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GUIA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ 
DEL PLA ESPECÍFIC DE 
MODIFICACIÓ DE LA JORNADA 
ESCOLAR

MARC LEGAL
�� Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 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

�� NOVETAT Ordre 2/2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual 
es modifica l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 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.

Informe elaborat per part de la Conselleria d’Educació sobre la jornada escolar: http://intersindical.
org/stepv/docs/informe_jornada_continua.pdf

�� RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es 
dicten instruccions per al curs 2018-19 sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de 
juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les con-
dicions i el procediment de sol·licitud i 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, modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de 
gener, i s’estableix el calendari

QUINS CENTRES TENEN ACTUALMENT APROVAT UN PLA 
ESPECÍFIC DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR?
Més del 50% dels centres educatius del País Valencià. Pots consultar la relació de centres en 
aquest enllaç: http://intersindical.org/stepv/docs/centres_jornada_continua_2017-18.pdf

ELS CENTRES AMB AULA DE 2-3 ANYS PODEN SOL·LICITAR 
CANVI DE JORNADA ESCOLAR?
Sí és possible i ja hi ha una gran quantitat de centres amb aules 2-3 anys la jornada escolar conti-
nuada, tal i com podem confirmar al llistat de centres autoritzats.

QUINS TRÀMITS HA DE FER EL CENTRE QUE VOL 
MODIFICAR DE FORMA NO SIGNIFICATIVA LA JORNADA 
ESCOLAR I/O VOL DISPOSAR D’UNA VESPRADA 
FORMATIVA?
No ha de presentar un pla específic d’organització de la jornada escolar. Es tracta de centres que 
volen modificar l’horari d’entrada i eixida mantenint l’horari lectiu amb alumnat durant els cinc 
dies de la setmana en jornada partida acollint-se a l’Ordre 11 de juny de 1998, sol·licitant un horari 
especial anualment a la DT per a la seua autorització. A les Instruccions d’inici de curs dels centres 
d’Educació Infantil i Primària, tots els anys ve regulat el procediment que s’ha de fer.

Quan un centre sol·licite modificar l’horari general o l’horari lectiu per al curs següent, els nous 
horaris proposats seran aprovats, abans d’acabar el curs escolar, si s’escau, per la direcció del 
centre, que sol·licitarà l’autorització a la direcció territorial competent en matèria d’educació adjun-
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tant a la petició còpia certificada de l’acta de la sessió del consell escolar on conste el pronuncia-
ment favorable d’almenys 2/3 d’aquest.

Aquell centre que vulga acollir-se a un horari especial amb 2 o més vesprades sense activitats 
lectives sí que haurà de presentar Pla Específic de modificació de Jornada Escolar en els termes 
regulats per l’Ordre 25/2016.

NOVETAT COM AFECTA L’ORDRE 2/2018 EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
EN LA TOTALITAT DE CENTRES EDUCATIUS 
INDEPENDENTMENT DEL TIPUS DE JORNADA ESCOLAR?
L’apartat b del punt 1 de l’article 2, d’acord amb la modificació introduïda per l’Ordre 2/2018, serà 
aplicable també a la resta de centres que no s’hagen acollit a la regulació de la jornada escolar 
establida en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny.

«b) Les activitats extraescolars organitzades en la jornada escolar fora de l’horari lectiu no 
tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport establirà les mesures necessàries per a 
garantir que cap alumne o alumna en quede exclòs per motius econòmics».

NOVETAT QUIN ÉS EL TERMINI PER PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE CANVI DE JORNADA 
ESCOLAR?

Aquest curs escolar disposarem transitòriament fins al 7 de febrer, però a partir del curs 2018/19 
fins a l’1 de desembre de cada any.

NOVETAT ES PODEN INCLOURE ACTIVITATS DE PAGAMENT 
DINS DE L’OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL 
PROJECTE?
Si, els centres podran oferir algunes activitats que tinguen un cost màxim per alumne i activitat de 
18 euros mensuals. Cada una d’aquestes activitats s’haurà de desenvolupar durant almenys dos 
dies a la setmana. Tenint en compte que les activitats oferides hauran de ser gratuïtes amb caràc-
ter general.

