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Introducció
La CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (HHDC) va nàixer en Molins de 
Rei (Barcelona) a l'any 1880, per a educar en la Fe de Jesús, especialment en les classes menys afavorides.  
Procedent de Catalunya, s'estableix en Benidorm en 1921, a instàncies del rector de l'església de Sant Jaume, en 
una casa donada per a tal fi per José Cortés i María Roig que van voler perpetuar la memòria de la seua fillola,  
Maria Dolores Cortés Pérez, i facilitar l'educació cristiana en la seua localitat.

Amb el pas del temps, s'establí com a escola i, amb l'increment de l'alumnat, les edificacions s'han modificat i  
ampliat. El Col·legi Nuestra Señora de los Dolores continua sent regentat per la Congregació Hermanas de la 
Doctrina Cristiana (HHDC). Huí com ahir, vol seguir  donant resposta a la mateixa necessitat que la nostra  
Fundadora, Mare Micaela Grau, sentia, dedicar-se a l'educació cristiana dels xiquets i jóvens. 

El Col·legi continua promovent l'educació integral dels nostres alumnes, d'acord amb una concepció cristiana de 
l'home, de la vida i del món. Els prepara per a assumir els seus propis compromisos amb la família i la societat,  
afrontant-los amb esperit crític i responsable. 

Està acollit al règim de concerts regulats per el Títol IV de la LODE, en el reglament de normes bàsiques sobre  
Concerts  Educatius  aprovats  per  el  R.D.  2377/1985  de  18  de  desembre,  i  en  les  seues  normes  de 
desenvolupament. Té establert concert educatiu amb la Conselleria d'Educació des dels inicis del règim dels  
concerts. Actualment integra, en règim de Concert Ple, els nivells d'Infantil, Primària i Secundària.

En el present curs 16-17, té una matrícula de 708 alumnes i, com centre integrat, imparteix totes les etapes del 
sistema educatiu obligatori. En la actualitat consta de:

- 6 unitats de 2n cicle de E.I: 3, 4 i 5 anys (dos unitats per nivell).

- 12 unitats de E.P: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é (dos unitats per nivell).

- 8 unitats d'ESO: 1r, 2n, 3r i 4t (dos unitats per nivell).

A) Justificació
Els membres de la Comunitat Educativa del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm, hem elaborat  
aquest  projecte,  inspirat  en el  Caràcter  Propi  de les  «Hermanas de la Doctrina Cristiana»,  els  principis  de  
l'educació inclusiva i seguint les renovacions de la societat i l'entorn en què es desenvolupa l'educació dels  
nostres  alumnes.  És  per  això,  que  es  planteja  la  jornada  contínua  com  a  instrument  per  aconseguir  un 
desenvolupament integral de la persona, d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i  
així millorar el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge.

El  nostre  projecte  s’elabora  en  col·laboració  amb les  famílies,  l'escola  i  diverses  institucions  o  iniciatives  
culturals, d’àmbit social i municipal que participen en el procés educatiu dels xiquets i xiquetes de la nostra  
localitat, aconseguint un context formatiu i educador.

El  pla  específic  d’organització  de  la  jornada  escolar,  amplia  i  renova  el  concepte  d’educació,  facilita  la  
interacció en un model més participatiu de la societat actual. També afavoreix el contacte amb l'àmbit social,  
cultural i econòmic del nostre entorn.

La nostra escola està situada al centre de Benidorm, àrea valencianoparlant, que a més a més està en contacte 
amb altres llengües com ara l’anglés, per l'afluència de visitants, creant espais plurilingües.

L’escola ha d’oferir una formació integral, que no acaba després de l’horari acadèmic, ans al contrari, contínua 
en  horari  extraescolar  amb activitats  que contribueixen  a  completar  aquesta  formació,  generant  un context  
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globalitzador i  integrador de totes les experiències, amb la participació activa de la comunitat  escolar  i  de  
diferents estaments i institucions del municipi.

La majoria dels nostres alumnes participen en activitats extraescolars oferides per organitzacions culturals o 
esportives  (conservatori,  societats  musicals,  clubs  esportius…)  o  en  activitats  de  les  escoles  municipals 
esportives (atletisme, bàsquet, handbol, futbol, gimnàstica rítmica, pàdel, pilota valenciana, salut i esport, tenis,  
voleibol…). La jornada contínua contribuiria a facilitar aquesta participació fent-la compatible amb les tasques 
acadèmiques.

Mitjançant  aquest  pla específic  d’organització de la  jornada escolar,  pretenem millorar  i  intervindre  en els  
àmbits següents:

1r. Àmbit pedagògic.

2n. Àmbit de coordinació.

3r. Àmbit de convivència.

4t. Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere.

5é. Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral.

6é. Àmbit de la salut.

L’escola es converteix en element de dinamització de l’educació que ha d’atendre les demandes de la Comunitat 
Educativa,  oferint  una formació  integral,  que  continue després  de  l’horari  acadèmic,  tenint  com a  finalitat 
primordial el desenvolupament harmònic i integral dels nostres alumnes. 

Objectius:

1. Millorar  el  rendiment  acadèmic  dels  alumnes,  aprofitant  l’horari  de  matí  per  a  desenrotllar  el  
currículum, ja que durant aquest horari l'acompliment acadèmic de l'alumnat és més òptim.  

2. Adequar  l’horari  escolar  a  l’horari  laboral  dels  progenitors,  afavorint  les  relacions  familiars  i  
aproximant els horaris de Primària i Secundària.

3. Augmentar  i  potenciar  el  període  d’utilització  del  temps  lliure  per  a  activitats  complementaries  i 
formatives.

4. Optimitzar la utilització de les instal·lacions escolars.

5. Contribuir  a  la  creació  de  temps  i  espais  per  a  la  participació  i  col·laboració  amb  les  famílies  i  
institucions del nostre entorn.

6. Afavorir les relacions d’amistat i cooperació entre alumnes, al compartir activitats per les quals tenen 
afinitat i en les quals han de col·laborar.

7. Oferir  un millor  aprofitament  de les  hores  no lectives  per  a la realització de deures  i  activitats  no  
acadèmiques.

a. Àmbit pedagògic

Des del punt de vista pedagògic es pretenen aconseguir les següents millores:

• Adequar les hores de major rendiment i capacitat d’atenció de l'alumnat a les hores de major càrrega 
lectiva millorarà el rendiment general  d'aquest,  i  això tindrà una incidència positiva en els  aspectes 
curriculars.
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• Posar activitats complementaries a l’abast dels nostres alumnes en un entorn proper i  en un horari  
adequat.

• Permetre  una  millor  organització  del  seu  temps  d’oci  i  les  seues  hores  d’estudi,  tenint  una  major 
disponibilitat per a realitzar-les.

• Facilitar  la  formació  del  professorat,  que  podrà  assistir  amb  major  disponibilitat  horària,  per  les 
vesprades, als cursos organitzats pel CEFIRE o altres institucions formatives.

b. Àmbit de convivència

El nostre centre té les tres etapes d’educació obligatòria (Infantil, Primaria i ESO) i són moltes les famílies que  
tenen  fills  en  etapes  diferents.  El  fet  de  tindre  un  horari  semblant  ajudaria  a  organitzar  el  seu  temps, 
principalment per les famílies que tenen fills a l’Educació Secundaria. Així mateix, permetria l’organització en  
l’àmbit familiar, facilitant la formació fora del centre sense allargar la jornada.

A més, el nostre centre compta amb la participació de familiars en grups interactius, tertúlies pedagògiques amb  
famílies, biblioteca tutoritzada i comissions mixtes. Amb la jornada contínua, s'afavorirà la participació de les  
famílies (i la resta de membres de la Comunitat Educativa) perquè s'estendrà l'horari en què es podran reunir les  
comissions mixtes (amb la jornada ordinària, difícilment podien reunir-se abans de les 17:00).

c. Àmbit de coordinació

El nostre centre presenta unes característiques peculiars que dificulten la coordinació:

• Ubicació: Infantil es troba situat en altre edifici a les afores de Benidorm, a 5 km del Centre de Primària  
i ESO, que es troba al casc antic del poble (Veure Annex I).

