
 
 

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR 
 
Ja fa un any que el Conseller d’Educació va anunciar la intenció de modificar el 
calendari escolar. Des d’aquest moment el Consell Escolar de Catalunya ha 
recollit en el debat les diferents mirades que la comunitat educativa té sobre el 
tema, intentant copsar, amb el màxim consens possible, les idees que puguin 
guiar la decisió de la modificació de l’actual calendari escolar.  
 
Els canvis que es preveuen pel curs 2010/2011 afectaran bàsicament a l’inici 
de les classes amb l’alumnat i a la distribució dels períodes de descans durant 
el curs escolar. 
 
Des del nostre punt de vista, creiem que el col.lectiu de mestres no mostra 
ressistència a canvis com el del calendari escolar, tal i com de vegades s’ha fet 
creure (amb la intenció de desprestigiar la professió o com a pretext per 
distreure el verdader debat de fons) sempre i quant les noves mesures es 
determinin pensant en les necessitats dels/de les alumnes, i no únicament en 
els interessos dels altres sectors de la comunitat. 
 
Pensem que les possibles modificacions afectaran l’organització i la dinàmica  
del centre escolar, per la qual cosa les decisions preses hauran de garantir el 
bon funcionament del centre, l’atenció a les necessitats del seu alumnat, les 
condicions de treball òptimes dels seus professionals, entre altres. 
 
L’avançament del curs escolar sembla ser que no representarà la 
incorporació al centre del professorat abans del dia 1 de setembre, però sí 
l’avançament de les classes dels/de les alumnes, suposant això un 
escurçament dels dies de preparació del curs, per la qual cosa es veurà 
afectada l’adaptació del professorat de nova incorporació al centre, el 
coneixement del projecte educatiu, i l’organització de les aules i dels materials 
per a iniciar de manera adequada el nou curs. 
 
Davant d’aquesta possible decisió, creiem que les noves mesures hauran 
d’anar acompanyades del compromís, per part de l’administració, de garantir 
els següents aspectes: 
-L’adjudicació de les plantilles al mes de juny i no al setembre (com ha estat 
fins ara) 
-L’acabament de les adequacions i l’equipament dels centres amb tots els 
serveis des del dia 1 de setembre. 
-La possibilitat de complertar els dies de preparació del setembre (que no 
haurien de ser menys de cinc), fins a un total de 9, en el període anterior a les 
vacances laborals. 
 



Pel que fa a la modificació del períodes de descans, creiem que aquests han 
de respondre a criteris de repartiment  racional, i abans de fer cap pas 
demanem previsió pel que fa a les possibles necessitats que sorgiran. Caldrà 
doncs, prendre un compromís social i institucional per part del Departament 
d’Educació, dels ajuntaments i de les entitats del lleure per poder fer front a les 
noves situacions que es generaran. Les decisions han de garantir que tots 
els/les alumnes (especialment dels que més ho necessiten) puguin accedir als 
possibles serveis, i establir un sistema real de beques per atendre l’alumnat i 
les famílies que ho requereixin. 
 
Mentre siguin intocables festivitats com Reis i Setmana Santa, aconseguir un 
repartiment equilibrat i racional de l’alternança 6/7 setmanes lectives amb 1-2 
setmanes no lectives, serà realment difícil. 
 
No voldríem que alguns canvis que s’esdevindran amb el nou calendari escolar 
perjudiquessin la nostra tasca que es regeix per principis tant importants com 
l’acollida del nou professorat, dels infants i joves dels nostres centres i les 
seves famílies; el treball en equip, la reflexió i la  coordinació del professorat i 
dels diferents professionals que intervenen al centre; o la nostra formació 
permanent. 
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