NOVETAT L’ALUMNAT PODRÀ REBRE AJUDES EN 
CONCEPTE DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

Sí, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport establirà les mesures necessàries per a 
garantir que cap alumne o alumna en quede exclòs per motius econòmics.

NOVETAT Procediment per tal de garantir que cap alumne o alumna quede exclòs per motius 
econòmics de les activitats extraescolars desenvolupades durant la jornada escolar, fora de l’horari 
lectiu.

a) L’alumnat que siga beneficiari directe o amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador 
escolar en els centres públics educatius no universitaris que es convoquen en el marc de la norma 
legal que regule aquestes ajudes, podrà realitzar fins a un màxim de dues activitats de les oferides 
pel centre que tinguen cost econòmic de manera totalment gratuïta.

A més, el consell escolar de cada centre estudiarà els possibles casos de l’alumnat que, no com-
plint el requisit anterior, estiga en unes condicions socioeconòmiques desfavorables que facen 
necessari que la mesura anterior també els siga aplicable.

b) El pagament de les activitats extraescolars corresponent a l’alumnat inclòs en l’apartat ante-
rior serà fet directament pel centre a l’entitat que les realitze, amb càrrec als recursos econòmics 
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de què dispose el centre per al seu funcionament, i sempre que queden cobertes les necessitats 
ordinàries per al normal funcionament del centre.

c) Els centres que no disposen de recursos econòmics per a afrontar les despeses generades per 
aquestes activitats ho comunicaran, amb anterioritat al 30 d’octubre de 2018, a la Direcció General 
de Centres i Personal Docent a través de l’oficina virtual per als centres educatius.

d) La Direcció General de Centres i Personal Docent realitzarà, quan s’escaiga, la corresponent 
dotació de recursos econòmics extraordinaris, dotació que s’efectuarà amb càrrec al capítol II del 
programa econòmic 422.20 dels pressupostos de la Generalitat.

e) La justificació d’aquestes dotacions econòmiques per part dels centres s’haurà de realitzar 
d’acord amb el que disposa l’Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Cièn-
cia, per la qual es delega en els directors dels centres docents no universitaris de titularitat de la 
Generalitat Valenciana determinades facultats ordinàries en matèria de contractació i s’aproven les 
normes que regulen la gestió econòmica d’aquests centres

QUIN DIA CONCRET SE CELEBRARAN LES VOTACIONS DE 
LES FAMÍLIES?
Cada curs escolar es publica la regulació pertinent en una norma específica.

NOVETAT La propera consulta a les famílies serà el 25 d’abril

NOVETAT QUIN ÉS EL CALENDARI CONCRET PER A LA 
SOL·LICITUD CANVI JORNADA ESCOLAR PER AL CURS 
2018/19?

Fins al 7 de febrer: remissió de la sol·licitud per part dels centres, amb tota la documentació re-
querida, a la direcció territorial corresponent, en paper i per via telemàtica:

Alacant: inspeccion_dta@gva.es

Castelló: inspeccio-cst@gva.es

València: projectes_dtv@gva.es

Fins al 28 de març: remissió als centres dels informes de la Direcció General de Política Educativa, 
per a procedir, si és el cas, a la consulta a les famílies.

11 d’abril: publicació del cens provisional.

16 d’abril: publicació del cens definitiu.

25 d’abril: consulta a les famílies.

26 d’abril: remissió dels resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies sobre l’adopció del pla 
específic d’organització de la jornada escolar a la Direcció General de Política Educativa.

Abans de l’inici del període d’admissió de l’alumnat, la Direcció General de Política Educativa 
enviarà, si és procedent, l’autorització als centres del pla específic d’organització de la jornada 
escolar.

QUI HA D’ESTAR A CÀRREC DEL CENTRE EN EL PERÍODE 
NO LECTIU?
La direcció del centre garantirà l’obertura de les instal·lacions escolars, mentre s’efectuen les acti-
vitats no lectives, amb la presència almenys d’un membre del claustre de professors i d’un membre 
de l’equip directiu.