• Horari: Primària i Infantil tenen jornada partida, mentre que Secundària té jornada contínua.

Per tant, la introducció de la jornada contínua en Infantil i Primària afavoreix la coordinació per la unificació  
d'horaris, a més que, d'acord amb l'article 2.5 b de l'Ordre 25/2016, l'horari setmanal del professorat comptarà  
amb una vesprada  de dues  hores  dedicades  a  formació,  una  hora  de coordinació  de nivells  i  una hora  de 
coordinació de etapa o de centre.

Per altra banda, el fet de contar amb una jornada lectiva contínua facilita la coordinació d'activitats escolars i 
extraescolars amb pares, associacions i institucions, millorant i reforçant la nostra Comunitat Educativa.

d. Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere

La coeducació suposa i exigeix condicions d’igualtat reals en les quals cada alumne puga construir la seua 
identitat social des d’un autoconcepte positiu. Això implica el foment de la comunicació entre les persones 
d’ambdós sexes, basant-se en el respecte mutu, en el coneixement i en l’acceptació i comprensió dels altres.

El tractament de la coeducació i la igualtat es una tasca de tota la Comunitat Educativa. Per dur-la a terme cal  
tenir en compte les estratègies per a evitar la discriminació de gènere:

• Col·laboració amb les famílies.

• Tracte igualitari.

• Llenguatge no discriminatori.

• No utilitzar materials didàctics susceptibles de perpetuar actituds discriminatòries.

• Treballar de forma cooperativa.

• Evitar els estereotipus.
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En definitiva, la línia d’actuació coeducativa que s’encamina a evitar la discriminació de gènere, es basa en 
l’elecció i aplicació d’estratègies que amplien les experiències de l’alumnat i fomenten la igualtat.

La coeducació i la igualtat de gènere són aspectes molt presents en la tasca docent i, per tant, de la mateixa  
manera estaran presents a les activitats extraescolars d’aquest projecte.

e. Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral

La conciliació de la vida familiar és un punt clau en el nostre pla de jornada contínua:

• La jornada contínua ajusta, en major mesura, l'horari escolar amb el social i laboral. Aquest fet donarà 
lloc a que gran part dels alumnes podran dinar a casa i gaudir de les relacions familiars més temps. 
Molts  dels  nostres  alumnes  tenen  i  tindran  germans  a  Secundària,  amb  horari  lectiu  de  matí  que 
finalitzen al voltant de les 14’00 hores. Poder dinar tota la família i passar més temps junts millora el  
desenvolupament personal de l'alumne així com la seua educació en valors. 

• El  fet  de  disposar  de  més  temps  per  la  vesprada  permet  que  l'alumne  i  la  família  tinguen  més 
disponibilitat  horària per a  assistir  a  l'oferta d'altres  activitats:  conservatori,  clubs esportius,  classes  
d'idiomes, etc.; facilitant també, el temps d’organització de les tasques escolars, la qual cosa fa afrontar-
les més relaxadament. 

• Disminueix  el  temps  invertit  en  desplaçaments,  tant  per  als  alumnes,  com  per  a  les  famílies  i  
treballadors; per tant hi ha un millor aprofitament del temps del treball. 

• L'espai que hi ha ara entre el matí i la vesprada és excessivament llarg per a la majoria dels estudiants, i 
les classes del matí finalitzen quan l'alumnat encara pot aprofitar les seues capacitats. Així doncs, els  
alumnes que després d'acabar la seva jornada lectiva continuen utilitzant el servei de menjador, tindran  
un temps per a realitzar les tasques pendents, de manera que quan isquen de l'escola tindran els deures 
(o bona part dels deures) acabats, disposant així de més temps per a la vida social i familiar. 

La jornada contínua no és només un canvi d'horari, sinó que és un canvi que afavoreix l'educació completa. 

f. Àmbit de salut

Les estadístiques constaten que en l'adolescència es produeix una reducció de la pràctica esportiva. Aquesta  
reducció té correlació amb el sobrepès, que s'associa amb diversos problemes de salut. La jornada contínua 
facilita que els alumnes que practiquen esport extraescolar puguen compatibilitzar la pràctica esportiva amb les 
tasques  escolars;  fet  que,  al  nostre  parer,  generarà  en  els  alumnes  hàbits  esportius  sòlids  que  reduirien  la 
probabilitat d'abandonament de l'activitat física en l'etapa Secundària.

Per  tal  d'aconseguir  aquest  objectiu,  el  centre  fomentarà,  amb  el  mateix  objectiu,  entre  els  alumnes  que  
romanguen en el  centre  fins  a l'acabament de la  jornada,  la participació  en les  activitats  de  caire  esportiu  
(multiesport, voleibol, bàsquet, etc.).
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B) Horari general del centre
El Col·legi Nuestra Señora de los Dolores està dividit en dos ubicacions que separen els alumnes d’Infantil dels  
de Primaria i ESO en aproximadament 5 km (Veure Annex I). Són moltes les famílies que tenen fills en diferents 
etapes i que cada dia acompanyen els seus fills al Centre. És per això que cada any ens concedeixen horari 
especial diferent d’entrada i eixida per a cadascuna de les etapes: 9:00 per a Primària i 9:30 per a Infantil  
com a horaris d'entrada, 16:15 per a Primària i 17:00 per a Infantil com a horaris d'eixida . D’aquesta 
manera els pares poden acompanyar i arreplegar als seus fills de diferents etapes.

Aquesta situació ens obliga a demanar una entrada i eixida «escalonada» per a Primària i Infantil (sense  
reducció de la jornada escolar) degut a les diferents ubicacions en que es troben.

Horari d’apertura del centre
El centre docent romandrà obert des del mes d'octubre al mes de maig, des de les 8:50 h fins a les 16:50 h a  
Primària i de les 9:15 h a les 17:15 h a Infantil (cal subratllar que el Centre roman obert les 8 hores que indica la 
normativa). A setembre i juny, aplicarem l'horari establert amb caràcter general amb l'entrada a les 8:50 h i  
eixida a les 12:50 h a Primària, i amb l'entrada a les 9:15 h i eixida a les 13:15 h a Infantil, afegint després, tant a 
Primària com a Infantil, el temps necessari per al servei de menjador.

Horari lectiu
L'horari  lectiu  de  l'alumnat  serà  de  25  hores  setmanals,  incloent-hi  els  esplais  (com  indica  la  normativa  
pertinent). L'esplai per a l'alumnat d'Educació Primària serà de 30 minuts. La duració màxima del temps d'esplai  
per a Educació Infantil no serà superior a 45 minuts. Els horaris lectius són els següents:

Horari d'Educació Infantil (octubre a maig)

HORARI DISTRIBUCIÓ

9:15-10:10 55’ 1a sessió lectiva

10:10-11:05 55’ 2a sessió lectiva

11:05-11:35 30’ Esplai

11:35-12:30 55’ 3a sessió lectiva

12:30-13:15 45’ 4a sessió lectiva

13:15-13:30 15’ Esplai

13:30-14:15 45’ 5a sessió lectiva

14:15-15:15 1 h Menjador (1 torn)

15:15-17:15 2 h Extraescolars
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Horari d'Educació Primària (octubre a maig)

HORARI DISTRIBUCIÓ

8:50-9:35 45’ 1ª sessió lectiva

9:35-10:20 45’ 2ª sessió lectiva

10:20-11:05 45’ 3ª sessió lectiva 

11:05-11:35 30’ Esplai 

11:35-12:20 45’ 4ª sessió lectiva

12:20-13:05 45’ 5ª sessió lectiva

13:05-13:50 45’ 6ª sessió lectiva

13:50-15:20 1 h 30’ Menjador (2 torns)

15:20-16:50 1 h 30’ Extraescolars

A setembre i juny, l'horari lectiu s'aplicarà tal i com està establert amb caràcter general, tenint en compte aquesta  
entrada i eixida escalonada, amb l'entrada a les 8:50 h i eixida a les 12:50 h a Primària, i amb l'entrada a les 9:15  
h i eixida a les 13:15 h a Infantil.

