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1. INTRODUCCIÓ 

La desorganització horària a Catalunya és el resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, 

alterats per les transformacions patides pel model de creixement econòmic durant els anys del 

“desarrollismo” franquista i pel més recent impacte de les demandes pròpies dels anys de 

creixement del sector dels serveis. Cal afegir-hi, també, la persistència d’una cultura 

presencialista en el treball i la poca flexibilitat pactada dels models laborals. Aquesta situació 

deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en l’augment de 

riscos psicosocials per als treballadors; en la persistència de la desigualtat per sexes en les 

condicions de treball; en problemes de salut derivats de la manca de descans en adults i 

infants; en baixos rendiments educatius; en la manca de temps familiar i personal per al lleure, 

la cultura o l’activisme social, i en una disminució del benestar de la societat en general. 

Al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca sobre els efectes de la desorganització 

horària, i els estudis de què disposem mostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de 

la rèmora que representa la rigidesa horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del 

moment present. A gairebé tota Europa l'horari laboral és de vuit o nou del matí a cinc o sis de 

la tarda, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A Catalunya, però, és 

habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar –en l’àmbit escolar poden ser 

tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les set o les vuit del vespre o més enllà. Aquesta 

jornada poc compactada provoca que el sopar es faci a partir de les nou en el millor dels casos, 

dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, 

impossibilita el gaudi de la cultura i, per descomptat, entorpeix el funcionament de les 

organitzacions. A més, l’hora punta televisiva s’acomoda a aquests horaris, fet que afecta 

negativament les hores de son. En definitiva, entren en col·lisió el temps productiu, el temps 

de lliure disposició personal i el temps de descans. Aquesta organització del temps de vida 

quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a la 

Catalunya del Nord, Portugal, el Marroc, la Provença, Itàlia o Grècia tenen uns horaris molt 

més adequats per fer compatibles aquests diferents àmbits.  

Així mateix, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts 

amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i més flexibles a les exigències de més igualtat, de 

productivitat més racional i de participació de la ciutadania. Els diversos estudis de la Fundació 

Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades 

d’Eurostat mostren que s’està avançant pel bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats 

segons els models adoptats i amb relació a la seva idiosincràsia particular. Al nostre país, en 

canvi, el debat tot just s’ha iniciat fa pocs anys i fins ara no s’ha pres consciència de manera 

més àmplia -i en un context de crisi- que cal trobar fórmules d’optimització dels recursos 

escassos i que cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una mal entesa 

compulsió productivista i consumista.  

Davant d’aquesta situació, el que caldria aconseguir és una ordenació horària bàsica a partir de 

la qual fos possible la flexibilitat pactada individualitzada segons les necessitats i decisions 
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particulars. Es tractaria de partir d’un horari adequat a les exigències fonamentals d’una millor 

salut pública i benestar social, que afavorís la racionalitat organitzativa de l’activitat econòmica 

i alhora incrementés tant com fos possible el temps de lliure disposició personal. Al capdavall, 

és a través d’una millor estructura horària que es pot donar resposta a la complexitat de la 

societat actual i futura, que es pot incidir en el benestar col·lectiu i que es poden combatre les 

antigues i noves formes de desigualtat. 
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2. DE LA INICIATIVA A LES INSTITUCIONS 

La Iniciativa per a la Reforma Horària es gesta a la tardor de 2013 i es presenta el 29 de gener 

de 2014 en un acte al CCCB. Es constitueix una associació formada per una quinzena d’experts 

que conformen el grup motor. L’objectiu és fonamentar, sensibilitzar i dissenyar la reforma en 

3 anys.  

Els experts que impulsen la reforma horària són: Javier Albares, metge especialista en 

medicina del son [Clínica del Son Teknon]; Assumpta Baig, mestra [Associació Salut i Família]; 

Sara Berbel, psicòloga social [Ajuntament de Barcelona]; Salvador Cardús, sociòleg [Universitat 

Autònoma de Barcelona]; Lluís Casado, consultor [Grupo Mediterráneo Consultores]; Trinitat 

Cambras, professora [Universitat de Barcelona]; Núria Chinchilla, professora [IESE Business 

School]; Anna Ginés, professora [ESADE - Universitat Ramon Llull]; Josep Ginesta, treballòleg i 

secretari general [Govern de la Generalitat de Catalunya]; Elvira Méndez, directora general 

[Associació Salut i Família]; Fabian Mohedano, treballòleg i promotor [Reforma Horària]; Jordi 

Ojeda, professor [Universitat de Barcelona]; Mercè Otero Vidal, professora [Ca la Dona]; 

Cristina Sánchez-Miret, sociòloga [Universitat de Girona]; Esther Sánchez, mànager de recursos 

humans i presidenta [Consell Assessor per a la Reforma Horària] i Elena Sintes, 

sociòloga [Institut Infància i Adolescència / Fundació Bofill].  

El 18 de març de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta el seu suport 

institucional a través d’un acord de Govern. En paral·lel s’aprova la Resolució 646/X al 

Parlament de Catalunya i es crea la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària.  

Del 15 al 21 de setembre de 2014 s’organitza la 1a Setmana dels Horaris. 

Entre 2014 i 2015 es presenten els informes de fonamentació coordinats pel Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Parlament de Catalunya i el Consell de Treball 

Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

S’impulsen proves pilot i accions de sensibilització en diversos sectors i territoris. Una vintena 

d’empreses, entitats i ajuntaments se sotmeten a un procés de canvi. El Parlament de 

Catalunya esdevé la primera institució pública d’adaptar els seus horaris. També destaquen les 

mobilitzacions locals en el món del comerç i la restauració a Vilafranca del Penedès (2015), 

Prats de Lluçanès, Argentona, i Lleida (2016).  

Del 6 al 12 de juny de 2015 s’organitza la 2a Setmana dels Horaris. 

El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària el 15 de juliol de 

2015 amb la missió d’impulsar el procés de concertació social. El grup motor es transforma en 

un òrgan consultiu del Govern, adscrit al Departament de la Presidència. Es presenta el 20 de 

juliol en un acte amb el president Artur Mas al Palau de la Generalitat. 

Del 6 al 10 de juny de 2016 s’organitza la 3a Setmana dels Horaris. 

El 22 de setembre de 2016 se signa l’Acord d’impuls laboral de la reforma horària. 10 objectius 

per a la negociació col·lectiva, en el marc del Consell de Relacions Laborals. 

https://www.reformahoraria.cat/
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Fruit de les proves pilot, el 4 de novembre de 2016, amb la presència del vicepresident Oriol 

Junqueras es presenta l’Inventari Reforma Horària, com a eina d’autoavaluació per a 

organitzacions.  

Del 20 de setembre al 29 de novembre de 2016 es desenvolupa el Procés participatiu per a la 

reforma horària. Les sessions presencials de debat tenen lloc a 12 municipis diferents d’arreu 

del país.  

