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ENSENY. PÚBLIC      NÚM. 472                      MAIG  2012 

Proposta calendari escolar curs 2012-13 

Mesa sectorial 16-5-2012 

La proposta del Departament del calendari escolar  per al curs 2012-2013, per als centres educatius no 

universitaris, presenta algunes diferències  en relació al del curs 2011-12.  

Aquestes seguint la línea d’actuació de l’Administració empitjoren les del curs passat. Entre elles 

destaquem:  

 

1.- Calendari d’activitats del professorat 

- Inici de curs 2012:  3 de setembre de 2012 
- Les activitats del professorat no acabaran abans del 28 de juny de 2012  
-  

*La pressa de possessió dels funcionaris provisionals i interins nomenats abans del 31 d’agost de 201, 

tindrà efectes  de l’1de setembre de 2012.  

 

2.- Calendari d’activitats lectives 

- Inici de les classes  E. Infantil i Primària : 12 de setembre 2012 
- Inici de les classe ESO, Batxillerat i CFGM: 13 de setembre de 2012 
- Inici dels ensenyaments  de CFGS, ensenyament de règim especial, escoles oficials d’idiomes,  centres 

i aules  d’adults: no més tard del 19 de setembre de 2012.  
- Tots els ensenyaments finalitzaran les classes el 21 de juny de 2013 
- La programació per l’adaptació del segon cicle educació infantil –P3- no podrà anar més enllà del 17 

de setembre de 2012.  
- El procés d’avaluació ordinària de 2n curs de Batxillerat han d’acabar abans del 31 de maig de 2013.  
- Les proves extraordinàries de ESO i primer de Batxillerat es realitzaran entre el 2 i 3 de setembre de 

2013.  
-  

Des de la UGT hem demanat que no siguin immediatament el primer dia d’inici 

d’activitats del professorat  i que s’ajornin com a mínim un dia i passin del 3r al 4t 

 
3.- Horaris dels ensenyaments:  

3.1.- Educació infantil i primària i educació especial:  

- Compren jornada de matí i tarda a desenvolupar entre 8,30 i 18 hores 
- Jornada de 5 hores lectives diàries, de les quals seran 3 o 3,5 de matí i 1,5 o 2 a la tarda. L’horari 

lectiu no acabarà abans de les 16 h.   
-  

L’horari lectiu, en general és de 9 a 12,30 i de 15 a 16,30. 
- S’ha de respectar un mínim de 2 hores de descans al migdia. En el cas d’alumnat que rep SEP (Suport 

Escolar Personalitzat) aquest mínim pot ser d’una hora i mitja.  

Els centres programaran en horari escolar no lectiu, com a mínim dos dies  a la setmana  el SEP 



 

Federació de Treballadors de  l’Ensenyament de la UGT de Catalunya.Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 93 2956100 Ext 28177 

 93 2956106    A/E: feteugteducacio@catalunya.ugt.org  Web: www.ugteducacio.cat 

 

  FETE-UGT ha demanat, de nou, la supressió del SEP i  de les noves incorporacions, en 

aquesta Ordre dels dos dies  setmanals de SEP fora. 

 
3.2.- Educació secundària obligatòria- ESO i post obligatòria :  

           -    Compren normalment horari de matí i tarda,  i no podran tenir més de 3  

                tardes lliures a la setmana.  

- El batxillerat es pot organitzar en jornada intensiva.  
- La Formació Professional, ensenyament de règim especial d’esports i artístics s’organitzaran 

preferentment en sessions de matí o tarda 
 

3.3.- Aules de formació de persones adultes:  

 

- Les activitats  lectives s’organitzaran en sessions de mati, tarda i vespre de dilluns a divendres.   
 

4.- Vacances escolars:  

 

- Nadal: del 22 de desembre de 2012 a 7 de gener de 2013, ambdós inclusos. 
- Setmana Santa:  del 23 de març a l’1 d’abril de 2013, ambdós inclusos. 
- Tenen consideració de dies festius els que determini el Departament d’Empresa i Ocupació i els dos 

dies de festa local.  
- Dies festius de lliure disposició, en funció de l’inici de les classes:  

 

      . E. Infantil 2n cicle i Primària : 4 dies  

      . La resta d’ensenyaments : 3 dies  

Aquests dies es distribuiran equitativament en els tres trimestres. 

 

Des de la UGT hem demanat el manteniment dels 5 dies o igualar a 4 dies  per a tots els nivells. 

 

5-.- Modificacions excepcionals:  

 

-   Sol·licitud adreçada als Serveis Territorials abans del 10 de juny de 2012.  

 -  La direcció del centre podrà sol·licitar l’autorització de modificació de l’horari o calendari. Haurà de 

comptar amb el consens del Consell Escolar, mantenir el còmput d’hores lectives i de professorat aixi 

com l’adaptació dels transport escolar.  

- Així com la jornada continuada  pel 21 de desembre de 2012i 21 de juny 2013, l’ampliació horària …  

- L’aprovació de l’horari escolar i les seves modificacions excepcionals s’ha de fer per consens del 
Consell Escolar, amb vot favorable, a ser possible, de tres quartes parts dels membres assistents. 

- L’horari s’ha d’aprovar durant la primera quinzena del mes de juny i comunicar al/la directora/a dels 
Serveis Territorials corresponents  no més tard del 20 de juny.  
 

FETE-UGT ha demanat de nou, el dret a decidir a tots els centres  indistintament de primària o 

secundària,  la possibilitat d’una organització horària segons les seves necessitats socials i 

particularitats pròpies i dintre del seu projecte educatiu. Així com la postura unànime i positiva 

de tots els/las responsables del les Delegacions Territorials d’aquestes demandes. 

 

Considerem que el protocol que el propi Departament ha fet difusió, i que no ha presentat en la 

mesa sectorial d’ensenyament, hauria d’estar en aquesta ordre de calendari. També crea una 

discriminació envers als centres de Primària que vulguin optar a la jornada continuada,  ja que, 

només dona la possibilitat als centres públics de secundària de sol·licitar-la. Aquest document el 

podeu trobar en la nostra Web. 
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FETE-UGT  Rebutja de nou les noves incorporacions al calendari del curs 2012-2013.  

No incorporen cap millora al sistema i creen una discriminació entre centres de primària 

i secundària a l’hora de decidir la possibilitat de la jornada continuada.  

 

PEL DRET A DECIDIR 

DEFENSEM L’ENSENYAMENT  PÚBLIC DE QUALITAT 

MOBILITZA’T 

 ATUREM LES RETALLADES 

 

 

 