Horari d'Educació Infantil (setembre i juny)

HORARI DISTRIBUCIÓ

9:15-10:10 55’ 1a sessió lectiva

10:10-11:05 55’ 2a sessió lectiva

11:05-11:35 30’ Esplai

11:35-12:30 55’ 3a sessió lectiva

12:30-13:15 45’ 4a sessió lectiva

13:15-15:15 2 h Menjador
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Horari d'Educació Primària (setembre i juny)

HORARI DISTRIBUCIÓ

8:50-9:45 55’ 1ª sessió lectiva

9:45-10:40 55’ 2ª sessió lectiva

10:40-11:10 30’ Esplai

11:10-12:00 50’ 3ª sessió lectiva 

12:00-12:50 50’ 4ª sessió lectiva

12:50-14:50 2 h Menjador

Horari no lectiu

Horari de menjador
L'horari  de  menjador  comença  en  finalitzar  l'horari  lectiu.  En  Infantil,  com que  només  hi  ha  un  torn  de 
menjador, començarà a les 14:15 h i finalitzarà a 15:15 h (1 h de menjador); en Primaria, com que n’hi ha dos,  
començarà a les 13:50 h i finalitzarà a les 15:20 h (1 h 30' de menjador).

Horari d'activitats extraescolars de caràcter voluntari
Aquestes activitats es desenvoluparan quan acabe el menjador, de 15:15 h a 17:15 h en Infantil i de 15:20 h a  
16:50 h en Primària.

Resum de l'horari del Centre

Horari d'Infantil

Horari lectiu Menjador Activitats extraescolars

9:15      ----------------------      14:15 14:15 - 15:15 15:15 - 17:15

Horari de Primària

Horari lectiu Menjador Activitats extraescolars

8:50      ----------------------      13:50 13:50 - 15:20

(2 torns)

15:20 - 16:50
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C) Planificació de l'activitat dels docents
El professorat realitzarà les hores complementàries com especifica l'Ordre 25/2016 de 13 de juny. Per tal de 
garantir l'apertura del Centre per les vesprades mentre s'efectuen les activitats no lectives, com a mínim un  
membre de l'Equip Directiu i, si més no, un mestre del Claustre estaran presents al Centre. 

La planificació de l’activitat docent es proposa de forma que es permeta la coordinació del professorat per al  
treball per nivells, etapes i facilite, tant la coordinació de tot l'equip docent, com l'organització de reunions del  
Claustre, del Consell Escolar o d’activitats de formació. A més, permet la coordinació per comissions mixtes de  
treball que afavorix la innovació metodològica i la cohesió de la Comunitat Educativa. 

Planificació de l'activitat dels docents a Infantil

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

09:15 h a 14:15 h Sessions lectives

14:15 h a 15:15 h
Coordinació 

docent 3 anys
Coordinació 

docent 4 anys
Coordinació 

docent 5 anys
Atenció a 
famílies 

15:15 h a 17:15 h

Formació del 
professorat o 

actualització de 
documents

17:15 h a 18:15 h

Coordinació de 
etapa o centre, 
comissions de 

treball.
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Planificació de l'activitat dels docents a Primària

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

08:50 h a 13:50 h Sessions lectives

13:50 h a 14:50 h
Coordinació 

docent 1er i 2n
Coordinació 

docent 3er i 4t
Coordinació 

docent 5é i 6é
Atenció a 
famílies 

14:50 h a 16:50 h

Formació del 
professorat o 

actualització de 
documents

16:50 h a 17:50 h

Coordinació de 
etapa o centre, 
comissions de 

treball.
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D)  Implicació  del  professorat  del  centre  en  la  coordinació  de 
l'activitat no lectiva

L'Equip Directiu elaborarà un horari per establir els torns de guàrdia dels professors i del propi Equip Directiu  
durant les activitats no lectives, que inclourà un sistema de substitucions per garantir l'atenció en l'horari no 
lectiu.

El Centre, mitjançant una comissió mixta, dissenyarà les activitats extraescolars i establirà un horari amb les 
activitats que es proposen i que les famílies podran elegir lliurement.

Es farà un seguiment de cadascuna de les activitats a través dels monitors i els voluntaris de les activitats, per  
conèixer-ne l'adequació, el rendiment de l'alumnat en eixa activitat, el grau de satisfacció per part dels nostres 
alumnes,  dels  monitors i  dels  voluntaris.  Les conclusions d'aquest  seguiment es traslladaran al  Claustre  de  
professors que informaran al Consell Escolar i a la comissió de jornada contínua, per tal de millorar les activitats 
o canviar-les per altres més adequades.

E)  Planificació  de  les  activitats  extraescolars  de  caràcter 
voluntari

Les  activitats  extraescolars  seran  obertes  per  a  tot  l'alumnat  del  centre,  seran  gratuïtes  i  l'assistència  serà 
voluntària, encara que s'estimularà a tot l'alumnat amb activitats d'interès perquè hi participe el màxim nombre  
d'alumnes. Aquestes activitats podran ser anuals o trimestrals; en tot cas es realitzaran activitats al llarg del tot el 
curs escolar. Pretenen aconseguir aprenentatges actius i tindran com a denominador comú els següents aspectes:

• El seu caràcter inclusiu.

• La contribució a la normalització lingüística del valencià.

• Respecte i atenció a la diversitat.

• Foment de la igualtat de gènere.

La planificació, organització i desenvolupament de les activitats extraescolars la realitzarà la comissió mixta de 
jornada contínua (Annex II) que es mantindrà en contacte amb els responsables de cada activitat.  Aquestes 
activitats dependran de les instal·lacions i recursos específics del centre, així com de la col·laboració d'altres  
institucions  o  entitats.  Amb això  es  propicia  l’existència  d’una  oferta  amplia  d’activitats  que  satisfaça  les 
necessitats i interessos de la Comunitat Educativa i de les persones que viuen en el seu entorn, aconseguint un 
aprofitament més efectiu.

Aquestes activitats tindran com a denominador comú la perspectiva educativa amb caràcter lúdic, que milloren 
les aptituds, habilitats i coneixements, impulsant les relacions interpersonals, afavorint l'amistat i la solidaritat,  
que transmeten valors cristians i que fomenten la possibilitat d’ocupar el temps lliure d’una manera saludable,  
recreativa i racional. És a dir, es tracta de dotar a aquestes activitats d’un caràcter inclusiu que desenrotlle les 
capacitats dels nostres alumnes.

Es realitzaran per les vesprades de 15:15 h a 17:15 h en Infantil i de 15:20 h a 16:50 h en Primària.

La ràtio de les activitats s'ajustarà al tipus d'activitat, però no serà superior a la ràtio establerta amb caràcter  
general per a les activitats lectives.

Característiques de les activitats
• Afavoriran el desenvolupament integral dels nostres alumnes.
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• Respondran al model educatiu del nostre Projecte Educatiu de Centre.

• Seran voluntàries per a l'alumnat.

• Seran universals; sense discriminació.

• Seran gratuïtes, sense cost per a les famílies.

• Els monitors tindran la qualificació necessària per al desenvolupament de les seues funcions.

• Del  finançament  de  les  activitats  es  farà  càrrec  la  institució  o  organisme del  qual  procedeix  el/la  
monitor/a o voluntari/a.

Recursos humans
Els recursos humans seran oferits pel:

• Centre escolar:

◦ Mestres voluntaris del centre fora del seu horari de treball.

• Ajuntament:

◦ Monitors que pertanyen a les Escoles Esportives Municipals.

• Associacions de mares i pares dels alumnes (AMPA):

◦ Pares i mares voluntaris.

• Altres:

◦ Monitors i monitores que pertanyen a l'associació d’usuaris del menjador.

◦ Monitors dels «Clubs d'oci».

◦ Monitors i monitores del servei de càtering Mendoza.

