alumnes sortirien més tard i no podrien estar amb la família a l'hora 
de dinar.

Contraobjecció: 

Als llocs on es fa jornada intensiva, l'horari d'acabament normal de les 
classes és entre les dues i les tres de la tarda. 

Això és pràcticament el mateix horari d'acabament que actualment té el 
primer tram de la jornada partida. Mitja hora més tard en el cas més 
extrem. Com a contrapartida, l'alumne té a partir d'aleshores la resta de 
la tarda lliure. Amb la jornada partida, en canvi, pot estar sortint 
igualment a dos quarts de dues o les dues de la tarda, però ha de tornar 
a classe a les tres o dos quarts de quatre, fins a les cinc o dos quarts de 
sis. 

D'altra banda...



  

...no ens consta que a Euskadi, Madrid o Castella i Lleó, comunitats 
totes elles amb la jornada intensiva a la secundària funcionant, i per 
davant nostre en el ranking PISA, s'hagin produït més casos de 
desestructuració familiar per culpa de la jornada intensiva, ni tampoc 
que aquest problema social estigui més estès allí que a les nostres 
contrades. 

Sembla clar que aquest argument de la conciliació no és sinó un 
subterfugi de qui no vol reconèixer públicament les autèntiques 
motivacions de la seva oposició a la jornada intensiva.



  

OBJECCIÓ # 2: La Llei d'Educació de Catalunya (LEC), no permet 
la jornada intensiva. 

LEC, Títol V, Capítol I, article 54. Calendari escolar i jornada escolar: 
"En el segon cicle d’Educació Infantil i en els  ensenyaments 
obligatoris l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i 
tarda".

Contraobjecció: Amb independència que la regulació de l'horari 
escolar és cosa més pròpia d'un reglament que d'una llei -deixarem això 
per als «saberuts» juristes que van redactar la LEC-, el fet és que:

Primer. La inclusió del terme normalment  permet tota mena 
d'interpretacions ulteriors. És en tot cas una prescripció, però no una 
proscripció.



  

Segon.  Quan al Departament d'Ensenyament li interessa, bé que 
imposa per decret la jornada intensiva, digui el que digui la llei o la 
«comunitat educativa» de la qual diu estar-ne tan pendent. Citarem 
només un exemple: s'ha imposat la jornada intensiva a un institut 
perquè el curs vinent hi haurà  al mateix edifici una escola d'adults 
que funcionarà a les tardes i no hi ha espai per a tothom. I la 
conciliació familiar?

Tercer.  La LEC es pot canviar. Una llei mai no ha de ser un 
impediment per al progrés d'un país ni un atemptat contra el sentit 
comú. Si es va modificar la constitució espanyola en dues setmanes, 
modificar la LEC no hauria de costar massa més.



  

Quart. En absoluta conformitat amb el text de l'article 54 de la LEC, 
la jornada partida comprèn horari de matí i de tarda. La llei diu el que 
diu, certament, però no diu pas que s'hagi de reprendre l'horari lectiu 
després de dinar. 
A casa nostra, la tarda comença a les 12:00h. Per tant, si la jornada 
escolar, partida o intensiva, s'acaba a les 14:00h. està ajustada a llei. 
Quin podia ser l'esperit del legislador en el moment de redactar 
l'article no té cap importància ara mateix. 
No fa cap a res saber què volia dir, sinó què va deixar escrit. En tot 
cas, haver-se expressat millor.



  

OBJECCIÓ # 3: La jornada intensiva afavoreix la privada concertada i 
perjudica la pública.

És l'argument dels falsos ideòlegs de la pública. Si la jornada intensiva 
s'implanta només a la pública -tot partint de la base que la privada 
concertada rebutjaria afegir-s'hi-, es produiria un flux d'alumnes de la 
pública a la privada concertada perquè els pares i mares volen la 
jornada partida. I això seria el cop definitiu a l'ensenyament públic 
català.

Contraobjecció: Si mirem a Europa -on la pública és omnipresent i la 
privada residual- la jornada intensiva és aclaparadorament 
majoritària, amb la probable excepció dels internats. A les CCAA de la 
resta de l'Estat, la majoria de centres privats van optar per la jornada 
partida, però no tots. Sigui com sigui, l'opció que cada centre privat 
hagi adoptat no ha modificat en res la proporció entre pública i 
privada. L'anunciada davallada de la pública no s'ha produït ni sembla 
que, si mai s'hagués de produir, no vindria pas pel tema de la jornada 
partida o continuada.



  

No tenim cap raó per pensar que els pares i mares catalans 
manifestarien un comportament diferent dels pares i mares d'arreu 
d'Europa i d'Espanya. Si algú la té, que ens ho faci saber. 

I tot això sense entrar a considerar quin seria el criteri de llurs fills 
alumnes, a unes edats en què ja comencen a fer valer la seva opinió.



  

IV.6.- CONTRASTACIÓ AMB L'IMPACTE ECONÒMIC D'ALTRES 
MESURES "D'ESTALVI" IMPOSADES PEL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT

Sembla que el Departament prefereixi la retallada clàssica del salari 
als seus funcionaris més que no l'aplicació de mesures de sentit comú 
que, a més a més, suposen un estalvi molt superior. 

Recentment, entre les diverses retallades salarials que s'han aplicat al 
professorat -provinents tant del govern espanyol com del català-, el 
Departament d'Ensenyament ha retallat els estadis/sexennis als 
docents de la pública catalana. 

I ho ha fet adduint la necessitat de reduir despeses que el mateix 
Departament va quantificar de la següent manera a tres anys vista 
(2012-2014):



  

«ESTALVI» reconegut pel Departament d'Ensenyament a partir de 
l'aplicació de la retallada en els estadis/sexennis durant els propers 
tres anys (2012-2014)

Any 2012 →   3.039.000,00€
Any 2013 → 10.413.000,00€
Any 2014 → 16.771.000,00€

TOTAL ACUMULAT 2012-2014 → 30.223.000,00€

Si s'apliqués la jornada intensiva a la secundària, l'estalvi en aquests 
tres anys seria de 14.566.208,00€ x 3 = 43.698.624,00€

És a dir, si en comptes de faltar als seus compromisos i deixar de 
pagar quantitats compromeses, apliqués la jornada intensiva a la 
secundària, el Departament s'hauria estalviat tretze milions i mig 
d'euros més que amb aquesta retallada salarial, amb l'afegit que, a 
més a més, hauria fet prevaler el sentit comú. Malauradament, tot 
indica que és més fàcil retallar el sou als treballadors que 
desempallegar-se de certs complexos i/o interessos.     