Al llarg dels tres anys, els membres del Consell Assessor fan diversos centenars de reunions 

informatives amb tota mena d’agents socials i de conferències divulgatives arreu del territori. 

El 18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. Els municipis 

són clau en l’impuls de pactes del temps locals. Prèviament, l’ACM i la FMC insten el món local 

a reformar els horaris. 

El 10 de març de 2017 es valida el document Bases per a l’impuls del Pacte per a la Reforma 

Horària, a partir del procés de concertació desenvolupat a través de les Taules Quadrangulars.  

Un cop lliurat l’informe a la consellera de la Presidència, Neus Munté, el Consell Assessor per a 

la Reforma Horària conclou els treballs. El 2 de juny de 2017 es reuneix per darrer cop amb 

l’objectiu d’avaluar la proposta de Pacte per a la Reforma Horària que presenta el Govern. 

Del 12 al 18 de juny de 2017 s’organitza la 4a Setmana dels Horaris.  

La Iniciativa per a la Reforma Horària dóna per finalitzats els seus treballs i comunica la seva 

dissolució el 31 d’octubre de 2017, deixant en mans de les institucions i els actors socials el 

lideratge del procés, entenent que són els responsables de l’assoliment dels propòsits 

plantejats. 

El 17 juliol de 2017, el president Carles Puigdemont proposa la signatura del Pacte per a la 

Reforma Horària a institucions, actors i ciutadania en un acte solemne al Saló de Sant Jordi del 

Palau de la Generalitat. 

Al llarg del 2018 s’inicia una nova onada d’impuls de pactes del temps a Catalunya, encapçalats 

per l’Ajuntament de Barcelona, que presenta la seva proposta de Pacte del temps el 18 de 

juny. 

El juny de 2018 s’organitza la 5a Setmana dels Horaris i es crea l’Oficina per a la reforma 

horària, amb un rècord d’activitats i actors i institucions participants. 

El 3 de setembre de 2018 CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i Fepime signen, en presència 

del president Quim Torra al Palau de la Generalitat, l’Acord Interprofessional de Catalunya, 

que aprofundeix en mesures a favor de l’impuls de la reforma horària al teixit productiu. 

El 18 de setembre de 2018 el Govern de la Generalitat inicia els tràmits per a la creació de 

l’Oficina per a la Reforma Horària.  

 

  

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/reforma_horaria/pacte_reforma_horaria.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/reforma_horaria/pacte_reforma_horaria.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/node/49
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3. JUSTIFICACIÓ 

El resultat d’aquest projecte se suma a les mesures d’actuació en l’accelerador d’Educació -18 

del Pacte per a la Reforma Horària, concretament la mesura número 3, “Prova pilot en 

instituts”, i a la vegada, de forma localitzada, suposa contemplar la mesura 1, ja que es porta a 

terme una anàlisi de les necessitats, possibilitats i oportunitats dels instituts i també la mesura 

2, ja que es projecta un procés de sensibilització en els instituts participants. El Departament 

d’Ensenyament ja ha manifestat la seva voluntat d’apostar per uns horaris més saludables.  

Es pot afirmar, doncs, que es tracta d’un projecte pioner a Catalunya, conjuntament amb altres 

iniciatives engegades al territori, com a Prats del Lluçanès, on està en marxa una prova pilot 

fruit d’un estudi realitzat per la Universitat de Vic, impulsat per la Diputació de Barcelona. 

Aquests tipus d’iniciatives i projectes s’emmarquen en una etapa en què la comunitat 

educativa debat i posa en qüestió l’actual model horari, des de diferents dimensions. Per 

exemple, la iniciativa Educació 360, educació a temps complet vol connectar el temps lectiu i 

no lectiu per tal de millorar les oportunitats educatives en tots els temps i espais.  
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4. ANTECEDENTS 

El 13 de març de 2018 per iniciativa de la Comissió de Participació del Consell Escolar 

Municipal del Districte de l’Eixample, se celebra la sessió de debat Reforma horària: reptes per  

la conciliació familiar amb la participació de la comunitat educativa del districte. El ponent de 

la sessió és en Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària a Catalunya (vegeu annex 

1). 

El 8 de maig de 2018, també a instàncies del Consell Escolar Municipal del Districte de 

l’Eixample, es convida a les direccions dels cinc instituts públics del districte (Jaume Balmes, 

Fort Pius, Poeta Maragall, Ernest Lluch i Viladomat) a una reunió inicial amb la presència del 

president de la Comissió de Participació, Jordi Mayné i d’en Xavier Peralta, consultor extern 

especialista en usos del temps, per tal de presentar el projecte i recollir les possibles 

observacions i demandes al seu voltant. 

Després d’aquestes dues sessions existeix acord, per part dels instituts participants, en 

sensibilitzar i fer pedagogia sobre els horaris saludables, des d’un punt de vista dels ritmes 

circadiaris. La proposta de xerrades, adreçades a tota la comunitat educativa, per part 

d’experts (membres del Consell Assessor per a la Reforma Horària) és ben acollida i es 

considera, en sí, com una acció necessària i positiva. 

El projecte es presenta com una preparació i treball previ per a una eventual prova pilot; en 

aquest sentit, les directores i directors consideren que és necessari portar a terme aquest 

procés de sensibilització i anàlisi, sense entrar de ple encara en les possibles mesures que 

s’estableixin. Les directores i directors estan totalment d’acord amb la necessitat d’engegar 

mesures que tinguin cura de la salut dels joves i infants i, per tant, de promocionar actuacions 

que vagin en aquesta línia. 

El projecte es concep com una primera presa de contacte amb diferents realitats, ja que es 

tracta de 5 instituts diferents i com un possible exemple a seguir, en un procés a llarg termini: 

és necessari i important que el missatge al voltant de la reforma horària es vagi fent conscient 

entre tota la comunitat educativa d’una manera progressiva i sistematitzada. En aquest sentit, 

la programació i el calendari previst és considerat com adequat i ajustat a les necessitats dels 

diferents instituts participants.  
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5. OBJECTIUS 

Els objectius que es persegueixen amb el present projecte són: 

– Sensibilitzar a la comunitat educativa al voltant dels avantatges de la reforma horària, 

posant focus en la salut de l’alumnat. 

– Analitzar les barreres i les possibles oportunitats en la implementació de mesures. 

– Recollir propostes de millora i bones pràctiques per a l’aplicació efectiva en el conjunt 

dels instituts participants, de manera que puguin ser escalables arreu del país. 

– Elaborar un informe final de situació que pugui ser elevat a les institucions competents 

en l’impuls de la reforma horària. 