NOVETAT Consultar especificacions en els centres CRA i centres incomplets en la mateixa guia 
pregunta: “HI HA CONDICIONS ESPECIALS PER A CRA, CENTRES INCOMPLETS I CEE?”



4

NOVETAT HI HA CONDICIONS ESPECIALS A TINDRE 
EN COMPTE AL ORGANITZAR LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 
DE SUPORT EDUCATIU I NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS?

Als Centres ordinaris: Els centres ordinaris amb alumnat amb necessitats de suport educatiu i 
de necessitats educatives especials garantiran la participació d’aquest alumnat en les activitats 
extraescolars establides en el pla específic d’organització de la jornada escolar, concretant de 
forma explícita les mesures que s’adopten per a assegurar la seua participació en cadascuna de 
les activitats extraescolars.

Els educadors i educadores d’Educació Especial que atenen l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials acompanyaran aquest alumnat, sempre que siga necessari, durant totes les activi-
tats programades pel centre escolar. 

ALS CEE: Els centres d’Educació Especial planificaran les activitats extraescolars en el seu pla 
específic d’organització de la jornada escolar garantint l’atenció i la participació del seu alumnat 
i concretant de forma explícita les mesures que s’adopten per a assegurar la seua participació, 
els recursos materials i el personal necessari, així com els responsables de cada una de les 
activitats. Per a cada una de les activitats caldrà concretar anualment, d’acord amb l’annex XIV, els 
professionals requerits atenent les característiques de l’alumnat, edat i necessitats educatives, i 
l’activitat a desenvolupar.

QUIN TIPUS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE HI HA?
Al llarg del curs escolar es farà una revisió trimestral del pla. En la memòria 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 amb els àmbits d’intervenció de les 
diferents propostes de millora que pretén desenvolupar el projecte.

L’Administració educativa determinarà el procediment per avaluar la correcta aplicació del pla 
específic d’organització de la jornada escolar i per analitzar la seua incidència sobre el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

QUINA ÉS LA VIGÈNCIA I COM ES RENOVA L’AUTORITZACIÓ 
DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA 
ESCOLAR?
L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables sempre que 
els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. 

Per a la renovació de l’autorització, caldrà l’inici del procediment en els termes establerts en 
l’ordre.

NOVETAT QUINES IMPLICACIONS TÉ EL RESULTAT DE LA 
VOTACIÓ REALITZADA?
El resultat de la votació, tant si és favorable com si no ho és, tindrà una validesa de tres cursos 
acadèmics.

EN QUINS CASOS PODRIA ANUL·LAR-SE L’AUTORITZACIÓ 
DEL PROJECTE APROVADA?
L’Administració educativa podrà anul·lar l’autorització a un centre escolar en el cas d’incompliment 
de les condicions establides en aquesta ordre o si es constata que no s’està aplicant el pla específic 
d’organització de la jornada escolar tal com estava previst. També es podrà anul·lar l’autorització a 
proposta raonada del Consell escolar de centre.
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PODEN CONVIURE EN EL MATEIX CENTRE MÉS D’UN 
MODEL ORGANITZATIU HORARI?
Sí, el pla específic d’organització de la jornada escolar podrà incloure, en els centres d’Educació 
Infantil i Primària, dos models diferenciats d’organització per cadascuna de les etapes.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER A L’AUTORITZACIÓ 
DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA 
ESCOLAR?

a) Informe raonat de l’ajuntament del municipi on s’ubica el centre, prèvia consulta al Consell 
escolar municipal, d’haver-ne.

b) Aprovació per 2/3 dels membres del claustre, convocat a l’efecte en sessió extraordinària. 
Es tindrà en compte la totalitat dels membres de l’òrgan col·legiat.

c) Aprovació per 2/3 dels membres del consell escolar, convocat a l’efecte en sessió extraor-
dinària. Es tindrà en compte la totalitat dels membres de l’òrgan col·legiat.