Les persones voluntàries, les monitores del menjador i altres, han de signar un compromís de vindre a realitzar  
aquestes activitats al Centre en l'horari no lectiu. De igual forma, hauran de presentar el seu certificat de penals 
com indica la normativa.
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Descripció de les activitats

Activitat de Padrins Lectors

PADRÍ LECTOR

Alumnat

1er,  2n  i  3er  de  Primària 
(alumnes fillols)

3r,  4t,  5e  i  6e  de  Primària 
(alumnes padrins)

Descripció

Cada alumne fillol (de menor edat) agafarà un llibre.

Cada alumne padrí (de major edat) ajudarà a un o més fillols a llegir.

Objectius

• Afavorir el pla lector del centre.

• Donar-li un sentit a la lectura.

• Reforçar la lectura.

• Afavorir  el  coneixement  de les  llengües cooficials  i  valorar  el 
plurilingüisme com a una riquesa cultural.

• Potenciar les relacions entre els alumnes.

• Implicar a l'alumnat en l'educació dels companys.

• Millorar la convivència entre alumnes de diferents nivells.

Nombre d'alumnes

Màxim cinc grups de 25, 

1 grup per dia, 45 minuts

Llengües vehiculars

Valencià i castellà (depenent del 
llibre triat pel fillol)

Personal necessari

1 monitor-a per grup

Implicació

Monitor/a  del  menjador  en 
coordinació  amb  1  mestre  i  la 
comissió de jornada contínua.

Finançament

L'associació  d'usuaris  del 
menjador
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Activitat de llengua i cultura romaneses

LLENGUA i CULTURA ROMANESES

Alumnat

Primària

Descripció

Classes  de  romanés  mitjançant  activitats  lúdiques  (com  ara  cançons, 
poesies, manualitats…)

Objectius

• Facilitar als  alumnes el contacte amb la llengua, la cultura i  la 
civilització romanesa.

• Desenvolupar identitats pròpies en el context dels valors humans.

• Promoure el  plurilingüisme i  la  valoració de totes les  llengües 
com a forma de comunicació.

Nombre d'alumnes

15  alumnes,  2  sessions 
setmanals

Llengües vehiculars

Romanés

Personal necessari

Professora de Romanés

Implicació

Monitor  del  menjador  en 
coordinació amb la comissió de 
jornada contínua.

Finançament

Institut  de la llengua romanesa. 
Ministeri  d'Educació  de 
Romania.
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Activitat de Cinefòrum

CINEFÒRUM

Alumnat

Tot l'alumnat de Primària

Descripció

Aquesta  activitat  fomentarem  el  plurilingüisme  al  centre,  els  xiquets 
gaudiran  de  la  pel·lícula.  Milloraran  la  seua  capacitat  d'atenció  i 
concentració. Al finalitzar es faran preguntes sobre el que ha succeït a la 
història. 

Objectius

• Afavorir el pla lector del centre.

• Introduir el gust per activitats culturals. 

• Fomentar valors com l'amistat, la companyonia, la solidaritat o la 
igualtat, gràcies al cine.

• Focalitzar l'atenció, atenent a la pel·lícula.

• Ampliar el seu vocabulari.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes  per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Anglès, valencià i castellà.

Personal necessari

 1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació  amb un  mestre  del 
centre  i  la  comissió de  jornada 
contínua.

Finançament

L'associació  d'usuaris  del 
menjador
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Activitat de Grups Madre Micaela

GRUPS MADRE MICAELA

Alumnat

Alumnes de 3r a 6é de Primària

Descripció

En aquesta activitat els alumnes comparteixen una estona i aprofundeixen 
en  els  valors  cristians  mitjançant  la  figura  de  la  Fundadora  de  la 
Congregació HHDC, Mare Micaela Grau. També participen activament 
en algunes de les activitats proposades per la comissió de pastoral. A més, 
fan  convivències  i  campaments  on  ens  troben amb altres  companys  i 
companyes de la resta de col·legis de la Congregació.

Objectius

• Potenciar el treball en equip.

• Aprofundir en els valors cristians i humans que podem conèixer 
per part de Mare Micaela i Jesús.

• Treballar per portar un estil de vida cristià i millorar la formació i 
vivència religiosa dels participants.

• Treballar  l'alegria,  autoestima,  confiança,  esperança,  llibertat, 
humilitat, amistat, vocació, solidaritat, inclusió, justícia o igualtat, 
entre altres molts valors.

Número d'alumnes

Màxim 25 alumnes per monitor 
o  mestre  voluntari,  1  dia  en 
setmanes alternes.

Llengües vehiculars

Castellà i valencià

Personal necessari

Almenys 1 voluntari per cada 25 
alumnes.

Implicació

Mestres,  alumnes  de  3r  i  4t 
d'ESO  i  ex-alumnes  del  centre 
en coordinació amb  un mestre i 
la comissió de jornada contínua.

Finançament

L'AMPA
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Activitat de jocs de taula

JOCS DE TAULA

Alumnat

Tot l’alumnat de Primària 

Descripció

Els jocs de taula afavoreixen el desenvolupament d'importants habilitats 
cognitives  i  emocionals.  També,  facilita  l'estimulació  i  el 
desenvolupament  d'habilitats  de  pensament.  Aprendre  jocs  de  taula  en 
edats primerenques afavoreix el desenvolupament d'habilitats cognitives, 
facilitant la capacitat per resoldre problemes, el diàleg, la tolerància a la 
frustració, entre altres.

Objectius

• Utilitzar els jocs de taula com una ferramenta més en el procés 
d'aprenentatge del xiquet.

• Introduir l'alumne en el camp lògic-matemàtic.

• Presentar  aquesta  activitat  de  forma que  desperte  l'interès  dels 
alumnes.

• Desenvolupar  les  capacitats  d'ordre,  lògica,  raonament,  domini 
d'estratègies...  mitjançant  les  normes bàsiques dels  jocs  i  de la 
seua pràctica.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes,  1  dia  per 
setmana, 45 minuts

2n i 3er trimestre

Llengües vehiculars

Valencià i/o castellà 

Personal necessari

1 Voluntari

Implicació

Voluntari  extern  al  centre  en 
coordinació amb un mestre i  la 
comissió de jornada contínua.

Finançament

L'AMPA
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Activitat de Biblioteca Tutoritzada

BIBLIOTECA TUTORITZADA

Alumnat

Tot l'alumnat de primària

Descripció

Serà un lloc on el xiquets puguen anar a fer les seues tasques pendents. 
També podran resoldre dubtes sobre alguna de les assignatures.

Objectius

• Oferir més espais i més temps per poder ajudar als alumnes.

• Potenciar  l'ajuda  mútua  i  optimitzar  les  interaccions  entre 
alumnes de diferents edats i/o nivells de competència.

Número d'alumnes

25 alumnes,  tots  els  dies  de  la 
setmana.

Llengües vehiculars

Valencià i castellà

Personal necessari

1 Voluntari per cada 7 alumnes

Implicació

Voluntaris  de  la  pròpia 
Comunitat  Educativa  en 
coordinació amb un mestre i  la 
comissió de jornada contínua.

Finançament

L'associació  d'usuaris  del 
menjador.
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Activitat de Coral

CORAL

Alumnat

Alumnes de 3r de primària a 4t 
ESO

Descripció

L’activitat de coral es desenvoluparà en una sessió d’hora i  mitja cada 
dues setmanes. 

Cada sessió estarà estructurada de la següent manera:

• Respiració.

• Calfament del cos.

• Calfament de la veu.

• Exercicis vocals.

• Assaig de les obres a interpretar.

• Respiració / Relaxació.

Objectius

• Conèixer i aplicar els principis bàsics de la emissió de la tècnica 
vocal per a una correcta emissió del so, interessant-se per adquirir 
un domini progressiu de les tècniques específiques.

• Adquirir  els  hàbits  d’higiene  personal  conseqüents  amb 
l’assimilació d’una cultura vocal sana.

• Valorar  i  acceptar  les  característiques  vocals  pròpies  i  dels 
membres  del  grup,  prenent  consciència  del  propi  cos  com  a 
instrument musical.