– Fer visible els resultats del projecte a través de la difusió a mitjans de comunicació, 

també a través de material infogràfic. 
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6. INSTITUTS PARTICIPANTS  

Els instituts i les direccions convidades a participar en el present projecte són els següents: 

- Institut Ernest Lluch (Antoni Brosa Sadaba) 

- Institut Fort Pius (Francesc-Xavier Biosca Munts) 

- Institut Jaume Balmes (Mireia Martínez Torné) 

- Institut Poeta Maragall (Judith Fuguet Folch) 

L’institut Viladomat (Pilar Cabellos Mínguez) és present en el projecte en un inici i es 

desvincula del mateix durant el seu desenvolupament (tot i que es porta a terme l’entrevista 

amb la seva directora). 

Les dates de realització de les diferents sessions de treball són les següents: 

 

 Direcció/Professorat AMPA Alumnat 

Ernest Lluch 18/10/18 22/10/18 18/10/18 

Poeta Maragall 23/10/18 i 9/11/18 21/11/18 9/11/18 

Viladomat 19/10/18   

Jaume Balmes 5/11/18 15/11/18 22/11/18 

Fort Pius 9/11/18 10/12/18 15/11/18 
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7. ACCIONS DESENVOLUPADES 

La proposta és un procés amb dues actuacions complementàries i que es donen en paral·lel, 

durant l’últim trimestre de 2018: 

1. Fer pedagogia i sensibilitzar a tota la comunitat educativa (mares i pares, professorat, 

joves) sobre la reforma horària i la promoció de la salut respectant els ritmes circadiaris 

(temps d’activitat, d’àpats i de descans en una franja horària saludable).  

 Es proposa especialistes en aquesta àrea, membres del Consell Assessor per a la Reforma 

Horària (Fabian Mohedano, Javier Albares, Elena Sintes. Es realitzen 3 conferències, 

ubicades en els instituts participants (vegeu annex 3).  

 Addicionalment, s’elabora una infografia per tal de fer difusió al voltant del projecte (vegeu 

annex 2). 

 Es reflecteixen algunes idees força dels experts participants en el projecte (vegeu annex 4). 

 Aquest punt es considera clau, ja que durant la reunió portada a terme amb les directores i 

directors dels instituts participants ens traslladen la desinformació existent al voltant 

d’això: no es considera, per part de mares i pares, que existeixi un risc per a la salut de les 

persones el fet de dinar en hores que no respecten els ritmes circadiaris. 

2. Portar a terme una anàlisi de la realitat a cadascun dels instituts per tal de proposar 

mesures concretes, realistes i adaptades (tot aprofitant les possibles bones pràctiques 

existents), per fer viable un nou model horari que posi en el focus la salut dels estudiants. 

L’anàlisi es realitza en 3 nivells diferents, a cadascun dels instituts participants: 

 1. Professorat (entrevistes a professorat i/o directors/es). 

 2. AMPAs (grups de discussió amb mares i pares). 

 3. Alumnat (grups de discussió amb l’alumnat). 

 Tant les entrevistes com els grups de discussió són espais de trobada i d’intercanvi d’idees, 

possibles facilitadors, barreres, etc. al voltant del canvi proposat per la reforma horària.  

 El projecte proposat no pretén esdevenir un procés d’intervenció en sí, sinó un primer 

impuls per a preparar la comunitat educativa dels diferents centres participants a afrontar 

els reptes proposats per la reforma horària. En aquest sentit, el diagnòstic és vital, ja que, 

en un eventual nou marc normatiu a Catalunya, proporciona informació sobre les possibles 

barreres o resistències existents i també, les oportunitats que es poden aprofitar en la 

implementació de mesures concretes. 
  



 

 

12 

Guanyar 

temps 
al temps 

8. MARC REFORMA HORÀRIA  
 
La reedició del Pacte del temps de Barcelona, presentat el 18 de juny de 2018, agrupat en 
diferents eixos com la salut, l’educació, les empreses, la cura de les persones o la participació; 
assumeix els principals reptes de la Reforma Horària.  
 
Actualment el constitueixen 57 mesures i és susceptible de ser ampliat amb l’aparició de noves 
iniciatives. Entre els projectes principals vinculats a l’àmbit educatiu, destaquen: 
 
- Reforçar les activitats amb famílies per un temps raonable en l’ús de les TIC (tallers amb 

família per saber com fer un bon ús de les TIC). 
- Dedeuauna. Temps per a la formació i l’ocupació (programa dirigit a joves que no estudien i 

tampoc treballen per orientar-los en la seva gestió del temps). 
- Fer del temps en família un temps divertit (xerrada-taller de caire educatiu que permet 

reflexionar sobre la qualitat del temps compartit en família). 
- Instituts a temps complet (projecte que vol assegurar la participació de joves en les activitats 

d'èxit educatiu mitjançant la inclusió del servei de menjador al centre). 
- Patis escolars oberts (els patis de les escoles de la ciutat s’obren com a espais d’ús públic per 

a la realització d'activitats de lleure educatiu). 
 
El Pacte per a la Reforma Horària aprovat el 17 de juliol de 2017, proporciona un marc 
d’oportunitat per al desplegament de polítiques públiques que permetin assolir els seus 
objectius.  
 
La Carta de Compromisos cap a l’Objectiu 2025 proposa per a l’àmbit educatiu de menys de 
18 anys: 
 

– Incorporació del dinar en l’horari dels instituts. 
– Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar. 
– Avançament de l’horari de finalització de les activitats extraescolars. 

La comunitat educativa projecta la reforma horària en l’àmbit educatiu preservant i 

promovent en tot moment l’interès superior de l’infant per damunt d’altres consideracions, 

recollit en la Convenció Internacional dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides (1989) i la 

Llei catalana dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (2010).  

Aquest marc jurídic, també reconegut en la Llei d’educació de Catalunya (2009), inclou el dret 

a l'educació i al lleure educatiu, per la qual cosa es fa referència a l’horari educatiu en la seva 

globalitat.  

Es defensa en tot moment el principi d’inclusió, equitat i igualtat d’oportunitats i el principi de 

promoció de la salut respectant els ritmes circadiaris: temps d’activitat, d’àpats i de descans 

(en una franja horària saludable). El temps del migdia esdevé un moment clau, concebut com a 

temps educatiu. Es garanteix el principi d’autonomia de cada centre a dissenyar els seus 

horaris tenint en compte les diferents especificitats o particularitats (públic, privat o concertat; 

educació primària o secundària; diversitat territorial; escola rural; entorn turístic, etc.), sempre 

http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/bones-pr%C3%A0ctiques/refor%C3%A7ar-les-activitats-amb-fam%C3%ADlies-un-temps-raonable-en-l%E2%80%99%C3%BAs-de-les-tic
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/bones-pr%C3%A0ctiques/dedeuauna-temps-la-formaci%C3%B3-i-l%E2%80%99ocupaci%C3%B3
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/bones-pr%C3%A0ctiques/fer-del-temps-en-fam%C3%ADlia-un-temps-divertit
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/bones-pr%C3%A0ctiques/instituts-temps-complet
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/bones-pr%C3%A0ctiques/patis-escolars-oberts
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que es respecti una franja horària saludable. L’organització dels temps educatius ha de 

diferenciar els horaris de l’alumnat, els professionals i el centre escolar. 