NOVETAT d) L’obtenció d’un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat de vots possibles. Per a 
calcular els vots possibles es tindrà en compte que les famílies monoparentals o aquelles 
en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, comptaran amb 
dos vots.

QUIN SERÀ L’HORARI ESCOLAR DEL CENTRE?
El centre docent romandrà obert des del mes d’octubre fins al mes de maig, com a mínim, des de 
les 9h fins a les 17h. Al setembre i juny, s’aplicarà l’horari establert amb caràcter general (jornada 
continuada de 9h a 13h).

QUIN SERÀ L’HORARI LECTIU DE L’ALUMNAT?
L’horari lectiu de l’alumnat serà de 25 hores setmanals i s’hi inclouran els esplais. L’esplai per a 
l’alumnat d’Educació Primària serà de 30 minuts. La duració màxima del temps d’esplai per a Edu-
cació Infantil no serà superior a 45 minuts i es podrà dividir en dues parts al llarg de la jornada.

La jornada escolar diària començarà a les 9h del matí i contemplarà horari lectiu tots els matins, 
de dilluns a divendres, amb un mínim de 3 hores i un màxim de 5 hores. Excepcionalment, les 
direccions territorials podran autoritzar altres hores de començament i finalització per motius de 
coordinació de transport a la localitat.

NOVETAT Hi haurà, si escau, un interval mínim d’una hora i trenta minuts entre el període del matí i 
el de la vesprada.

L’horari total dedicat a cadascuna de les àrees durant el curs acadèmic, no serà, en cap cas, infe-
rior al que es desprén de l’aplicació de la normativa que regula l’organització de la distribució de 
les hores lectives setmanals.

COM HAN DE SER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
PROGRAMADES?

Les accions programades seran inclusives, contribuiran a la normalització lingüística del valencià i 
atendran la diversitat i la igualtat de gènere: no fomentaran el sexisme, l’agrupació per sexes, ni la 
perpetuació de rols o models de masculinitat/feminitat preestablerts.

NOVETAT Les activitats extraescolars organitzades en la jornada escolar fora de l’horari lectiu no 
tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies.

NOVETAT Condicions que han de reunir les activitats extraescolars de caràcter voluntari
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a) Les activitats extraescolars possibilitaran la participació de tot l’alumnat encara que no es quede 
al menjador escolar.

b) Les activitats extraescolars promouran la inclusió de l’alumnat i la no discriminació.

c) Les activitats extraescolars es realitzaran en un període d’almenys 1.30 h, temps en el qual el 
centre romandrà obert.

e) Les activitats oferides hauran de ser gratuïtes amb caràcter general.

f) No obstant el que indica l’apartat 4.1.e, els centres podran oferir algunes activitats que tinguen 
un cost màxim per alumne i activitat de 18 euros mensuals. Cada una d’aquestes activitats s’haurà 
de desenvolupar durant almenys dos dies a la setmana.

g) La realització d’activitats que tinguen un cost econòmic per a l’alumnat, sempre dins del límit 
màxim establit en el punt anterior, haurà de comptar amb l’aprovació del consell escolar del 
centre.

h) Els centres que tinguen autoritzat un pla específic d’organització de la jornada escolar i opten 
per realitzar activitats que tinguen cost econòmic hauran de remetre a la Direcció General de 
Política Educativa la certificació del director o directora en què faça constar l’aprovació per part del 
consell escolar del centre que l’activitat es desenvolupa d’acord amb l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, 
modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener.

NOVETAT COM S’HAN DE PLANIFICAR LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS?
La planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari per part dels centres, d’acord 
amb l’article 7.4 de l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, es concretarà mitjançant els annexos XIV i XV, 
introduïts per la modificació de l’annex V de la referida ordre, segons consta en RESOLUCIÓ de 25 
de gener de 2018.

(Posar enllaç directe al pdf de cada annex per poder descarregar que es pot descarregar de la 
mateixa R. 25 gener 2018).