• Aplicar  els  coneixements  bàsics  de  llenguatge  musical  i  el 
desenvolupament  de  l’audició  interna  com  a  elements  de 
l’afinació, qualitat vocal i de color sonor en conjunt.

• Distingir  les  tècniques  gestuals  bàsiques  de  la  direcció  coral  i 
aplicar-les en la interpretació coral.

• Interpretar amb afinació peces corals adaptades a les possibilitats 
del  conjunt,  valorant  la  concentració  com  el  treball 
d’autodisciplina que implica la interpretació musical en grup.

• Participar i col·laborar en la realització de les activitats musicals 
escolars i extraescolars amb una actitud positiva i de col·laboració 
i respecte entre els membres.

Número d'alumnes

25 alumnes per mestre voluntari, 
un dia a la setmana, 45 minuts.

Llengües vehiculars

Valencià, castellà i anglès.

Personal necessari

1 Voluntari  mestre  per  cada 25 
alumnes

Implicació

Mestre voluntari en coordinació 
amb  la  comissió  de  jornada 
contínua.

Finançament

L'AMPA
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• Valorar el silenci com a marc de la interpretació.

Activitat de Multiesport. 

Cal recordar que aquesta activitat necessita un compromís d'assistència els dissabtes als partits, per part dels  
pares, mares o tutors, ja que aquesta activitat forma part d'una competició en què participa el nostre Col·legi  
amb la resta de col·legis de Benidorm.

MULTIESPORT

Alumnat

Alumnat de 3er i 4t de Primària

Descripció

Aquestes activitats estan orientades a millorar el desenvolupament motor, 
els hàbits de salut i habilitats de socialització.

Objectius

• Fomentar l'activitat física com font de salut.

• Aprendre normes d'organització i cooperació entre tots.

• Desenvolupar  les  habilitats  i  capacitats  físiques  bàsiques 
lúdicament.

• Aprendre  les  regles  bàsiques  d'esports  com  el  futbol  sala, 
voleibol, handbol, bàsquet…

• Fomentar valors com l'amistat, la companyonia, la solidaritat o la 
igualtat, gràcies a l'esport.

Número d'alumnes

25 alumnes per monitor, 2 dies a 
la setmana.

Llengües vehiculars

Castellà i valencià.

Personal necessari

1  monitor-a  per  cada  25 
alumnes.

Implicació

Ajuntament, monitor de l'Escola 
Esportiva  Municipal  en 
coordinació amb un mestre i la 
comissió de jornada contínua

Finançament

Ajuntament de Benidorm
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Activitat d'Esport a l'Escola. 

Cal recordar que aquesta activitat necessita un compromís d'assistència els dissabtes als partits, per part  dels  
pares, mares o tutors, ja que aquesta activitat forma part d'una competició en què participa el nostre col·legi amb 
la resta de col·legis de Benidorm.

ESPORT A L’ESCOLA

Alumnat

Alumnat de 5é i 6é de Primària

Descripció

Aquestes activitats estan orientades a millorar el desenvolupament motor, 
els hàbits de salut i habilitats de socialització.

Objectius

• Fomentar l'activitat física com font de salut.

• Aprendre normes d'organització i cooperació entre tots.

• Desenvolupar  les  habilitats  i  capacitats  físiques  bàsiques 
lúdicament.

• Aprendre  les  regles  bàsiques  d'esports  com ara  el  futbol  sala, 
voleibol, handbol, bàsquet, pilota…

• Fomentar valors com l'amistat, la companyonia, la solidaritat o la 
igualtat, gràcies a l'esport.

Número d'alumnes

10  per  esport,  2  dies  a  la 
setmana.

Llengües vehiculars

Castellà

Personal necessari

1  monitor-a  en  col·laboració 
amb  voluntaris  dels  clubs 
esportius de Benidorm

Implicació

Ajuntament, monitor de l'Escola 
Esportiva Municipal

Clubs esportius de Benidorm

Finançament

Ajuntament de Benidorm

Clubs esportius de Benidorm
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Activitat d’autonomia personal i relaxació

AUTONOMIA PERSONAL I RELAXACIÓ

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

El desenvolupament de l’autonomia personal es un objectiu prioritari  a 
l’educació  dels  nostres  alumnes.  Un  xiquet/a  autònom  es  el  que  pot 
realitzar per sí mateix les tasques i activitats apropiades als xiquets/es de 
la seua edat i el seu entorn sociocultural.

Afavorir els aprenentatges de les tasques quotidianes millora també el seu 
aprenentatge i la relació amb els altres.

Objectius

• Expressar  i  interpretar  de  forma  oral  pensaments,  emocions, 
vivències...

• Aprendre a demanar ajuda.

• Aprendre a rentar-se les dents.

• Aprendre a cordar-se les sabates.

• Mantindre en ordre la motxilla i altres objectes personals.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes   per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà.

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació  amb un mestre  del 
centre i  la comissió de jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Activitat de cinefòrum

CINEFÒRUM

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

Aquesta activitat fomenta el plurilingüisme al Centre mentre els xiquets 
gaudixen  de  la  pel·lícula.  Milloraran  la  seua  capacitat  d'atenció  i 
concentració. Al finalitzar es faran preguntes sobre el que ha succeït a la 
història. 

Objectius

• Afavorir el pla lector del centre.

• Introduir el gust per activitats culturals. 

• Fomentar valors com l'amistat, la companyonia, la solidaritat o la 
igualtat, gràcies al cine.

• Focalitzar l'atenció, atenent a la pel·lícula.

• Ampliar el seu vocabulari.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes   per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà.

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació  amb un  mestre  del 
centre  i  la  comissió de  jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Activitat de contacontes

CONTACONTES

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

Amb aquesta activitat els alumnes gaudiran de la lectura, millorant la seua 
capacitat  d’atenció  i  concentració.  Desprès  de  la  lectura  del  conte,  els 
alumnes el comentaran, coses que els ha agradat i descriuran situacions 
similars que els han passat, fent una tertúlia sobre eixa lectura.

Objectius

• Afavorir el Pla Lector del Centre.

• Contribuir a la promoció del valencià com a llengua normal de 
comunicació en la societat.

• Introduir el gust per la lectura. 

• Fomentar valors com l'amistat, la companyonia, la solidaritat o la 
igualtat, gràcies al conte.

• Focalitzar l’atenció, escoltant les persones que conten el conte.

• Desenvolupar el  llenguatge contant,  després  d’escoltar  el  conte 
que pensen, que els agrada, que no... etc.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes   per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà.

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació  amb un mestre  del 
centre i  la comissió de jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Activitat de jocs tradicionals

JOCS TRADICIONALS

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

Els  jocs  tradicionals  afavoreixen  el  desenvolupament  d'importants 
habilitats  cognitives  i  emocionals.  També,  facilita  l'estimulació  i  el 
desenvolupament  d'habilitats  de  pensament.  Aprendre  jocs  tradicionals 
afavoreix el desenvolupament d'habilitats cognitives, facilitant la capacitat 
per resoldre problemes, el diàleg, la tolerància a la frustració, entre altres 
habilitats.

Aquestes activitats estan orientades a millorar el desenvolupament motor, 
els hàbits de salut i les habilitats de socialització.

Objectius

• Utilitzar  els  jocs  tradicionals  com  una  ferramenta  més  en  el 
procés d'aprenentatge del xiquet/a.

• Aprendre normes d'organització i cooperació entre tots.

• Desenvolupar  les  habilitats  i  capacitats  físiques  bàsiques 
lúdicament.

• Presentar  aquesta  activitat  de  forma que  desperte  l'interès  dels 
alumnes.

• Desenvolupar  les  capacitats  d'ordre,  lògica,  raonament,  domini 
d'estratègies...,  mitjançant les normes bàsiques dels jocs i  de la 
seua pràctica.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes   per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà.