Per últim, és fonamental assolir la reforma horària en el teixit productiu per tal de 

compatibilitzar horaris educatius i laborals. 

La proposta consensuada a la Taula Quadrangular se centra en: 

– Protecció de la franja horària de 8 a 16 hores com a horari lectiu en els ensenyaments 

universal i obligatori del Servei d’Educació de Catalunya. 

– Acomodació de la jornada escolar, especialment del temps destinat a l’àpat del migdia, a 

la franja horària més saludable possible en els ensenyaments universal i obligatori del 

Servei d’Educació de Catalunya. 

– Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar, amb l’objectiu de respectar el temps 

de convivència familiar de tarda i vespre, així com el temps de descans, respectant en tot 

moment l’horari lectiu del Servei d’Educació de Catalunya. 
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9. LIMITACIONS I REPTES 

Es porta a terme un debat amb tota la comunitat educativa, al voltant de les possibles barreres 

i reptes que cal fer front per assolir els canvis marcats amb l’horitzó de l’any 2025. 

Cal tenir en compte que algunes de les opinions indicades a continuació suposen percepcions 

subjectives que, d’alguna manera, haurien de ser contrastades. 

9.1. Professorat 

HORARIS 

– La càrrega lectiva de 30 hores setmanals es considera molt elevada i contraproduent, 

quant a la capacitat de concentració i productivitat de l’alumnat.  

– Cal considerar que no és necessari portar a terme blocs homogenis de temps per a totes 

les assignatures, sinó que s’haurien de configurar en funció de l’estructura i del format 

dels continguts (si es treballa per projectes, el nombre d’hores corresponents per a cada 

assignatura queda més difós). 

– La jornada compactada es considera més adequada que la partida, per: 

a. El nivell d’atenció i la productivitat de l’alumnat a la tarda és menor que a les últimes 

hores de la compactada (tot i que es reconeix que l’última hora en horari compactat 

també és poc productiva). Els estudis, però, demostren que l’horari compactat no 

millora els resultats acadèmics.  

b. El nivell de conflictivitat és més elevat a la tarda. 

c. Permet realitzar tasques administratives i de coordinació a la tarda. 

– Estudis cronobiològics recents als EUA demostren que els ritmes circadiaris dels 

adolescents són significativament diferents dels de la resta de la població (s’activen més 

tard). En aquest sentit, les proves pilot realitzades als EUA proven que seria factible 

començar més tard la càrrega lectiva, activant-se a primera hora amb activitats més 

físiques i atractives per a l’alumnat, com ara hip-hop. 

– El professorat manté la percepció que les famílies i l’alumnat mostren, majoritàriament, 

satisfacció amb els horaris existents (en alguns casos hi ha enquestes que validen de 

forma objectiva aquest fet). Cal plantejar-se, en aquest punt, la metodologia utilitzada i la 

validesa dels resultats de les enquestes realitzades. 

– Els horaris dels pares i de les mares suposa un problema de conciliació per ajustar-se als 

horaris escolars; els horaris de la societat en general (empreses, botigues, etc.) són 

considerats una qüestió rellevant que afecta de forma directa els horaris escolars. 

– Existeix la percepció generalitzada que la proposta realitzada des de la reforma horària 

comporta, a la pràctica, una jornada partida (cosa que no s’ajusta a la realitat). 
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– Amb la proposta de dinar a l’institut, s’acabaria una hora més tard, i tenint en compte que 

posteriorment s’ha de fer reunions, una bona part del professorat, segons el seu punt de 

vista, finalitzaria la jornada a les 17 h. Aquest fet tampoc és real, ja que l’hora de sortida 

tan sols es retardaria el temps de dinar (30 minuts) i, per tant, estaria supeditada a 

l’organització interna del centre, segons els torns establerts per als àpats. 

TEMPS DE L’ÀPAT 

– Existeix un problema d’espais en relació als menjadors dels instituts per tal d’encabir tots 

els estudiants (i també professorat), tot i fer diferents torns. En relació a la possible idea 

d’instaurar l’escola/institut, el problema quant a l’espai i els torns seguiria sent el mateix. 

– No tots els centres disposen d’espai per a un menjador. Cal identificar espais polivalents 

(com les aules) o centres que funcionin com escoles-instituts, amb solucions adaptades, 

on, per exemple, l’alumnat de primer d’ESO dinin amb els de primària. 

– S’ha detectat, per a una part del professorat, certa manca d’informació al voltant de les 

conseqüències de mantenir els actuals horaris dels àpats: no es considera problemàtic. 

– La gestió de les carmanyoles, en cas de ser l’alternativa a l’entrepà, com àpat saludable, 

suposaria un problema afegit, ja que: 

a. Existiria la necessitat de suficient espai refrigerat per a les carmanyoles de tot 

l’alumnat. 

b. En cas que els àpats s’haguessin d’escalfar, suposaria gestionar l’ús massiu i ordenat 

de microones.  

c. La gestió de les carmanyoles a les neveres podria ser complicat, ja que es trobarien 

barrejades, amb el risc d’equivocar-se i suposaria un perill per les al·lèrgies, 

intoleràncies, etc. 

– S’argumenta que en altres països amb horaris més racionals, com ara Alemanya o 

Holanda, els infants i joves mengen un sandvitx (o quelcom més lleuger) en l’horari de 

l’àpat. En aquest sentit, cal assenyalar que aquests no són països que ens serveixen com a 

referència; a França, Portugal o Itàlia, països més propers a la nostra cultura, solen fer 

l’àpat amb un dinar de plat únic. 

– Una part del professorat defensa que existeix uns hàbits saludables en quant els àpats, de 

forma que s’esmorza un entrepà i es menja fruita, en alguns casos; també existeix 

consciència sobre uns hàbits poc saludables d’alimentació, de forma que els infants i joves 

mengen durant el matí, entre hores, aliments com ara aperitius (snacks), brioixeria 

industrial, etc. Amb la campanya Boc’n’roll s’ha pogut detectar que hi ha alumnat que no 

porta esmorzar. 

– El dinar a l’institut suposaria una aposta per incrementar el pressupost públic per donar 

resposta a les famílies que no poden assumir aquest cost (s’hauria de dotar amb més 

beques menjador). 
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– La possibilitat que el professorat pugui dinar en la mateixa franja que l’alumnat es 

considera complicada, ja que fan classes tant d’ESO com de Batxillerat, i per tant, sembla 

difícil de compaginar. 