Annex XIV: Model de distribució setmanal de les activitats extraescolars

Annex XV: Model de certificació de les entitats en relació amb les activitats extraescolars

NOVETAT QUINES CONDICIONS ESPECIALS S’HA 
DE TINDRE EN EL CAS DE REALITZAR ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS FORA DEL RECINTE ESCOLAR?
Les activitats que es realitzen fora del recinte escolar es reflectiran també en la PGA i l’alumnat 
haurà d’estar acompanyat per almenys un membre del claustre i tindre, a més, l’autorització escri-
ta de les mares, pares, tutors o tutores de l’alumnat.

QUINES SÓN LES CONDICIONS DEL SERVEI DE MENJADOR 
I DE TRANSPORT DEL CENTRE?

a) El centre haurà de continuar oferint els serveis de menjador i transport escolar en el cas 
que els estiguera oferint amb anterioritat.

b) El menjador no podrà començar abans de les 12h ni acabar després de les 15h. En els 
centres que ofereixen doble torn de menjador, no podrà acabar després de les 15.30h, as-
segurant, en tot cas, que l’alumnat d’Infantil i de 1r i 2n de Primària dine en el primer torn. 
L’horari ha de ser regular al llarg de tota la setmana.

c) Els alumnes que facen ús del menjador escolar podran abandonar el centre en finalitzar el 
període de menjador o a les 17h.

d) El servei de transport de retorn als domicilis s’iniciarà les vesprades a partir de la finalitza-
ció de la jornada escolar.
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NOVETAT COM S’ORGANITZA L’HORARI DEL MENJADOR 
ESCOLAR?
El període d’atenció a l’alumnat beneficiari de menjador s’estableix en un mínim d’1.30 h i un 
màxim de 3h.

En el cas que no hi haja jornada lectiva a la vesprada, l’alumnat que faça ús del menjador escolar 
podrà abandonar el centre en finalitzar el seu temps de dinar o en finalitzar la jornada escolar.

COM S’ORGANITZA L’HORARI COMPLEMENTARI DEL 
PROFESSORAT?

a) Les hores complementàries del professorat s’organitzaran amb criteris d’eficàcia.

b) Si es dóna la circumstància que les hores lectives siguen exclusivament en jornada de matí, 
l’horari setmanal del professorat inclourà, com a mínim, una vesprada de dues hores, de 
les 5 hores de dedicació al centre, comuna per a tot el professorat per tal de garantir les 
tasques de coordinació. La sessió o sessions de vesprada d’una durada igual o superior a 
les dues hores no podran ser immediatament consecutives a l’horari lectiu de l’alumnat. 
Caldrà un interval mínim d’una hora.

COM S’ORGANITZEN LES SESSIONS I REUNIONS D’ATENCIÓ 
A LES FAMÍLIES?
Les sessions de consell escolar i les reunions de pares i mares es realitzaran d’acord amb allò que 
disposa la normativa vigent.

HI HA CONDICIONS ESPECIALS PER A CRA, CENTRES 
INCOMPLETS I CEE?
En els centres rurals agrupats, en els centres rurals de 5 o menys unitats i en els centres 
d’Educació Especial es podran contemplar excepcions, degudament raonades, en relació al seu pla 
específic d’organització de la jornada escolar derivades de la seua especial singularitat que hauran 
de ser validades per l’Administració educativa.

NOVETAT

Centres rurals agrupats

Atesa l’especificitat dels CRA, durant el desenvolupament de les activitats extraescolars contem-
plades en el pla específic d’organització de la jornada escolar, ha d’haver-hi, com a mínim, un 
membre de l’equip directiu en un dels aularis i, a més, un membre del claustre en cadascun dels 
altres aularis. A més a més, considerant la seua singularitat, els CRA dedicaran excepcionalment 
una vesprada a la setmana a la coordinació del professorat i eixa vesprada no hi haurà activitats 
extraescolars.

En cas que el professorat itinerant haja de romandre en el centre durant les activitats extraesco-
lars previstes en el seu pla, aquest ho farà en el centre en què haja impartit, com a mínim, l’última 
sessió del període lectiu de matí.

