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Reunió de la Comissió de Treball del Pacte del Temps del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona 

2 de desembre de 2019 a les 17,15 h. a la Sala Nova de l’IMEB 

Presideixen Jordi Mayné Sellés  

I Guillem Muñoz Escola 

Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, Secretària del Consell Escolar Municipal 

 

Hi assisteixen també: 

Xavier Purroy Solans? 

Oriol Sala Palos? 

Lluís Vila Prat 

_____________________________________________________________________________ 
Antecedents: 
 
S’enceta la reunió amb la primera intervenció parlant de la diversitat de situacions de la ciutat i 
d’algunes iniciatives ja existents i estudis per a organitzar els temps de l’alumnat per a 
aprofitar els seus temps i fer el possible per a eliminar desigualtats. 
 
Existeixen ja antecedents que poden ser fonts com ara: 
  
El Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona i  
El Pacte del Temps de la Generalitat,  
També es va elaborar un  
Informe al Districte de l’Eixample i un altre 
Informe de la Fundació Jaume Bofill sobre canvi d’horaris. 
 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
Es passa a parlar de l’organització dins les escoles. 
Hi ha opinions relatives a la seva connexió amb el tema de la innovació, especialment en 
l’estudi de la Fundació Jaume Bofill, de la manera que es plantegen els estudis. 
Es parla del projecte 360 on simpatitzen amb la idea d’organitzar els temps de diferent 
manera. Tal i com està ara, fractura els nivells d’aprenentatge. 
Es tracta que s’està valorant  la tasca educativa de fora de l’horari lectiu. 
La idea seria compactar l’horari lectiu de manera que es podessin fer d’altres activitats. 
Aquestes es poden dur a terme amb entitats de l’entorn i que puguin integrar-se en els 
projectes educatius dels centres, aprofitant els serveis d’entitats i instal·lacions properes.  
Es pot demanar suport econòmic a fi de que els alumnes puguin adscriure’s a aquestes 
activitats. 
És una idea però que, en si mateixa, engendra un risc i, segons la zona, es poden generar més 
desigualtats.  
Es fa una referència a l’estudi de l’Eixample que va donar a conèixer el gran ventall d’horaris 
diferents dins d’una mateixa zona als instituts amb un mostratge de 5 instituts. 
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El Pacte Nacional per a la Reforma Horària estableix unes fites fins al 2025 que no va signar el 
principal sindicat de l’ensenyament, que havien aconseguit la jornada compactada i això els 
desballestava els objectius aconseguits. 
 
Els objectius eren respectar la franja de l’ensenyament de 8 a 16 h. i, dins d’aquesta, encabir-hi 
l’estona del dinar, entre les 12 i les 14 h. 
D’aquesta manera s’avançava l’horari de l’ensenyament no lectiu. 
Dins d’aquest Pacte, signava també la Diputació pel que fa referència a temes com l’esportiu i 
d’altres. S’avançaven, així les activitats diàries.  
Així es compactava la idea. 
Al no poder-ho dur a terme, es creen diferents horaris de menjador segons l’estació de l’any, 
que alteren el funcionament regular alimentari.  
Es llegeix part d’aquest Pacte per a il·lustrar el tema. 
Amb la lectura es fa palesa la desigualtat entre alumnat i centres, tant per edat, com per nivell 
educatiu, com si a l’escola hi ha o no menjador (sobretot per a poder disposar de beca), com 
per territori. 
També cal tenir en compte que les escoles concertades solen tenir menjador i les públiques no. 
per tant l’alumnat amb dret a beca de la pública, se’n quedaria sense. 
Es fan pinzellades sobre l’informe de l’Eixample. 
Es remarquen les diferències per districtes. S’anomenen les dades de les rendes mitjanes 
comparatives per districte a Barcelona. 
 
Hi ha opinions que el menjador a l’escola és imprescindible per a la salut de l’alumnat. 
Hi ha un debat al voltant de la necessitat de menjador, ja que molts centres ja no hi compten al 
haver-los dedicat a altres usos. 
 
Es fan referències a l’històric d’algunes pràctiques com la de l’Agència de la Salut Pública amb 
els esmorzars o la FAPAES amb els “hàbits saludables”. Comenten que no és incompatible el 
canvi d’horari amb la implementació de la jornada compactada, referint-se a la reticència per 
part dels sindicats. 
 