– Un problema afegit és la gestió econòmica del menjador, ja que s’hauria de recollir, 

mensualment, els pagaments de 700 usuaris, en alguns casos (l’experiència amb altres 

activitats en la recollida de diners per a material constata aquest fet). 

TEMPS DE DESCANS 

– Existeix certa preocupació en relació a les hores de son de l’alumnat, especialment tenint 

en compte l’ús poc responsable de dispositius mòbils a les nits (pantalles que emeten llum 

blanca). 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

– S’apunta la problemàtica referent a la manca d’espais, que és especialment greu a 

l’Eixample, el que complica la possibilitat d’avançar extraescolars (sobretot, les 

esportives). En qualsevol cas, la jornada compactada permet, en alguns casos, que les 

activitats extraescolars comencin d’hora, cap a les 15 h o 16 h (tot i que, en el cas de la 

pràctica esportiva, suposi fer activitat física després de dinar un entrepà). 

9.2. Alumnat 

HORARIS 

– La jornada compactada es considera molt positiva per una part de l’alumnat perquè els 

permet disposar de temps per realitzar activitats extraescolars a la tarda. 

– La percepció per bona part de l’alumnat és que els horaris existents no suposen un 

problema, ja que sempre ha estat així i no es considera un risc per a la salut; a més a més, 

va en la línia dels horaris que practiquen els pares i les mares, i sobretot, el cap de 

setmana, quan se sol dinar molt tard. 

– En els casos de l’alumnat amb horaris heterogenis en funció del dia, la percepció és de 

desordre horari i que això comporta dinar amb horaris diferents durant la setmana. 

– En general, viuen la jornada com una successió intensa d’activitats, amb una sobrecàrrega 

que els suposa certa percepció d’estrès.  

– Es considera que les 30 hores setmanals són excessives, comporten presencialisme i no 

faciliten el rendiment cognitiu de l’alumnat; cal afegir-hi els deures a casa i el fet que 

alguns d’ells treballin (sobretot l’alumnat repetidor). En jornada compactada, l’última 

hora es viu, en molts casos, com un tràmit a superar, on l’alumnat simplement “escalfa 

cadira”. Consideren que sobren hores i que hi ha matèries que es repeteixen (a tercer i 

quart d’ESO). 
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– La distribució de la càrrega lectiva és un factor a tenir en compte; mentre que tercer i 

quart d’ESO són considerats uns cursos de poca exigència acadèmica, el Batxillerat és 

massa comprimit i molt orientat a l’accés a la universitat. 

– La distribució dels edificis i el fet que l’alumnat hagi de canviar d’aula per a les diferents 

assignatures fa que no es pugui fer de forma ràpida i àgil. 

– Creuen que pares i mares són conscients de l’estrès dels fills, però cal tenir en compte que 

ells pateixen uns horaris més extensius i irracionals. 

TEMPS DE L’ÀPAT 

– No se sol esmorzar a primera hora del matí (a casa) i comencen a tenir gana a la segona o 

tercera hora del matí, per la qual cosa mengen entre hores, en molts casos, menjars poc 

saludables. 

– Quan dinen al voltant de les 15 h, a casa, ho fan amb molta gana, fet que comporta un 

àpat molt abundant i per tant, pesat (el que impossibilita fer deures i facilita la disposició 

per a la migdiada). 

– La qualitat dels àpats del menjador és un fet rellevant per a l’alumnat, principalment, 

tenint en compte que es tracta de menjar que es cuina fora, provinent d’un càtering i que 

s’ha d’escalfar al centre.  

– Bona part de l’alumnat dina sol o en companyia dels germans, de forma que no existeix 

un control sobre el dinar (la seva quantitat i qualitat) i si un cop es dina, es fa la migdiada. 

TEMPS DE DESCANS 

– La gran majoria no dorm les hores recomanades per a la seva edat (al voltant de les 9 

hores), sinó que més aviat dormen un màxim de 7 hores, en el millor dels casos; molts 

d’ells reconeixen que s’adormen a classe a primera hora. 

– En funció de les assignatures que tenen a primera hora, el rendiment és molt baix: fer 

matemàtiques a primera hora suposa un rendiment pobre en aquesta matèria, ja que 

caldria un major nivell d’activació per part del jove. A Batxillerat, suposa un problema 

afegit, ja que totes les assignatures presenten una certa dificultat. 

– En molts casos, encara que se’n vagin a dormir a les 23 h (com a hora de referència) no 

s’adormen fins molt més tard, per diferents motius: 

a. L’ús de dispositius mòbils (pantalles de llum blanca). 

b. El fet que facin la migdiada a la tarda, el que suposa que encara tinguin deures a fer i 

que no tinguin son a la nit. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

– Les activitats extraescolars esportives finalitzen molt tard (en alguns casos, a les 23 h) el 

que provoca que se’n vagin a dormir també molt tard i que les primeres hores siguin molt 

poc productives. 

– Bona part de l’alumnat ha d’abandonar les activitats extraescolars (especialment quan 

arriben al Batxillerat) perquè no disposen de temps suficient per afrontar les demandes 

que tenen a l’institut. 

9.3. Famílies 

HORARIS 

– Les famílies reconeixen desinformació al voltant de la reforma horària, la pràctica d’hàbits 

saludables i, sobretot, les possibles conseqüències negatives dels horaris existents. 

– Existeix una diferència important en el nivell d’implicació de les famílies en funció de 

l’edat del fill:  

a. Hi ha pares i mares de primer i segon d’ESO que no volen la jornada compactada (per 

què això implica que els infants estiguin sols a la tarda a casa); en algunes escoles 

d’educació primària s’ha aturat l’adopció de la jornada compactada perquè les famílies 

s’hi ha oposat (en considerar que els infants són massa petits per dinar tan tard). 

b. Quan els alumnes són més grans la participació en les AMPA disminueix en gran 

mesura (hi ha cert procés de reducció de responsabilització de les famílies cap als 

infants i joves), en contraposició amb el proteccionisme existent en l’educació primària 

(els infants i joves també hi contribueixen, ja que no volen que els pares i les mares 

vagin a l’institut). 

– Els pares i les mares tenen la percepció que és necessari portar a terme una reforma en 

els horaris laborals en primer lloc per aconseguir així un canvi sistèmic. 

– Es veu la necessitat que infants i joves siguin més responsables per poder ser més 

autònoms a la tarda. 

– Per a l’alumnat que viu fora de Barcelona i, per tant, dedica un temps en el desplaçament 

a l’institut, la jornada compactada és la més adequada. 

– En el Batxillerat artístic, l’alumnat prefereix la jornada intensiva, ja que d’aquesta forma 

es disposa de temps per a l’activitat extraescolar (música, dansa, etc.), la qual podria ser 

segurament, la seva principal ocupació en el futur. 