Centres incomplets

En el cas de centres incomplets l’organització de la presència en el centre serà determinada per 
part de la Direcció General de Política Educativa en funció de les especificitats de cada un d’ells.

EN QUINS OBJECTIUS HAN D’ESTAR BASATS ELS PLANS 
D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR?

a) Millorar la resposta a les necessitats de l’alumnat i afavorir una millor atenció.

b) Enfortir el paper social i educatiu de l’escola.

c) Facilitar la coordinació i la formació permanent del professorat.
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d) Promoure projectes educatius amplis d’àmbit comunitari i compensador de les desigual-
tats.

e) Promoure la implantació de projectes innovadors que milloren, entre altres:

�� La metodologia

�� La gestió del temps, dels espais i dels agrupaments

�� La convivència

�� L’educació plurilingüe

�� El desenvolupament de plans de lectura

�� L’educació esportiva, artística i musical

�� L’educació mediambiental

�� El coneixement del nostre patrimoni històric, ambiental, artístic i cultural

�� La promoció de la salut

QUINA ÉS LA RÀTIO EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?
La ràtio entre alumnat i monitor/a per a les activitats no lectives s’ajustarà al tipus d’activitat i en 
cap cas serà superior a la ràtio establerta amb caràcter general per a les activitats lectives.

NOVETAT: QUINA ÉS LA DOCUMENTACIÓ PER A LA 
SOL·LICITUD DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA 
JORNADA ESCOLAR?
1. Sol·licitud autorització modificació de la jornada escolar (annex I).

2. Certificació de l’acord del consell escolar de centre o del titular del centre concertat en què 6 
s’acorda sol·licitar l’inici del procediment de modificació de la jornada escolar (annex II A o annex II 
B).

3. Informe raonat de l’ajuntament de la localitat, prèvia consulta al consell escolar municipal (annex 
IV).

NOVETAT 4. El pla específic d’organització de la jornada escolar que inclourà (annex V):

Contingut del projecte de pla específic d’organització de la jornada escolar

a) Justificació i objectius.

Millora que es pretén aconseguir a través d’aquest pla:

– àmbit pedagògic

– àmbit de convivència

– àmbit de coordinació

– àmbit de la coeducació i igualtat de gènere

– àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral

– àmbit de salut

– altres

b) Horari general del centre (annex II).

c) Planificació de l’activitat dels docents fins a les 17.00 h

d) Implicació del professorat del centre en la supervisió de les activitats extraescolars.

e) Planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari.

Per a cadascuna d’aquestes caldrà detallar els apartats següents: descripció; etapa o nivell a la 
qual va dirigida l’activitat; ràtio; personal necessari per a l’atenció de l’alumnat d’acord amb el 
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que està establit en l’article 4 de l’ordre; grau d’implicació de l’ajuntament, entitats, institucions 
col·laboradores; i finançament.

f) Planificació dels serveis complementaris de menjador i transport, amb les mesures de coordi-
nació, si convé, entre els centres docents que puguen compartir aquests dos serveis, especialment 
pel que fa a les hores d’entrada i eixida de l’alumnat.

g) Mesures per a garantir l’atenció a l’alumnat amb necessitats de suport en les activitats extraes-
colars.

h) Previsió d’actuacions formatives per a la comunitat educativa (pares, mares i professorat) asso-
ciades a l’aplicació d’aquest pla específic que s’inclouran en la programació general anual.

i) Previsió de seguiment i avaluació del pla específic d’organització de la jornada escolar amb la 
participació de tota la comunitat educativa (annex XII).

j) Distribució setmanal de les activitats (annex XIV).

k) Certificació de l’entitat i compromís com a responsable de les activitats (annex XV).

5. Acta del claustre en què conste els resultats de la votació de la proposta del pla específic 
d’organització de la jornada escolar (annex VI).

6. Acta del consell escolar de centre en què conste els resultats de la votació de la proposta del pla 
específic d’organització de la jornada escolar (annex VII).