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació amb un mestre  del 
centre  i  la  comissió  de jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Activitat de jardí escolar

JARDÍ ESCOLAR

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

Aquesta  activitat  ajudarà  a  promoure  el  respecte  per  les  plantes  i  a 
conèixer la importància del medi que ens envolta. Seran més conscients 
dels temps d’espera per veure com creixen les llavors que planten, així 
com la importància de regar i de ser constants amb les coses que duem a 
terme.

Objectius

• Posar als nostres alumnes en contacte amb la natura.

• Aprendre a usar diferents utensilis relacionats amb la jardineria.

• Conèixer diferents plantes i flors.

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes   per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà.

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació  amb un mestre  del 
centre i  la comissió de jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Activitat de treballs manuals amb materials reciclats

TREBALLS MANUALS AMB MATERIALS RECICLATS

Alumnat

Tot l'alumnat d’Infantil

Descripció

Amb aquest taller es pretén donar a conèixer als alumnes la importància 
de  reciclar,  reduir  deixalles  i  reutilitzar.  Igualment,  treballaran  les 
habilitats psicomotrius, fomentant la seua imaginació i la seua creativitat. 
Els alumnes s’adonaran de la importància de reciclar i de com es poden 
reutilitzar, de forma creativa, els materials que tirem al fem.

Objectius

• Conscienciar de la importància del reciclatge.

• Aconseguir una progressiva habilitat i agilitat manual.

• Conèixer les diferents formes de representació.

• Potenciar la capacitat creativa dels alumnes.

• Fabricar amb material reciclat coses útils, com joguets, jocs...

Número d'alumnes

Màxim  25  alumnes  per 
monitor/a, 1 dia a la setmana

Llengües vehiculars

Valencià i castellà

Personal necessari

1 monitor per cada 25 alumnes

Implicació

Monitors  del  menjador  en 
coordinació amb un mestre  del 
centre  i  la  comissió  de jornada 
contínua.

Finançament

L'empresa del menjador
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Distribució temporal de les activitats extraescolar
PLANIFICACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15:15 – 16:15 Autonomia personal i relaxació1

16:15 – 17:15 Treballs manuals 
amb materials 

reciclats

Contacontes Jardí escolar Jocs tradicionals Cinefòrum

PLANIFICACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMARIA

En horari d'activitats extraescolars es realitzaran activitats de 45 minuts simultàniament amb activitats d'hora i  
mitja.

Activitats d'1:30 hores

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15:20 – 16:50 Multiesport Esport a l'escola Multiesport

Grups Mare 
Micaela Esport a 

l'escola
Cinefòr

um
Coral

Activitats de 45 minuts

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15:20 – 16:05
Biblioteca 
tutoritzada

Biblioteca 
tutoritzada

Biblioteca 
tutoritzada

Biblioteca 
tutoritzada

Biblioteca 
tutoritzada

16:05 – 16:50
Padrí 
lector

Llengua 
i cultura 
romanes

es

Padrí lector
Padrí 
lector

Llengua 
i cultura 
romanes

es

Padrí lector
Padrí 
lector

Jocs de 
taula

Els Grups Mare Micaela i Coral s'alternaran quincenalment.

Les activitats Esport a l'escola/Cinefòrum, Padrí lector/ Llengua i cultura romaneses i Padrí lector/ Jocs de taula  
es realitzaran simultàniament.

1 L'activitat d'autonomia personal i relaxació es realitzarà tots els dies.
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F)  Planificació  dels  serveis  complementaris  de  menjador  i 
transport

Pel que fa als serveis de menjador i transport escolar, es compliran les següents premisses:

• El Centre continuarà oferint els serveis de menjador (s'ha fet un estudi de la seva viabilitat, Annex V) i 
transport escolar. 

• A Primaria, l’Associació d’Usuaris del Menjador continuarà oferint el servei de menjador (s'ha fet un 
estudi de la seva viabilitat, Annex V).

• A Infantil, el Centre es farà càrrec de la continuïtat del menjador escolar (s'ha fet un estudi de la seva  
viabilitat, Annex V).

• Els alumnes que facen ús del menjador escolar podran abandonar el centre en finalitzar el període de  
menjador o a les 17:15 h en Infantil i a les 16:50 h en Primaria.

• A Infantil el menjador tindrà només un torn. Començant immediatament després de finalitzar l’horari 
lectiu.

• A Primària menjaran en dos torns, començant els alumnes de 1er, 2n i 3er, i en segon torn els de 4t, 5é, 
6é i els pocs alumnes de la ESO que fan ús del menjador.

• Una vegada finalitzat el menjador els alumnes poden eixir del centre o romandre en l’escola realitzant  
les activitats gratuïtes i voluntàries, organitzades per la comissió mixta de jornada contínua.

• Els alumnes que no desitgen participar de dites activitats seran custodiats per els monitors del menjador.

• Tot el temps no lectiu romandrà de guàrdia almenys un membre del Claustre i un de l’Equip Directiu. 

• El servei de transport, que actualment només funciona a Infantil, continuarà funcionant com fins ara.

G) Mesures per a garantir l'atenció a l'alumnat amb necessitats 
de suport en les activitats extraescolars

El nostre projecte contempla, com a principi, la diversitat de l’alumnat donant resposta al caràcter inclusiu del  
nostre Centre. Mantenim altes expectatives per els nostres alumnes, independentment de les característiques 
personals, necessitats, interessos i estils cognitius. Per a dur a terme açò, es disposaran dels recursos necessaris 
per a donar resposta als xiquets que presenten necessitats específiques de suport educatiu durant la realització de  
les  activitats  extraescolars  propostes.  Serà necessària  l’ajuda dels  seus  companys  de classe  i  del  monitor/a  
voluntari. El/la tutor/a d’aquests alumnes s’entrevistarà amb el responsable de l’activitat extraescolar triada per  
tal d’assegurar que es donen les condicions necessàries (incloent-hi material específic, si cal) perquè tots els 
alumnes puguen fer l’activitat o assolisquen els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 

H) Previsió d'actuacions formatives que s'inclouran en la PGA
L’aplicació del pla farà necessària la realització d’activitats formatives per part del personal implicat, tant en el  
desenvolupament d’alguna activitat com en el gaudiment d’aquestes. Per aquest motiu, anualment es realitzarà 
al menys una activitat formativa amb tot el personal encarregat del desenvolupament de les activitats. Aquesta  
s’inclourà a la PGA. En aquesta formació es transmetrà a tots els implicats (Claustre, monitors, AMPA, Tècnic  
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esportiu, voluntaris...) i es parlarà de l’organització, rutines per a les activitats, resposta a incidències, continguts 
específics de cada activitat formativa dirigides a les famílies, recursos materials i tecnològics, etc. Es pretén  
resoldre els dubtes que es puguen tindre al respecte. I per aquest motiu serà al llarg de setembre, coincidint amb 
el  començament  de  curs.  Simultàniament  també  es  parlarà  a  les  famílies  del  funcionament  de  la  jornada 
contínua, de l’organització interna, les diferents possibilitats d’activitats i  organització de vida familiar, fent  
força en la implicació d’aquestes.

Es continuarà oferint la formació als voluntaris de Grups Interactius. Tots els voluntaris reben unes sessions de  
formació abans de començar a participar en l’activitat.

Juntament amb aquestes activitats formatives s'aprofundirà en diversos temes i aquesta formació serà oberta tant  
per a mestres  com per a famílies (i  resta de membres de la Comunitat  Educativa).  Ens formarem sobre la 
socialització preventiva i el model dialògic, hem començat aquesta formació en cursos anteriors i l’ampliarem 
amb l’horari de jornada contínua. Es fomentarà l’assistència de les famílies a les tertúlies pedagògiques, com a  
espai de reflexió i millora per a la comunitat, on tractem articles científics i llibres de pes educatiu rellevant. El 
Claustre, per la seua part, continuarà amb la formació Institucional que ofereix la Congregació amb aquesta  
mateixa metodologia, lectura de documents i reflexió mitjançant tertúlies.

