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MODIFICACIÓ CALENDARI ESCOLAR 

Aquest matí ens hem aixecat amb uns canvis importants de cara al 

proper curs. 

En el últims anys, les classes comencen a partir del dia 11 de 

setembre, d’aquesta manera els professors poden preparar les seves 

aules i les matèries que impartiran, ja que el 60% de la plantilla 

s’adjudica al mes de setembre per al curs que realitzarà . 

Però a partir del curs vinent s’avancen al dia 5. 

Això és el resum de les instruccions que ha arribat als centres: 
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                 Avançament del calendari escolar a partir del curs 2022-2023 

5 de setembre: inici de les classes a infantil i primària. 

7 de setembre: inici de les classes a l’ESO, batxillerat i l’FP. 

Quins canvis comportarà aquest calendari? 

No hi haurà un increment de les hores lectives. Entre els dies 5 i 30 

de setembre els centres d'infantil i primària faran jornada reduïda 

entre les 9 i les 13 hores i el servei de menjador tindrà el 

funcionament habitual. 

 

Quins beneficis aporta aquesta mesura? 

         Per a l'alumnat. Escurcem un període molt llarg d'aturada, en 

què es poden oblidar hàbits i aprenentatges adquirits durant el curs. 

Sobretot és important per a l'alumnat en situació de vulnerabilitat, que 

no té els mateixos recursos per fer activitats culturals i d'educació en 

el lleure durant l'estiu. 

 

                                Per a les famílies. L'avançament del calendari escolar beneficia 

el col·lectiu de mares i pares, perquè afecta directament la conciliació 

de la vida laboral i familiar. Especialment beneficia les dones, a les 

quals recau més la cura dels fills i filles. 
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                Per als i a les professionals de l'educació. En fer-se una 

jornada compactada al matí durant el mes de setembre, un mes 

encara molt calorós, les classes es faran en un horari amb millor 

confort tèrmic. Amb aquest horari es facilitarà també la coordinació 

del personal docent per treballar els continguts pedagògics per 

impartir durant el curs. 

 

      Per als equips directius. Amb l'avançament dels nomenaments 

de la plantilla estructural es facilitarà molt l'organització del curs 

següent 

En principi, sembla que aquesta mesura és del tot perfecta i que 

afectarà d’una forma positiva als centres educatius catalans. 
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En l’apartat famílies, es fa una esmena especial a les dones. 

Sabem que un percentatge del  80% del docents són dones, i moltes 

mares, i agraïm que se’ns tingui en compte, tot i que aquest 

comentari potser no caldria en ple segle XXI, quan es suposa 

que la càrrega familiar s’assumeix al 50% dintre de la parella.  
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Des d’ASINPRE ens qüestionem vàries situacions: 

La primera és que aquests canvis s’hagin pres sense el previ acord 

amb les representacions que formen part de l’escola, tant sindicats 

docents, com associacions de famílies. 

Segona, que, des de l’experiència, ens plantegem si realment al mes 

de juny les plantilles dels centres estaran cobertes al 100%, i no ens 

trobarem com cada any que el primer dia de curs falta un terç com a 

mínim de la plantilla, i que aquest fet recaurà com sempre en la resta 

del professorat que ha de fer el triple de feina, per a què les classes 

comencin amb uns mínims de qualitat.  

Per tant, que això no impliqui una sobrecàrrega de treball pels 

docents. 

Per aconseguir això també caldrà que les adjudicacions es facin al 

mes de maig, perquè cada persona sàpiga en quin centre treballarà 

al setembre. 

També ens plantegem que aquests canvis no impliquin que el 

professorat s’hagi de quedar el mes de juliol o els primer dies de 

setembre fent hores extres per poder preparar el curs perquè 

materialment és impossible fer-ho en tres dies. 

Estarem pendents i denunciarem qualsevol situació 

que impliqui abusos en les condicions laborals dels 

docents, ja prou afectades. 
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