Es proposa la idea d’endegar campanyes sobre els àpats, disciplina horària en els hàbits, etc., 
com ja s’havia fet anteriorment. 
 
Es parla de les implicacions d’allargar els horaris per guanyar temps i evitar la sobrecàrrega 
dels alumnes i la manca de concentració després, per la tarda de massa hores d’escola. 
 
La idea de compactar els horaris, tampoc és bona per a tothom, ja que hi ha molts alumnes 
sense activitats extraescolars i altres realitats, que potser es queden al carrer o sense fer res. 
 
S’opina que el Consorci d’Educació de Barcelona hauria d’assistir a les sessions de la Comissió. 
Es fa evident que el tema deriva cap a temes de desigualtat i segregació. 
Sorgeix el tema del 360, on hi son implicades les entitats de l’entorn i cobreixen les hores amb 
extraescolars a partir de les 15 h. on hi pot anar tothom i té força èxit. Hi ha escoles que ja 
funcionen fa anys així. 
El tema de 360, el treballa des de fa molt de temps la Diputació i el Departament en té un de 
semblant que són els plans d’entorn, que s’han rellançat en alguns ajuntaments. 
 
Hi ha la opinió que s’estan barrejant dos temes: 
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Pacte del Temps i reforma horària, que tractaria més aviat de segregació.  
Així com el “360” l’ha promogut la Diputació, el Departament està rellançant “els plans 
d’entorn”, que són descrits com a rèpliques. 
Hi ha una crítica envers la duplicitat de plans promoguts per diferents administracions. 
Es considera que hi ha d’haver uns plans educatius, uns paràmetres comuns i per a tothom. Es 
tracta, es diu, de treballar pels mateixos valors i no discriminar per zones. Que aquests valors 
haurien de ser compartits per totes les entitats educatives implicades. Potser, caldria anar a les 
grans entitats com federacions, etc. en un treball educatiu compartit, i no entitat per entitat, 
per exemple. 
Es fa una remarca per a prioritzar valors a favor de la salut dels alumnes, abans que a altres 
prioritats, com els horaris dels mestres, per exemple. Parlar més aviat d’hàbits saludables i 
sense discriminacions com a base d’un possible pacte i no a l’inrevés. 
Per a dur a terme els hàbits saludables es va posar 15 mesures que s’havien de prendre. Tot 
això, avalat per a professionals i amb recomanacions sobre la salut pública. En aquest cas 
parlem de l’estudi de l’Eixample. 
Se’n expliquen algunes. Es tracta, essencialment en establir uns hàbits saludables i duradors. 
Tot aquest tema va estar estudiat per especialistes; metges, neuròlegs, amb els respectius 
informes. Es llegeixen més paràgrafs d’aquest estudi, n es recomanen 15 mesures amb les que 
es podria treballar: 
Tracta de la normativa menys restrictiva, universalització de menjador i espais, campanyes de 
sensibilització a la comunitat educativa i esportiva en relació als hàbits, educació a les famílies 
en els hàbits, estendre la campanya a l’educació primària, recomanacions, recuperació 
d’espais (etc.). 
Queda clar que la prioritat són els hàbits saludables. Es fa un incís en aquest per afegir l’hàbit 
de l’exercici físic incloent tot el cos. Que és recomanat d’una hora diària com a mínim; com la 
de la visió, arrel de la pràctica habitual amb elements electrònics, posturals, etc. 
En aquest tema entraria el problema actual del sobrepès del infants, que és un autèntic 
problema que va creixent i amb conseqüències de salut i socials importants. 
Es planteja convidar especialistes en salut experts en aquests temes de salut pública. 
Es pretén entrar ja, molt, en el tema educatiu i es repensa l’enfocament. 
Es fa un compendi d’informació per a engegar el treball de la comissió. Documentació: 
 
- L’Estudi de l’Eixample 
- Pacte per a la Reforma Horària, del 12 de juliol de 2017. Que ara l’està desenvolupant l’Alexis 

Sierra 
- L’Informe de la Fundació Jaume Bofill 
 
Es decideix que l’enfocament de la Comissió del Pacte del Temps seria la de fer un seguit de 
recomanacions per a la administració, amb la prioritat de facilitat i intentar establir uns hàbits 
saludables per a l’alumnat i en general.  
 
Es proposa de fer una prova pilot. 