I) Previsió del seguiment i avaluació del Pla
L’avaluació i seguiment (Annex III) del funcionament i efectivitat de la jornada contínua es farà en diferent  
nivells: Equip Directiu, Comissió del Projecte de Jornada contínua, Claustre de professors i Consell Escolar. La 
Comissió mixta de Jornada contínua ha sigut l’encarregada de redactar i supervisar aquest Projecte, per tant  
s’encarregarà  de  valorar  i  avaluar  trimestralment  el  funcionament  del  pla,  amb les  aportacions  de  l'Equip 
Directiu,  Claustre  de  professors  i  del  Consell  Escolar,  atenent  els  criteris  basats  a  l’annex XII  de  l’Ordre 
25/2016 de 13 de juny: 

1. Identificació del context.

2. Àmbit d’aplicació.

3. Projecte educatiu de l’organització de la jornada escolar.

Aquests primers punts estan inclosos al Projecte elaborat per la comissió mixta.

4. Grau d’adequació dels horaris a les necessitats educatives.

Es tindrà en compte el rendiment general de l’alumnat i l’optimització dels recursos del centre.

5. Funcionament del menjador:

El nombre d’alumnes, qualitat del menjar i gestió, serà detallat per l’Associació d’Usuaris del Menjador  
a Primària, i pel Col·legi a Infantil, com ha sigut fins ara, per a que el funcionament d’aquest siga de la 
major qualitat.

6. Organització de la jornada docent.

El nivell d’assistència, coordinació de les activitats per part del professorat i funcionament general del  
Pla s’examinarà per a proposar millores cada trimestre.

7. Atenció a les famílies.

Mantindrem una avaluació exhaustiva de l’atenció a les famílies que passaran a ser part de la formació 
oberta del centre, i es garantirà un temps estimat en el qual puguen entrevistar-se amb aquell de la 
Comunitat Educativa que el necessite.

8. Resposta a les necessitats educatives especials.
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El centre està immers en una educació de qualitat i amb expectatives d’èxit, pel que s’ha inclinat per un  
model  educatiu d’inclusió  i  fa  ús  de les  anomenades Actuacions Educatives  d'Èxit.  Aquestes  estan 
basades en evidències científiques i asseguren una millora del rendiment acadèmic de tot l’alumnat,  
incloent aquells que presentes barreres educatives, i del clima a tot el Centre.

9. Activitats extraescolars de caràcter voluntari i gratuït.

S’avaluarà amb preferència la qualitat d’activitats complementàries impartides al centre per a garantir 
una oferta adequada per a la Comunitat Educativa, on aquesta mateixa s’implica directa i indirectament  
amb el contacte d’entitats externes col·laboradores i amb la coordinació efectiva de les activitats per part 
del professorat.

10. Actuacions formatives per la comunitat escolar: professorat i famílies.

Es valorarà  la funcionalitat  i  adequació de les xerrades informatives  inicials,  així  com dels  cursos,  
tallers formatius, tertúlies pedagògiques amb famílies, monitors i mestres sobre el model dialògic de 
resolució de conflictes.

11. Meta-avaluació

El Claustre de professors, realitzarà una valoració trimestral d’acord amb els informes presentats per la 
Comissió.  En  aquesta  es  pretendrà  aportar  propostes  de  millora  que  contribuiran  a  l’aplicació  de 
l’ordenació de la jornada escolar.  En la memòria de fi  de curs  s’arreplegarà  allò més rellevant  del  
funcionament de la jornada contínua i es modificarà el pla, si fóra convenient. Aquestes modificacions 
hauran de ser aprovades pel Claustre i el Consell Escolar del Centre. 

Per altra banda, el Consell Escolar realitzarà una avaluació trimestral (Annex III) també valorant els informes 
tant del Claustre com de la Comissió del Projecte.

Pel  que fa a  l’AMPA, realitzarà  igualment  una valoració del  funcionament  i  s’encarregarà  de traslladar al  
Consell Escolar les opinions i possibles propostes per part del pares i mares de la Comunitat Educativa.

A més a més, com a Centre Nivell  II de Qualitat segons el model EFQM, es realitzarà una enquesta a les  
famílies,  altra  als  alumnes  i  altra  al  personal  docent,  com està  establert  en  el  nostre  pla  de  Qualitat,  on 
s’inclouran preguntes sobre la jornada contínua i es posarà de manifest el grau de satisfacció de les famílies pel  
que fa al funcionament i el canvi en la conciliació familiar. Aquesta informació ajudarà a fer les modificacions  
necessàries al projecte i a portar endavant les propostes de millora.

Tot aquest procés d'avaluació serà supervisat en tot el seu conjunt per l'Equip Directiu.
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Annexos

33



Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Annex I: Situació del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores

El Col·legi Nuestra Señora de los Dolores es troba situat en dos ubicacions diferents, separats aproximadament a 
una distància de 5 km:

• L'edifici d'Educació Infantil es troba a les afores de Benidorm, concretament a l'Avinguda Severo Ochoa 
63, 03503, Benidorm.

• L'edifici on es troba Educació Primària i Secundària es troba al centre de Benidorm, al Carrer El Pal 6,  
03501, Benidorm.

Per a que s'observe la diferència entre les dos ubicacions mostrem aquesta fotografia obtinguda utilitzant Google 
Maps:

Imatge 1: Vista panoràmica de la ubicació del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm. La localització d'Ed.Infantil i la de 

Primària i Secundària estan separades en aproximadament 5 km.
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Annex II: Taules de planificació de les activitats

PROGRAMA D’ACTIVITATS A INFANTIL

ACTIVITAT RESPONSABLE AULA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

AUTONOMIA 
PERSONAL I 
RELAXACIÓ

CINEFORUM

CONTACONTES

MANUALITATS

JARDÍ ESCOLAR

JOCS TRADICIONALS

PROGRAMA D’ACTIVITATS A PRIMÀRIA

ACTIVITAT RESPONSABLE AULA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PADRÍ LECTOR

ROMANÉS

CINEFORUM

GRUPS MARE MICAELA

JOCS DE TAULA

BIBLIOTECA 
TUTORITZADA

CORAL

MULTIESPORT

ESPORT A L’ESCOLA
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PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A INFANTIL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:15h-16:15h

16:15h-17:15h

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A PRIMÀRIA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:20h-16:05h

16:05h-16:50
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Annex III: Documents d'avaluació 
RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES FAMÍLIES 1R-TRIMESTRE

1.-El fet que l'escola del teu fill/a tinga jornada continuada, ha creat problemes 
o ha trastornat a pitjor les costums de la família?

SI =* NO

2.- La jornada continua ha ocasionat problemes en la alimentació del seu fill/a? SI = NO

3.- Com penses que és la separació del treball  en blocs: pel mati treball  de 
classe i les vesprades activitats extraescolars.

positiu = negatiu

4.- Amb la jornada Continua, penses que s'ha perdut l'hàbit d'anar al parc? SI = NO

5.- Creus que s'han vist afectades les ajudes de menjador? SI = NO

6.- La jornada continua està suposant major despesa econòmica per a la teua 
família?

SI = NO

7.- Creus que el centre està millor organitzat amb la jornada contínua? SI = NO

8.-  Creus  que  la  flexibilitat  horària  d'eixida  (14:00-15:30-17:00)  facilita 
l'organització familiar?

SI = NO

9.- Creus que el menjador escolar s'ha vist afectat negativament? SI = NO

Propostes de millora:

(=* vol dir: no he notat el canvi)
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES FAMÍLIES 2N-TRIMESTRE

1.-Amb la jornada continuada, creus que hi ha més temps per a la convivència 
familiar?

SI =* NO

2.- La jornada continuada crea més, menys o els mateixos problemes en relació 
amb la jornada laboral dels pares?

Més = Menys

3.- Penses que el teu fill/a va més content a l'escola amb la jornada continuada? SI = NO

4.- Penses que el teu fill prefereix la jornada continuada? SI = NO

5.- Penses que el teu fill rendeix millor amb la jornada continua? SI = NO

6.- Consideres que amb la jornada contínua es distribueix millor el temps el teu 
fill?

SI = NO

7.- Amb la jornada contínua el teu fill se cansa més , menys o igual que amb la 
jornada partida?