TEMPS DE DESCANS 

– La sobrecàrrega d’activitat durant el dia fa que no existeixi temps relacional de qualitat 

entre iguals, el que comporta que la comunicació s’estableixi a la nit, a través de les 

xarxes socials.  
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10. ELS INSTITUTS  

A continuació es relaciona les aportacions més significatives per part dels col·lectius de 

cadascun dels instituts participants; també s’indica els seus horaris: 

ERNEST LLUCH 

Primer a Tercer d’ESO: 

Dilluns i dimarts: 8 h – 13.30 h, pausa de 30 m a les 11 h; 15 h – 17 h. 

Dimecres i divendres: 8 h – 13.30 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Dijous: 8 h – 15 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Quart d’ESO i Batxillerat: 

8 h – 14.30 h amb pausa de mitja hora a les 11 h. 

Alumnat: Un dels arguments en contra d’un canvi per a una franja horària saludable està 

relacionat amb la qualitat del menjar que s’ofereix a l’institut. Més enllà d’això, els joves no 

són conscients del risc per a la salut que pot suposar els horaris actuals i no ho veuen com un 

problema (sempre ha estat així i, a més, què hi puc fer jo). 

Famílies: L’alumnat necessita disposar de temps a les tardes per fer deures, per la qual cosa la 

jornada compactada és una bona solució. Les famílies, el professorat i l’alumnat estarien 

satisfets si es portés a terme una jornada compactada amb el dinar inclòs; tot serien 

avantatges, no hi hauria resistències. 

Professorat: En relació als horaris, el que més preocupa al professorat és el fet de fer classes a 

última hora, quan el nivell d’atenció és molt baix; segons la seva percepció, en aquest sentit és 

pitjor a la tarda que al matí. D’altra banda, ara hi ha més tasques administratives, el que fa que 

s’hagin de quedar a les tardes. 
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FORT PIUS 

ESO: 

8.15 h – 13.45 h (dijous se surt a les 14.45 h), pausa de 30 m a les 11:15 h i 2 tardes 

15.15 h – 17.15 h. 

S’ha demanat, per al curs que ve, compactar la jornada per treure les tardes i acabar 

cada dia a les 14.35 h. Si no és possible, començarien a les 8 h. 

Batxillerat: 

8.15 h – 14.35 h, pausa de 30 m a les 11:15 h. 

Alumnat: A primera hora els joves tenen molta son, i segons l’horari del grup, es fa 

matemàtiques i física i química a primera hora. Segons ells, la jornada és molt estressant, 

sense descansos i, a Batxillerat, s’ha d’abandonar extraescolars perquè no arriben a tot. La 

seva proposta és fer classes més curtes, però, també segons ells, al nostre país hi ha un 

problema d’impuntualitat i de no aprofitar el temps disponible, el que dificulta aquesta 

configuració horària.  

Famílies: Es considera que el problema és global, el que fa més complicada la solució en 

l’àmbit de l’institut, tot i que existeix un acord generalitzat que s’ha de portar a terme un canvi 

en els horaris dels nens i joves. S’ha de deixar de banda el model de menjador clàssic, per un 

àpat més suau; la solució de la carmanyola es veu com una bona alternativa. Es comenta la 

incongruència de participar en un projecte com aquest i demanar la jornada compactada per 

part del professorat, ja que, a hores d’ara, no possibilita l’àpat en una franja horària saludable. 

Queden a l’expectativa dels següents passos a realitzar. 

Professorat: Ha d’existir una responsabilitat compartida entre els centres i les famílies quant a 

hàbits saludables; cal sensibilitzar les famílies i conèixer a fons els horaris dels àpats i del 

descans més enllà de l’institut (a casa). El temps de l’àpat s’hauria d’incorporar al temps lectiu i 

ser un espai més educatiu. 
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JAUME BALMES 

Es tracta d’un centre amb un acord per a estudiants de determinats col·lectius (músics, 

dansaires, etc.), de forma que poden sortir abans, a les 13.30 h, i a la tarda fan una altra 

jornada, per exemple, a l’Institut del Teatre. 

ESO i Batxillerat diürn: 

8 h – 14.30 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

15 h / 15.30 h es fan activitats extraescolars esportives (dinant a les 14.30 h). 

Nocturn:  

16 h – 21 h. 

Cicles:  

15.25 h – 21 h. 

Alumnat: Es mostren satisfets amb la jornada compactada, ja que així tenen la tarda lliure i 

poden dedicar-la a estudiar i fer deures. El quart d’ESO es considera un curs gens exigent, en 

contraposició amb el Batxillerat (creuen que el Batxillerat s’hauria de fer en tres cursos). 

També s’argumenta que s’hauria de tenir en compte les extraescolars quan es confeccionen 

els horaris. Per últim, manca temps per a relacionar-se (no hi ha espais de comunicació entre 

iguals) de forma que ho fan a través del mòbil, de nit.  

Famílies: La majoria de les famílies no estan informades sobre la necessitat d’uns horaris més 

saludables. Cal tenir en compte, també, que bona part de l’alumnat necessita tot el temps 

possible a la tarda per dedicar-se a l’extraescolar (música, dansa, teatre...), la qual és la seva 

passió, en molts casos. Un altre factor que complica els horaris de l’alumnat és la configuració i 

grandària dels edificis, amb els canvis d’aula, amb els quals es perd força temps.  

Professorat: S’ha treballat molt en hàbits saludables, especialment amb el fet d’esmorzar a 

casa, ja que no existeix l’hàbit entre totes les famílies. S’ha identificat, com a principal 

problema, l’ús de dispositius mòbils a la nit, el que fa que dormin menys hores de les 

considerades com a saludables.  
  



 

 

22 

Guanyar 

temps 
al temps 

POETA MARAGALL 

ESO: 

Dilluns i dimarts: 8.30 h – 14 h, pausa 30 m a les 11 h; 15.30 h – 17.30 h. 

Dimecres i divendres: 8.30 h – 14 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Dijous: 8.30 h – 15 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Batxillerat: 

Dilluns: 8.30 h – 14 h, pausa de 30 m a les 11 h; 15.30 h – 17.30 h. 

Dimecres: 8.30 h – 14 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Dimarts, dijous i divendres: 8.30 h – 15 h, pausa de 30 m a les 11 h. 

Alumnat: A primera hora estan adormits i no rendeixen, per manca d’hores de son. Creuen 

que s’hauria d’entrar a les 9 h, així els donaria temps per esmorzar. També veuen que hi ha 

molt presencialisme a l’ESO, massa hores; en canvi, es demanen més hores per al Batxillerat. 

Els pares perceben que estan molt ocupats o cansats, però cal tenir en compte que els seus 

horaris (dels pares) són pitjors. 

Famílies: Els horaris són molt diferents al llarg de la setmana, caldria homogeneïtzar-los, per 

assolir temps dels àpats més estables. Tot i que els horaris del sistema són desordenats, els 

adolescents són generadors d’un horari desordenat. Aquí també s’apunta que la grandària de 

l’edifici fa que es perdi molt de temps amb els canvis d’aula. 