7. Certificació de l’ajuntament on conste l’informe raonat (annex IV).

8. Certificació de l’ajuntament del municipi o municipis afectats, de l’associació o associacions 
de mares i pares, i, si s’escau, d’altres organitzacions sense finalitat de lucre que participen en 
l’organització de les activitats extraescolars de caràcter voluntari en què es manifesten els compro-
misos adquirits.

NOVETAT 

Annex XIV: Model de distribució setmanal de les activitats extraescolars

Annex XV: Model de certificació de les entitats en relació amb les activitats extraescolars

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD?
1. Inici del procediment

a) El consell escolar de centre o, en el seu cas, el titular del centre, iniciarà el procés de 
sol·licitud de modificació de la jornada escolar en què es formularà una proposta en els ter-
mes assenyalats en l’annex II A o annex II B (horari general del centre).

b) La direcció o titular del centre educatiu sol·licitarà, a l’ajuntament de la localitat informe 
raonat respecte a la modificació de l’horari general del centre aprovat pel consell escolar de 
centre (annex III).

c) L’ajuntament de la localitat, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà l’informe 
corresponent (annex IV).

2. Redacció del Pla específic d’organització de la jornada escolar.

a) La direcció del centre completarà la redacció del pla específic d’organització de la jornada es-
colar d’acord amb el que queda establert en el punt 4 de l’article 7, i el presentarà al claustre 
per a la seua aprovació (annex VI).

Per a l’aprovació per part del claustre, caldrà l’obtenció d’almenys dos terços de vots favorables 
de tots els seus integrants.

b) Si el claustre ha aprovat el pla, es presentarà al consell escolar de centre per a la seua apro-
vació (annex VII).

Per a l’aprovació per part del consell escolar del centre, caldrà el vot favorable de dos terços 
de tots els seus integrants.

3. Remissió de la documentació.

a) La direcció o titular del centre educatiu remetrà a la direcció territorial d’educació correspo-
nent, la documentació relacionada en l’article 7.
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b) La Inspecció Educativa sol·licitarà al centre, si cal, les correccions escaients.

c) La direcció territorial, previ informe de la Inspecció d’Educació, emetrà informe (annex XIII) i 
remetrà la documentació a la direcció general competent en matèria d’innovació i organitza-
ció dels centres escolars.

4. Informe favorable previ a la consulta a les famílies.

La direcció general competent en matèria d’innovació i organització dels centres escolars, en 
vista de la documentació remesa, emetrà al centre educatiu, si procedeix, un informe favorable 
per a procedir a la consulta a les famílies.

5. Consulta a les famílies.

a) A partir de l’informe favorable emés per la direcció general competent, l’equip directiu amb la 
col·laboració dels representants de les famílies i de les associacions de mares i pares, obrirà 
el procediment d’informació i facilitarà els recursos i estratègies necessaris perquè, de forma 
objectiva, totes les famílies puguen ser informades i que el projecte siga conegut i valorat.

b) El procés d’informació a les famílies assegurarà una comunicació escrita d’acord amb el mo-
del de l’annex VIII en què conste com a mínim:

1r. Horari general del centre.

2n. Accions informatives previstes.

3r. Data i horaris en què es farà la votació.

c) Finalitzat el procés d’informació a les famílies, se sotmetrà a consulta la proposta sobre la 
possible adopció del pla específic d’organització de la jornada escolar.

NOVETAT Per a l’aprovació per part de les famílies, caldrà el vot favorable de, com a mínim, 
el 55 % de vots favorables de la totalitat de vots possibles. Per a calcular els vots possibles 
es tindrà en compte que les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un 
tutor o tutora per diverses circumstàncies, comptaran amb dos vots.

6. Comissió de coordinació del procés.

NOVETAT «a) La comissió de coordinació del procés es constituirà en un termini no superior a 
cinc dies lectius a partir de l’informe emés per la direcció general competent. El mateix dia de la 
seua constitució, la comissió de coordinació del procés fixarà el lloc i l’horari per a dur a terme 
la votació i aprovarà el cens provisional, que haurà de publicar-se en el tauler d’anuncis del 
centre l’endemà de ser aprovat».