SI = NO

8.- En cas de que es canse més, ho valores com a positiu? SI = NO

9.- Penses que aprofita millor les activitats extraescolars? SI = NO

Propostes de millora:

(=* vol dir: no he notat el canvi)
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES FAMÍLIES 3R-TRIMESTRE

1.- Amb la jornada continua, el teu fill té el temps més organitzat per jugar, fer 
deures, extraescolars i estar amb la família?

SI =* NO

2.- Amb quin tipus de jornada creus que aprofita millor les extraescolars? J.Cont. = J.Part.

3.- Realitza les activitats dins de l'escola, fóra o a ambdós llocs? dins ambdós dins ambdós fóra

4.- Creus que la jornada continua ha estat una bona decisió? SI = NO

5.-  La  jornada  continuada  facilita  la  comunicació família-escola?  (atenció a 
pares)

SI = NO

6.- El rendiment acadèmic del teu fill, ha millorat, empitjorat o és el mateix que  
amb la jornada partida?

millor = pitjor

7.- Si el teu fill/a va a infantil, creus que és una jornada molt llarga per a ell/a? SI = NO

8.- Creus que s'han vist afectades negativament les activitats de l'AMPA? SI = NO

9.- Tornaries a la jornada partida? SI = NO

Propostes de millora:

(=* vol dir: no he notat el canvi)
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES ENQUESTES ALS PARES

PARES/MARES CENSATS: _________ CURS:

NOMBRE D'ALUMNES: _________ TRIMESTRE: 

ENQUESTES ENTREGADES: __________

ENQUESTES TORNADES: __________ PERCENTATGE: ________

Numero de pregunta Favorable Igual Desfavorables En blanc

Primer

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Segon

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tercer

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Percentatges
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C/ El Pal, 6
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

VALORACIÓ PER ÀMBITS: es realitzarà trimestralment i una conjunta a final de curs amb les dades dels  
tres trimestres.

ÀMBIT FAVORABLE IGUAL DESFAVORABLE EN BLANC

CONCILIACIÓ 
FAMILIAR-
LABORAL

ECONOMIA 
FAMILIAR

MENJADOR 
ESCOLAR

ALIMNETACIÓ

ORGANITZACIÓ 
DEL CENTRE

TEMPS DE 
L'ALUMNE

RENDIMENT DE 
L'ALUMNE

EXTRAESCOLARS

AMPA

PREFERÈNCIES 
DELS XIQUETS

HA ESTAT BONA 
DECISIÓ LA J.C.

TORNARIES A LA 
JORNADA 
PARTIDA?
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DELS MESTRES

1.- Sóc partidari de la jornada continuada? SI =* NO

2.- Amb aquesta jornada organitze millor el meu treball? SI = NO

3.- Amb aquesta jornada aprofite millor el temps per preparar les classes? SI = NO

4.- Aquesta jornada suposa més esforç per la meua part? SI = NO

5.- Concilia la meua vida familiar i laboral? SI = NO

6.- Suposa una major despesa econòmica per a la meua família? SI = NO

7.- Creus que el centre està millor organitzat amb la jornada contínua? SI = NO

8.- Estic més motivat a nivell laboral? SI = NO

9.- Observe que els meus alumnes es cansen més amb aquesta jornada? SI = NO

10.- Els meus alumnes ham millorat el comportament? SI = NO

11.- Els meus alumnes vénen més motivats a l'escola? SI = NO

Per a contestar només el tercer trimestre

12.- Els meus alumnes han obtingut millors resultats respecte al curs anterior? SI = NO

13.- Han millorat el seu rendiment? SI = NO

14.- Han millorat en les tasques de casa? SI = NO

15.- Ha sigut bona decisió la jornada contínua? SI = NO

16.- Tornaries a la jornada partida? SI = NO

(=* vol dir: no he notat el canvi)
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES ENQUESTES ALS MESTRES

PROFESSORS CENSATS: _________ CURS:

ENQUESTES ENTREGADES: __________ TRIMESTRE:

ENQUESTES TORNADES: __________ PERCENTATGE: ________

Pregunta Favorable Igual Desfavorables En blanc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Percentatges
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

VALORACIÓ PER ÀMBITS: es realitzarà trimestralment i una conjunta a final de curs amb les dades dels  
tres trimestres.

ÀMBIT FAVORABLE IGUAL DESFAVORABLE EN BLANC

CONCILIACIÓ 
FAMILIAR-
LABORAL

ECONOMIA 
FAMILIAR

ORGANITZACIÓ 
DEL TREBALL

CÀRREGA 
LABORAL

ORGANITZACIÓ 
DEL CENTRE

MOTIVACIÓ 
PERSONAL

RENDIMENT DE 
L'ALUMNE

MILLORA DE 
L'ALUMNE

HA ESTAT BONA 
DECISIÓ LA J.C.

TORNARIES A LA 
JORNADA 
PARTIDA?

44
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DELS ALUMNES

1.- El teu temps s'organitza millor amb la jornada continua? SI =* NO

2.- Creus que és positiu per a tu triar les activitats que realitzes per la vesprada? SI = NO

3.- Tens més temps per a estudiar? SI = NO

4.- Tens més temps per jugar i dedicar-te a les teues aficions? SI = NO

5.- Véns més content al cole amb la jornada continua? SI = NO

6.- Estudies millor amb la jornada continua? SI = NO

7.- Te passen més ràpides les classes? SI = NO

8.- Prefereixes la jornada continua? SI = NO

(=* vol dir: no he notat el canvi)

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE LES ENQUESTES ALS ALUMNES

ALUMNES CENSATS: _________ CURS: 

ENQUESTES ENTREGADES: __________ TRIMESTRE: 

ENQUESTES TORNADES: __________ PERCENTATGE: ________

Pregunta Favorable Igual Desfavorables En blanc

1

2

3

4

5

6

7

8

Percentatges
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Annex IV: Model de compromís per a les extraescolars

En Benidorm, a (DIA)  de (MES) de (ANY)

D./Dña. (PRESIDENT DE L'AMPA/REPRESENTANT DEL MENJADOR)

com (PRESIDENT DE L'AMPA/REPRESENTANT DEL MENJADOR) de l'Associació  de Mares i Pares del  Col·legi 

Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm, amb domicili al C/ Pal 6, 03501, Benidorm.

CERTIFIQUE:

Que, segons l'acord adoptat  per  la  majoria  en l'Assemblea  General  celebrada el  dia  (DATA),  (l'AMPA/ASSOCIACIÓ 

D'USUARIS DE MENJADOR) del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm es compromet a col·laborar amb 

el  Centre escolar en l'organització i  finançament  de les activitats extraescolars de caràcter  voluntari  a realitzar durant  

l'horari no lectiu, i finalitzat el temps del menjador, a fi de que es garanteixi l'accés a les mateixes de tots/es aquells/es  

alumnes que tornen al Centre escolar entre les 15:20 i les 16:50 h a Primària i entre les 15:15 i les 17:15 a Infantil, segons  

allò establert al Pla específic d'organització de la jornada escolar del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm.

I per a que així conste dins de la documentació exigida en l'article 7, apartat 8 de l'ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la  

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i tinga els efectes oportuns

Signat  (PRESIDENT DE L'AMPA/REPRESENTANT DEL MENJADOR) 

Signat  (SECRETARI DE L'AMPA/REPRESENTANT DEL MENJADOR) 
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Annex V: Sondeig sobre el menjador i les extraescolars

Per fer una estimació sobre l'ús i viabilitat del menjador escolar (preocupació de la Comunitat Educativa), la 
Comissió de jornada continuà va realitzar una consulta a les famílies a través del document que es troba en  
aquest  annex.  Els  resultats  obtinguts  també  es  mostren  en  el  present  annex.  Segons  aquesta  enquesta,  els 
menjadors tindran alumnat suficient per a que aquests siguen viables.

Imatge 2: Resultats del sondeig realitzat per part de la Comissió de jornada contínua. Els resultats indiquen que l'alumnat serà suficient 

per a que els menjadors siguen viables.
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