Professorat: Les famílies han de tenir la seva part de responsabilitat, han d’assumir-ne també i 

posar límits als fills, sobretot quant al temps del descans. D’altra banda, l’alumnat fa moltes 

hores, està esgotat i és poc productiu. L’organització del temps de dinar per al professorat es 

veu complicada, ja que donen classes d’ESO i de Batxillerat (difícil de compaginar). 
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11. QUINZE PROPOSTES PER ASSOLIR EL CANVI  

Davant la percepció generalitzada que les famílies i l’alumnat estarien a favor d’un model de 

jornada compactada amb el dinar inclòs (en molts instituts no hi ha jornada compactada per a 

tots els cursos i cada dia de la setmana), a continuació es detalla les possibles idees aportades 

per part de les persones participants que podrien contribuir a assolir el canvi. 

Tot i considerar-se la recollida de bones pràctiques, com a part del projecte, en un bon inici, no 

ha estat possible integrar en el present document mesures que es puguin considerar 

exemplificadores. 

Les limitacions existents actualment, per a una transformació dels horaris cap a uns hàbits més 

saludables per part dels joves i adolescents, són de caràcter normatiu i de finançament. És 

important incidir en les qüestions que, en un principi, semblen resolubles amb finançament, 

tenint en compte les mesures que no es poden solucionar per aquesta via (com ara la càrrega 

lectiva de les 30 hores setmanals). 

NORMATIVA I FINANÇAMENT 

1. Establir una normativa pròpia (no estatal) menys restrictiva i més alineada amb un marc 

pedagògic estructurat a partir de projectes i competencial (no fer compartiments estancs 

segons assignatures).  

2. D’altra banda, des del punt de vista del finançament, l’administració ha de garantir la 

universalització del menjador i el condicionament dels espais, per així possibilitar una 

franja horària saludable per a l’àpat.  

SENSIBILITZACIÓ 

3. Realitzar una campanya d’informació i sensibilització, adreçada tant a famílies com a 

professorat i a alumnat, així com a entitats esportives i organitzacions encarregades de les 

extraescolars, per donar a conèixer les conseqüències existents per a la salut d’uns horaris 

de l’àpat i de descans poc adequats; cal incidir en: 

- Aspectes clau, com ara l’esmorzar saludable a primera hora o la necessitat d’hores de 

descans suficients per als infants i joves. 

- La responsabilització per part de les famílies i les organitzacions encarregades de les 

activitats extraescolars per tal que posin límits als infants i joves, especialment en 

relació al temps de descans. 

- La possibilitat d’estendre aquesta campanya a l’educació primària, per tal que 

famílies i alumnats adquireixin hàbits més saludables des d’un inici (els que 

practiquen hàbits saludables d’infants és més probable que ho mantinguin de joves). 

- Cal lluitar contra certes creences, com ara que els infants de 12 anys no poden dinar 

tan tard, i en canvi, els joves de 16 anys, sí. 
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4. La campanya podria incloure una enquesta per a recollir els hàbits existents a les famílies 

quant a àpats, el son i la pràctica esportiva com a diagnòstic (la qual es podria fer en 

temps de tutoria). Aquesta enquesta es podria estendre a les entitats i organitzacions 

responsables de les activitats extraescolars. 

MODEL HORARI 

5. Portar a terme una distribució més racional de la càrrega lectiva al llarg de l’any. En 

comparació amb la resta de països europeus, al nostre país es disposa de més període de 

vacances, el que condiciona les hores lectives a la setmana. 

6. Replantejar l’horari d’entrada i sortida. En aquest sentit, remarcar que: 

- Tot i que es planteja que el cronotipus dels joves i adolescents és més vespertí, i que 

per tant, podria ser recomanable endarrerir l’horari d’entrada, amb la càrrega lectiva 

actual això suposaria endarrerir l’hora de sortida (cosa que aniria en contra de la 

proposta feta des de la reforma horària). 

- Seria possible apostar per avançar l’hora d’entrada a les 8 h, en els casos que sigui 

més tard d’aquesta hora. 

7. Portar a terme classes més curtes, com a Alemanya (45 minuts), i, en tot cas, ser més 

eficient i puntual; existeix una diferència cultural en aquest sentit: a la nostra cultura 

manca puntualitat, els alumnes xerren, no es comporten de forma adequada, etc. el que 

fa que es perdi molt de temps. 

8. La realització d’una simulació d’horaris per a tot el professorat ajudaria a tenir una visió 

clara i global de la proposta que es fa des de la reforma horària. 

9. Tenir en compte pauses i descansos durant la jornada, per tal de garantir el rendiment 

cognitiu de l’alumnat i una franja horària saludable per al dinar. 

10. Apostar per l’educació a temps complet, integrant l’horari lectiu i no lectiu. 

TEMPS DE L’ÀPAT 

11. Incorporar el dinar en el temps lectiu, per tal de portar a terme l’àpat en una franja 

horària saludable. Aquesta mesura comportaria que el dinar a l’institut fos obligatori i 

gratuït (finançat íntegrament per l’administració) i que, a més a més, garantís la presència 

dels docents. 

12. Establir un model diferent per a l’àpat, passant a un dinar de plat únic, més lleuger. En 

aquest cas, és possible un dinar amb carmanyola. Existeixen experiències on l’alumnat 

porta la carmanyola en una nevera portàtil des de casa i la deixa a la taquilla fins a l’hora 

de l’àpat. 
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INFRAESTRUCTURES 

13. Adaptar les instal·lacions per a possibilitar un nou model d’espai de migdia breu (30 

minuts), en funció dels espais disponibles a cada centre. 

14. Aprofitar l’oportunitat que brinda l’aposta pels instituts-escola, per a l’aprofitament dels 

espais disponibles. 

15. Identificar els espais polivalents per possibilitar el temps de dinar en una franja horària 

saludable, en el cas que hi hagi limitacions d’espais als centres. 
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12. GLOSSARI 
 

Acceleració horària: modificació dels horaris que permet l’assoliment dels propòsits de la 

reforma horària.  

Consell Assessor per a la Reforma Horària: òrgan adscrit al Departament de la Presidència que 

ha tingut com a finalitat assessorar el Govern en el període 2015 a 2017 amb relació a les 

polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització i ús del temps de vida 

quotidiana. 

Descans: estat d’inactivitat o repòs del cos i de la ment.  

e-learning: procés d’aprenentatge més flexible que el presencial, ja que s’ajuda de suports 

tecnològics i pot contribuir a reduir el temps en desplaçaments.  

e-treball: modalitat de treball basada en l'organització descentralitzada de tasques, que 

permet treballar fora de la feina mitjançant l'ús de la telecomunicació i la tecnologia de la 

informació. 

Eixos d’acceleració: palanques a partir de les quals es pot impulsar la reforma horària. 

