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Dictamen 4/2016 
 

 
En data 26 de febrer de 2016, d’acord amb el que estableix l’article 171.3 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, ha estat tramès per a consulta al Consell Escolar de Catalunya, 
el projecte d’ordre per la qual s’estableix el cale ndari escolar del curs 2016-2017 per 
als centres educatius no universitaris de Catalunya . 
 

ANTECEDENTS LEGALS  
 
Primer 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) estableix a l’article 54.1 que correspon al 
Departament d’Ensenyament fixar el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris i 
postobligatoris, que ha de comprendre entre cent setanta-cinc i cent setanta-vuit dies lectius 
per curs, i determinar els períodes lectius i els períodes de vacances.  
 
La Comissió de Programació, Construcció i Equipament fa les propostes i la recomanació 
següents: 
 
PROPOSTES 
 
1.   A l’apartat 2.1, per explicitar d’una manera clara l’abast de la frase “en els centres de 

titularitat del Departament d’Ensenyament, les activitats del professorat programades al 
centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny”, es proposa substituir-la per “les 
activitats del professorat programades al centre han d’acabar el dia 30 de juny”. 

 
2.   A l’apartat 2.2, es detecta una errada i, per tant, cal substituir “juny de 2016” per “juny 

de 2017”.  
 
3.   A l’apartat 3.3, es proposa modificar la frase “i comporti un mínim de 2,5 hores de 

permanència seguida al centre” per  “i comporti un mínim de 1,5 hores de permanència 
seguida al centre”, per tal de permetre més flexibilitat als centres en el procés 
d’adaptació dels infants de P3. 
 

4.   A l’apartat 5.1, es proposa suprimir “normalment” perquè a l’ensenyament secundari, 
especialment als centres de titularitat pública, la jornada continuada ha esdevingut  
majoritària en els darrers cursos.  
 

5.   A l’apartat 8.2, es proposa suprimir la frase final de l’article, “és a dir, entre l’1 de 
setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017”, per innecessària. 
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RECOMANACIÓ   
 
Es recomana que el Departament d’Ensenyament, mitjançant les direccions generals 
corresponents, faciliti als membres del Consell Escolar de Catalunya l’informe sobre els 
resultats de l’avaluació de la implementació de la jornada continuada a l’educació 
secundària obligatòria, com també les dades i l’avaluació del pla pilot de la jornada 
continuada que s’aplica en alguns centres públics d’educació primària. 
 
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 14 de març de 2016, ha 
estudiat la proposta realitzada per la Comissió de Programació, Construcció i Equipament i 
ha aprovat per majoria, amb 40 vots a favor, 1 vot en contra i 4 vots en blanc aquest 
DICTAMEN. 
 
La secretària             Vist i plau 

El president 
Berta Borràs Riba           Lluís Font i Espinós 
 
 


