
   
 

www.ceipmanuelgonzalezmarti.es 
 

 

 

La Direcció  del CEIP Manuel González Martí, amb codi 46009009, de Benifaraig (València), 

 

 

 

 

EXPOSA: Atenent a l'Ordre d'11 de juny de 1998 per la que s'estableixen els criteris generals pels 

quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana, 

d'acord amb les instruccions d'inici de curs, havent escoltat la proposta del Claustre i amb l'aprovació 

del Consell  Escolar ( per 15 vots a favor i 4 en contra ), el CEIP Manuel González Martí presenta la 

següent proposta d'horari especial per al curs 2019-2020. 

 

Aquesta proposta  serà enviada a la Conselleria d’Educació per a finalitzar la seua aprovació., moment 

en el que deixarà de ser una proposta i  també s’informarà a tota la Comunitat Educativa. 
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DE DILLUNS A DIVENDRES 

D'OCTUBRE A MAIG (AMBDÓS INCLOSOS) 

HORARI LECTIU ( 25 hores setmanals )  

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS 

MATÍ: de 09:15 a 13:00 hores. 

VESPRADA: de 15:00 a 16:30 hores. 

DIVENDRES 

MATÍ: de 09:15 a 13:15 hores. 

 

HORARI DEL MENJADOR ESCOLAR ( 2 hores)  

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS: de 13:00 a 15:00 hores. 

DIVENDRES: de 13:15 a 15:15hores. 

 

HORARI COMPLEMENTARI DEL PROFESSORAT ( 5 hores total ) 

DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS: de 13:00 h a 14:00 h.  

DIVENDRES: de 13:15 h. a 15:15hores. 

 

HORARI DE LES SESSIONS LECTIVES 

1a SESSIÓ 09:15 a 10:00 h.  

 

SESSIONS LECTIVES DE MATÍ 

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS 

*Noves sessions d’un hora 

 

 

2a SESSIÓ 10:00 a 10:45 h. 

DESCANS-PATI 10:45 a 11:15 h. 

3a SESSIÓ *11:15 a 12:15 h. 

4a SESSIÓ 12:15 a 13:00 h. 

5a SESSIÓ 15:00 a 15:45 h SESSIONS LECTIVES DE VESPRADA 

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS 
6a SESSIÓ 15:45 a 16:30 h. 
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1a SESSIÓ *09:15 a 10:15 h.  

 

SESSIONS LECTIVES DE MATÍ 

DIVENDRES 

*Noves sessions d’un hora 

 

2a SESSIÓ 10:15 a 11:00 h. 

DESCANS-PATI 11:00 a 11:30 h. 

3a SESSIÓ *11:30 a 12:30 h. 

4a SESSIÓ 12:30 a 13:15 h. 

TRANSPORT CONSELLERIA D’OCTUBRE A MAIG: 

Els horaris d’eixida del bus de Conselleria seran a les 16:30h. ( de dilluns a dijous ) i a les   

15:15h. ( divendres ).  

 

TRANSPORT CONSELLERIA MESOS DE JUNY I SETEMBRE: 

L’horari d’eixida del bus de Conselleria serà a les 15:15h. ( de dilluns a divendres ) 

OBSERVACIONS: 

*El Centre facilitarà , com sempre, qualsevol proposta d’activitat fóra de l’horari lectiu que sol·licite fer 
l’AMPA. 

* Aquesta proposta té el mateix còmput de minuts que l’actual horari en la part lectiva i en l’horari 
complementari del professorat. 

*Aquesta proposta conté noves sessions de 60 minuts en compte dels 45 minuts actuals.  

*Aquesta proposta no comporta reduccions de personal. 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

MESOS DE JUNY I SETEMBRE 

HORARI LECTIU ( 25 hores setmanals )  

DE DILLUNS A DIVENDRES 

MATÍ: de 09:15 a 13:15 hores. 

 

HORARI DEL MENJADOR ESCOLAR ( 2 hores)  

DE DILLUNS A DIVENDRES: de 13:15 a 15:15h. 

 

HORARI COMPLEMENTARI DEL PROFESSORAT ( 5 hores total ) 

DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS: de 13:15 h a 14:15h. 

DIVENDRES: de 13:15 h. a 15:15hores. 
 



   
 

www.ceipmanuelgonzalezmarti.es 
 

ESCRIT MOTIVAT PER A LA SOL.LICITUD DE L'HORARI ESPECIAL 

 

Aquesta proposta d'horari especial es basa en raons pedagògiques, organitzatives, ambientals i de 

millora de la qualitat de l'ensenyament. 

 

- RAONS PEDAGÒGIQUES I ORGANITZATIVES: 

 A nivell pedagògic i organitzatiu, com a claustre de mestres, considerem beneficiós allargar el 

minutatge del matí lectiu i incloure una sessió de 60 minuts de duració després de l’esplai ( en 

compte de 45 minuts ), de dilluns a divendres, de manera que aquestes sessions tinguen un major 

aprofitament. A més a més, els divendres hi haurà dues sessions de 60 minuts ( la primera i la 

tercera ) coincidint també amb els moments de pujar a classe.  

Així mateix, es redueix el temps del menjador en 30 minuts ( passant de 2h. i 30 minuts a 2 hores ), 

reduint els problemes de convivència i els conflictes que s'originen durant aquesta franja horària, que 

resulta massa llarga entre les jornades lectives per a l’alumnat. 

Per altra banda, les famílies de l'alumnat que fan ús del servei d ’escoleta matinera podran reduir el 

temps d’ús d’aquest. També suposa avançar el començament de l’horari conciliant millor l’horari 

laboral de les famílies. 

       A més a més, a questa proposta horària beneficia la conciliació de la jornada dels xiquets i 

xiquetes per la vesprada començant les activitats extraescolars i altres tasques que fa l’alumnat 

desprès de la jornada lectiva, també més prompte. 

Respecte a l’horari d’eixida també  considerem que  l’eixida del centre (autobusos i cotxes) a les 

16:30 hores serà més fluïda ja que a dites hores el tràfic estarà en millors condicions que en l’eixida 

actual a les 17: 00 hores.  

- RAONS AMBIENTALS: 

 La situació del nostre centre i la seua arquitectura fan que per les vesprades, als mesos de calor, la 

temperatura a les aules puge de forma considerable en totes les aules, sobretot a la segona planta 

i en la part oest de l'edifici de l’aulari , fent que les condicions per a l'estudi i el treball acadèmic no 

siguen les més adequades. A més a més, existeixen estudis on s’estableixen relacions causals entre la 

calor i factors directament observables com són el comportament, la concentració i la relaxació. 
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- RAONS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT:  

Un dels principals motius de pes pels quals el centre sol·licita aquest horari especial és el fet de poder 

tindre una vesprada formativa tots els docents de l'escola i així poder dur endavant una pla de 

formació que s'ajuste a les necessitats del centre i a les nostres propostes de treball. En aquesta 

formació que realitzarem els divendres de 13:15 a 15:15 hores, disposant així de dues hores seguides 

( no d’un hora com amb l’actual horari ). A més a més, en moments que no hi haguera formació també 

es pot aprofitar aquest espai més llarg de temps per a reunions docents i amb famílies que 

necessiten una major durada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València-Benifaraig, a 08 de maig de 2019 

 

Jaume Bosch i Furió  

Director  

 

 

 

 

 