Seria essencial la sensibilització de la població cap a la comunitat educativa cap a aquests 
hàbits, per a poder seguir els objectius del 2025 que es van posar cap a la Reforma Horària: 
 
- El tema educatiu, pel que fa a la franja horària 8-16. 
- Els àpats en una franja saludable (sobretot el dinar) 
- L’avançament de les activitats extraescolars. 
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A nivell de Departament, es parla d’alumnes que van molt lluny a escola i fan els àpats a unes 
hores intempestives. 
A nivell de Ciutat, però, també hi ha alteracions en els horaris del dinar, segons els nivells 
educatius, pel fet que hi ha dies que tenen classe per la tarda i n’hi ha d’altres que no. Aquest 
fet provoca que l’alumne, ja entre setmana, estigui dinant a diferents franges horàries. 
Per a fer-ho més gràfic es posa algun exemple de sortides alguns dies a les 13,30 per tornar a la 
tarda i d’altres a les 15, que acaben les classes, a dies alterns i diferents, segons els instituts i 
les edats. 
Es parla que els horaris desballesten els hàbits alimentaris de l’alumnat. Aquests son variables 
dia a dia i diferents en cadascun dels instituts. Es dóna a entendre, com ja s’ha comentat, que 
aquesta manca de disciplina en aquest hàbits no esdevé saludable segons els especialistes de 
salut. 
La secretaria explica que això deriva de l’autonomia de centre. I que es va decidir dins el 
mateix centre amb l’acord de tothom. Que en aquell moment es va trobar positiu. Cada centre 
podia distribuir l’horari mentre l’acomplís. Ha estat pactat en cada CEC. 
Que canvien molt les necessitats segons la ubicació, l’entorn, les famílies, etc. i que considera 
que encara s’hauria de poder flexibilitzar més per totes aquestes variables i la diversitat de 
població existent a la  ciutat. 
Posa l’exemple de la flexibilització dels horaris d’entrada a algunes escoles que organitzen 
activitats variades i que això ajuda a algunes famílies en la conciliació laboral. 
Comenten que aquesta és una de les propostes de la Fundació Jaume Bofill. 
Es parla de l’informe de l’Eixample; de quatre instituts no n’hi ha cap amb els mateixos horaris. 
Es parla de l’enfoc escaient sobre els hàbits saludables. 
El tema més problemàtic sembla la organització per al tema del menjador i cal sensibilitzar les 
famílies pel que fa als hàbits saludables (quantitats, carmanyoles) 
 
Proposta: Comissió del Pacte del temps, per a obtenir uns hàbits Saludables. 
 
-Hi ha la proposta que d’entre l’horari de 8 a 16 h. s’encabeixi el dinar. 
-Hi ha una altra proposta que prefereix parlar d’hàbits en el sentit ampli, traient l’enfocament 
dels àpats. Més aviat enfocar-ho a l’activitat física i al descans, una mica per anar per feina i  
evitar noves campanyes que puguin sorgir al respecte.  
S’intervé per a parlar de les fites del 2025 i dels debats que ja s’han tingut amb l’AFAC (fins ara 
FAPAC) 
Es decideix portar convidats implicats en aquestes propostes i treballs sobre el Pacte del 
Temps.  
Sorgeixen totes les implicacions horàries en el tema, el paquet global. No són només els 
centres educatius els que canvien els costums. Són els treballs els comerços, els mitjans 
audiovisuals, etc.  

 Es decideix la propera reunió per al 7 de febrer de 2020. 

 Es decideix el nom de la comissió com de Pacte del Temps, hàbits saludables. 

 Es decideix fer un informe de recomanacions queda pendent cercar un professional 
per a la seva recomanació.  
La finalitat d’aquest informe, seria de sensibilització i adreçat a la comunitat educativa 
en el sentit més general, per a seguir, també, els objectius per al 2025 del Pacte 
Nacional per a la Reforma Horària. 
Es tractaria de:  
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-compactar el tema de 8-16 educatiu 
-franja d’horari saludable per al dinar 
-avançament de les activitats extraescolars 
 
 

Es tanca així el tema, identificant la temàtica que es vol tractar i el Pla de treball. 
Es demanaran les aportacions de: 
 
- L’Agència Pública de la Salut 
- Responsables del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Es decideix fer un informe que tracti de recomanacions i queda pendent cercar un professional 
que l’elabori.  
La finalitat d’aquest informe, seria de sensibilització i adreçat a la comunitat educativa en el 
sentit més general, per a seguir, també els objectius per al 2025 del Pacte Nacional per a la 
Reforma Horària. 