Principalment són el teixit productiu, l’educació i els serveis públics, i posteriorment, en la 

mesura que s’implementi la reforma horària en la societat, el comerç i el consum, la cultura i 

l’oci, i la mobilitat.  

Flexibilitat horària pactada: capacitat d’adaptació als canvis de producció per part dels 

treballadors i de l’organització per atendre les necessitats de lleure, formació, conciliació o tot 

allò que considerin. 

Hora punta: és l’horari de màxima audiència per a les televisions.  

Horari comercial: limitació d’obertura al públic un màxim d’hores diàries i de diumenges per 

als establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies. 

Horari educatiu: espai de temps en què es duen a terme les activitats lectives i, si n'hi ha, les 

complementàries i extraescolars. 

Horaris flexibles: possibilitat, per part de les persones treballadores, de disposar d’una forquilla 

tant a l’entrada com a la sortida de la feina i per als temps dels àpats en la jornada laboral. 

Horaris saludables: temps d’activitat, d’àpats i de descans que respecten els ritmes circadiaris 

de les persones.  

Iniciativa per a la Reforma Horària: impuls ciutadà, independent de qualsevol organització, 

format per un grup divers de persones expertes, unides per un objectiu comú, la transformació 

positiva en la nostra societat a través d’un canvi d’horaris.  
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Inventari Reforma Horària: eina d’autoavaluació per a organitzacions a partir d’un 

autodiagnòstic amb relació als horaris i la gestió dels usos del temps de tots els agents 

implicats.  

Jornada laboral: nombre d'hores que dedica una persona treballadora a l'activitat per a la qual 

ha estat contractada, computades diàriament, setmanalment o anualment. 

Jornada laboral anualitzada: procés que compta el temps de treball amb caràcter anual o 

pluriennal, incorporant una visió longitudinal de la trajectòria professional de les persones 

treballadores.  

Jornada laboral compactada: jornada laboral amb un temps per a l’àpat que permet fer 

compatible el treball amb altres usos del temps (per exemple, de 9 a 13 hores i de 13.30 a 

17.30 hores). 

Jornada laboral intensiva: jornada laboral concentrada en una franja de matí i que no inclou 

temps per a l’àpat (per exemple, de 7 a 15 hores). 

Jornada laboral partida: jornada laboral distribuïda en una franja de matí i una de tarda, amb 

un temps significatiu per a l’àpat (per exemple, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores). 

Mesures d’acceleració: conjunt d’accions que impulsen la reforma horària i que responen als 

eixos d’acceleració.  

Nou horari: nova distribució del temps, basada en el respecte del ritme circadiari, derivada de 

l’aplicació del Pacte per a la Reforma Horària.  

Objectiu 2025: moment en què es preveu assolir un canvi de tendència amb relació als horaris, 

assimilant-los amb els de la resta del món.  

Pactes del temps: instruments dels quals es doten les corporacions locals per impulsar i 

concretar la reforma horària.  

Pacte del temps de Barcelona: iniciativa municipal que cerca el compromís de la ciutadania i 

del mateix Ajuntament, per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin 

a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una 

economia plural al servei de les persones. 

Període de transició: temps comprès entre l’entrada en vigor del Pacte i l’assoliment de 

l’Objectiu 2025. 

Pla de transició: document que concreta els acords i l’operativitat dels instruments necessaris 

per tal d’assolir els objectius. Determina el règim d'ajuts tècnics i econòmics perquè la 

Generalitat i les corporacions locals puguin executar les tasques encomanades. 

Plans de mobilitat d’empresa: conjunt de mesures per tal de garantir un accés més sostenible 

al centre de treball, així com generar mecanismes que facilitin la gestió de la mobilitat.  
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Presencialisme: tendència a restar més hores de les necessàries per a la producció d’un bé o 

servei, per part de les persones treballadores, disminuint així la productivitat de l’organització. 

Prime time: vegeu ‘Hora punta’. 

Productivitat: mesura de l’eficiència de la producció.  

Prova pilot: projecte consistent en un assaig amb l’objectiu de comprovar els avantatges de la 

reforma horària en una institució, organització o entitat.  

Reforma Horària: iniciativa duta a terme amb l'esforç institucional i social, amb caràcter 

integral i sistematitzat i en un període concret determinat, que té com a objectiu modificar els 

usos del temps i implantar el nou horari. 

Reunions operatives: espais de participació i decisió eficients i respectuosos amb el temps de 

tothom en les organitzacions i els equips de treball.  

Ritme circadiari: el cicle regular de vint-i-quatre hores, aproximadament, dels processos 

bioquímics, fisiològics i emocionals inherents a l'activitat humana. 

Salut: màxim grau de benestar físic, mental i social, que permet una vida autònoma, solidària i 

joiosa, i no tan sols l’absència de malaltia. 

Son: estat de repòs uniforme d'un organisme. En contraposició amb l'estat de vigília, quan 

l'ésser està despert, el son es caracteritza pels baixos nivells d'activitat fisiològica (pressió 

sanguínia, respiració) i per una resposta menor davant estímuls externs. 

Taules Quadrangulars: procés de concertació format pels agents socials en el sector i/o 

territori implicat (associacions empresarials i sindicats, agents institucionals i especialistes 

independents acordats pel conjunt), que té l’objectiu de negociar els acords facilitadors i s'ha 

d’orientar a la consecució d’una gestió del temps de treball exemplificadora. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 
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ANNEX 4 
 
Javier Albares: 
 
“Sabem que més d’un 60% dels nostres joves i adolescents estan amb somnolència a classe”. 
 
“Tenim un problema de salut pública perquè dormim menys hores de les necessàries. Els 
trastorns del son s’ha fomentat que dormir és una pèrdua de temps i que, si ens falten hores, 
en podem robar al son, quan ja estem dormint de mitjana una hora menys que els europeus”. 
 
Fabian Mohedano: 
 
“Amb l’actual model horari hi ha un factor de desigualtat respecte a la concertada i la privada, 
on fan horaris fins a les 17 hores i on a la majoria dels centres l’àpat està inclòs”. 
 
“El gran forat negre el trobem a secundària, perquè els instituts públics fan un horari 
extraordinàriament intensiu fins a les 15 hores i ningú no et garanteix que aquell adolescent 
dini quan arribi a casa”. 
 
Elena Sintes: 
 
“En molts països l’àpat compta com a temps lectiu i que en alguns casos són els mateixos 
docents els qui fan l’acompanyament i en d’altres va a càrrec de monitors, mentre que als 
centres del nostre país la majoria del professorat no participa amb l’alumnat en el moment del 
dinar”. 
 
“El model d’educació a temps complet és una oportunitat per reorganitzar els horaris des que 
es lleven els infants i adolescents fins que van a dormir. El diàleg entre administració educativa 
i municipis és fonamental”.  


