
25 de març a partir de les 10:15 h
Espai Enric Granados - Biblioteca Central

Acte obert a la ciutadaniaa t at a utu



PROGRAMA DE LA JORNADA

10:15 h. Benvinguda i parlaments, a càrrec de la  Il·lm. Sr. Carles  
  Escolà, alcalde de Cerdanyola, i la Sra. Elvi Vila, 
  regidora d'Educació.

10:45 h. Conferència:  
 "L'educació a temps complet. Cap a un temps educatiu  
 amb més i millors oportunitats educatives", a càrrec de
  la Sra. Elena Sintes, cap de coneixement de l’Institut   
 Infància i Adolescència de Barcelona.

 Després de la conferència es donarà un temps de torn   
 obert de preguntes.

11:45 h. Pausa cafè. 

12:15 h. L’experiència de l’Escola La Maquinista. 
  Conferència a càrrec de la Sra. Anna Comas, directora  
  de l‘Escola La Maquinista de Barcelona. És una escola   
  que treballa estretament en un projecte de coneixença i   
  implicació del barri al projecte educatiu de centre. 

  Després de la conferència es donarà un temps de torn   
  obert de preguntes. 

13.00h.  Cloenda. 

LLOC DE REALITZACIÓ:

L’Espai Enric Granados de la Biblioteca Central de 
Cerdanyola 
Plaça d'Enric Granados, 1. 
08290 Cerdanyola del Vallès.

ORGANITZACIÓ:

Servei d’Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Av. Espanya, 6-C
935 808 888   (ext.3710/3700)

INSCRIPCIÓ:
www.cerdanyola.cat/tempseducatiu

No hi haurà servei guarda d’infants



I I JORNADA TEMPS EDUCATIU

Parlem de l’Educació a Temps
Complet
El passat 25 de març prop d’una cinquantena de persones es van reunir
a l’espai Enric Granados per aprofundir i debatre sobre l’organització del
temps educatiu a les escoles, i més concretament sobre el model
d’Educació a Temps Complet.
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Elena Sintes, doctora en Sociologia i llicenciada en Ciències
Econòmiques i Empresarials, Cap de Coneixement de l’Institut de
Infància i Adolescència de Barcelona i especialista en la recerca de les
condicions de vida de la població i els usos socials del temps, va
presentar i clarificar les diferències i implicacions pedagògiques,
biològiques i socials de les jornades escolars continuades i partides,
posant l’accent en el nou model de l’educació a temps complet.

Cap a un temps educatiu amb
més i mil lors oportunitats

I I JORNADA TEMPS EDUCATIU
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Comas explica que l’Escola La Maquinista
està situada al sector del Centre Comercial la
Maquinista, al lunyada del nucl i antic del Bon
Pastor i amb famíl ies que havien anat a viure
a la zona de pisos nous feia relativament poc,
motiu pel qual l ’arrelament al barri no existia
en un principi.

En aquest context, l ’escola va apostar per
una interrelació estreta amb les famíl ies i
l ’entorn per assolir un arrelament al barri. És
per això que des de la seva creació, les
famíl ies es van organitzar a través de l’AMPA,
i van anar creant comissions amb l’escola,
integrades per mares i pares, mestres i altres
professionals com ara monitors/es.

L’escola va començar com a comunitat
d’aprenentatge i va anar evolucionant cap a
un model d’educació més a temps complet
caracteritzat per tenir més presència al barri i
a l ’ inrevés. En aquest sentit, Comas va
explicitar que és important el sentiment de
pertinença a l’escola i el projecte que la
vehicula. “Entenem que per a poder ser una
persona saludable i autònoma és molt
important que es treball i la motivació,
l ’autonomia, la confiança en un mateix, que hi
hagi un sentiment de pertinença amb un
projecte determinat. És clau que tots els
companys se sentin que formen part del
mateix grup, que no hi hagi ningú exclòs, i
que tots els mestres sentim que formem part
del mateix projecte.”

I I JORNADA TEMPS EDUCATIU

L’Escola La Maquinista de
Barcelona, una experiència
d’Educació a Temps Complet
Anna Comas, directora del centre, va explicar els orígens de l’Escola La
Maquinista i el procés que havia viscut des de la seva creació fins a
l’actualitat, posant èmfasi en què han esdevingut una escola
profundament arrelada al barri i a l’entorn. Durant la seva exposició,
l’acompanyaven la Maria José Harto, cap d’estudis, i l’Ester Farrés, mare
i representant de l’AMPA.
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Tot seguit, la cap d’estudis Maria José Harto
presentava les dues línies generals del
projecte de l’escola. D’una banda, el treball
individual amb l’ infant on es potencia la seva
autonomia i aquest esdevé protagonista del
seu aprenentatge, i l ’altra on pren molta
rel levància el treball per projectes i en grup,
on els infants proposen diferents propostes
de projecte.

En aquest sentit, a partir d’aquesta idea
sorgeix el projecte de creació d’una empresa
cooperativa, a partir del qual es van
incorporant els diferents àmbits del
currículum i on està molt present la mirada
individual itzada, parant molta atenció a les
intel· l igències múltiples.

Ester Farrés, mare i representant de l ’AMPA,
va explicar el projecte estrel la de l ’Escola,
Més Educació, que busca donar visibi l i tat a
la voluntat d’assolir una plena interrelació

entre escola, famíl ies i entorn. Va neixer al
2011 i és un projecte que permet pensar,
planificar i actuar més enllà dels murs de la
pròpia escola. És compartit per a escoles del
Bon Pastor, de Baró de Viver i també de Sant
Andreu. Organitzats a partir de dos plenaris,
l ’escola i les famíl ies es marquen uns
objectius que es volen assolir durant el curs.
Els infants, escul len un representant de cada
curs i fan una assemblea d’escola d’on surten
uns acords sobre què volen fer amb els altres
centres educatius. Aquests acords els
presenten al plenari i és generen les
comissions que faran realitat o adaptaran els
objectius a la dinàmica del curs. Una
d’aquestes comissions és la comissió de les
jornades compartides. “Les jornades
compartides es creen amb tots els pares, i el
que fan són accions a les diferents escoles
per a mil lorar patis, pintar, crear els horts, tot
el que calgui i es fa juntament amb totes les
famíl ies de totes les escoles” explicava
Farrés.

Finalment, Anna Comas afegia que el més
complicat d’aquest tipus de model d’Educació
a Temps complet és canviar la concepció de
feina afegida. Cal pensar que “amb aquest
model reforces el teu propi projecte i mil lores
l ’objectiu comú”.
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