7. Calendari per a la votació de les famílies

NOVETAT «h) La consulta, que tindrà lloc abans de l’inici del període d’admissió de l’alumnat, 
s’efectuarà en la data que fixarà la direcció general competent en matèria d’ordenació».

NOVETAT La comissió de coordinació del procés, a fi de facilitar l’assistència dels votants, fixarà 
el lloc on se celebrarà la votació i el temps durant el qual es podrà emetre el vot.

NOVETAT QUAN S’ARTICULA EL TERMINI OFICIAL 
D’INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES?
El termini del procediment d’informació a les famílies, obert a partir de l’informe favorable emés 
per la Direcció General de Política Educativa, serà de cinc dies lectius.

QUINES SÓN LES VIES PER A PODER VOTAR COM A 
FAMÍLIA?
El vot serà directe, secret i no delegable i s’efectuarà a través de la papereta de votació.

Està regulada la possibilitat de vot diferit.

NOVETAT «a) Les mares, els pares i els representants legals de l’alumnat podran participar en la 
votació enviant el seu vot a la mesa de votació corresponent per correu certificat o lliurant-lo a la 
direcció del centre abans del dia de celebració de la votació».
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COM ES COMPUTEN ELS VOTS DE LES FAMÍLIES?
Cada pare, mare o tutor/a legal podrà emetre només un vot. Les famílies monoparentals o aquelles 
en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, comptaran amb dos vots.

NOVETAT COM S’ACREDITEN LES PERSONES VOTANTS PER 
A EXERCIR EL SEU DRET DE VOT?

Acreditació de votants: Les persones amb dret de vot hauran d’acreditar-se davant de la presidèn-
cia de la mesa de votació per mitjà del document nacional d’identitat, NIE, passaport o permís de 
conduir vigents i originals. Seran admesos també els justificants, emesos per l’autoritat competent, 
que donen fe que el document en qüestió es troba en tràmits d’emissió.

Acreditació de les famílies monoparentals: Les famílies monoparentals acreditaran la seua situa-
ció per mitjà del títol de família monoparental, vigent en el moment de la votació, d’acord amb el 
que estableix el Decret 179/2013, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de 
família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV 7159, 25.11.2013). Seran admesos també 
els justificants, emesos per l’autoritat competent, que donen fe que el títol en qüestió es troba en 
tràmit d’emissió.

QUINES SÓN LES GESTIONS PER TAL D’AUTORITZAR EL 
CANVI DE JORNADA?
Cada direcció territorial remetrà a la direcció general competent en matèria d’innovació i organitza-
ció dels centres escolars, la documentació relativa als plans específics d’organització de la jornada 
escolar, juntament amb els informes de l’inspector/a de cadascun dels centres

La persona titular de la direcció general competent remetrà, si procedeix, l’informe favorable per 
tal que cadascun dels centres educatius organitze la consulta a les famílies.

Els centres educatius remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies sobre 
l’adopció del pla específic d’organització de la jornada escolar a la direcció general competent en 
matèria d’innovació i organització dels centres escolars (annex X)

La persona titular d’aquesta direcció general dictarà, si procedeix, l’autorització definitiva per tal 
que cadascun del centres educatius aplique el pla específic d’organització de la jornada escolar que 
ha presentat.

Segueix la informació actualitzada en la nostra web: http://stepv.intersindical.org/campanyes/jor-
nada_continuada

NOVETAT COM S’ARXIVA I CUSTODIA LA DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA AL CANVI DE JORNADA LECTIVA?

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport podrà sol·licitar en qualsevol moment tota 
la documentació relativa al procediment.

Els centres docents hauran de conservar la documentació relativa al procés de votació fins a la 
finalització del curs de la implantació del pla específic d’organització de la jornada escolar.

Quan s’haja formalitzat un recurs o denúncia contra el procés, se n’haurà de conservar la docu-
mentació fins que finalitze el procediment administratiu o judicial.


