
 
 

*Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Orden ECD/63/2016, de 16 de febrero, por la que se regula la implantación de proyectos 
educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria y en centros de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, y se realiza su convocatoria para el curso 2016-17. 

 

 

 
 يشرٔع جرتٕي نحُضٍى يٕاقٍث اندراسة 

(Orden ECD/63/2016 de 16 de febrero. BOA 19/02/2016)* 
 

 
¿Qué es?           ما هو ؟  

يشارٌع  رٌع انحرتٌٕة  نهًدرسة   دحى ًٌكُٓى  جقدٌىم يدرسة انذق فً جغٍٍر ٔ جُضٍى يٕاقٍث اندراسة كً جحطاتق يع انًشاكن  

          يُٓا اغهثٍة انحاليٍد                                                                                                         انحجدٌد نكً  ٌسحفٍد  

 
¿Qué supone? مادا يعني هدا      

 

  مستمر مع انشطة تربوٌة عائالت التالمٌد وكدلك االساتدة ٌمكنهم التصوٌت  بنعم او ال لتغٌٌر مواقٌت المدرسة . توقٌت
 وثقافٌة حسب متطلبات المدرسة. ٌجب النتخاب باالغلبٌة حتى ٌمكن تطبٌق المشروع                

    5لن ٌحصل اي تغٌٌر فً عدد ساعات الدراسة  ساعات فً الٌوم      
           بالنسبة للنقل المدرسً و المطعم لن ٌحصل اي تغٌٌر 

 ربوٌة التً ٌتضمنها المشروع سٌتم تطبٌقها كما ٌتضح فً الوثٌقة اسففله   االنشطة  و المشارٌع الت  

 
Fases y tiempos       المراحل و الثوقيث  

 

  جحًع انحرتٕي     قسى انحعهٍى انًحكٌٕ يٍ جًٍع انًانًشرٔع ٌحى جذرٌرِ يٍ طرف  
   يكحة انحعهٍى ْٕ يٍ نّ انذق فً انًصادقة عهى انًشرٔع 

 

 

  انًشرٔع ٔ كدنك جهرٌخ ٔ يكاٌ انحصٌٕث  انى كم عائالت انحاليٍد اخثار ٔجٕضٍخ

                                 

  انحصٌٕث 
 

Por qué participar en este proceso         لمادا المشاركة في هدا المشروع 
 

 

 الٍَ كهُا جزء يٍ انًجحًع انحرتٕي  نهًدرسة      
انطرٌقة ٔ انحٕقٍث اندراسً االتُا ئُا الَُا كدنك نُا انذق فً جذدٌد   

عهٍى انحصٌٕث االو ٔ االب يعا الَّ يٓى جدا انحصٌٕث عهى انًشرٔع يٍ طرف االب ٔ االو   
 

Documentos que acompañan a esta información الوثائق الحي جرافق  المعلومات            
       جدٔل انحٕقٍث ٔ جارٌخ االجحًاعات انحٕضٍذٍة  نهعائالت

 جارٌخ ٔيكاٌ انحصٌٕث      
 

 اَشطة انحجدٌد ٔكدنك اندعى انًدرسً 



  
 

           
 

HORARIO ESCOLAR 2015/16 
5102-5102انحٕقٍث انًدرسً       

 PROPUESTA PARA EL  2016/17 
6102-6102اقحراح نسُة   

De 09:00 a 12:30 h. 
  06.21انً  9يٍ 

 
 

Clases 

  دراسة 

 

De 09:00 a 14:00 h. 
00.11انى  9يٍ   

 
 

Clases 
 دراسة 

 

 

 

De 12:30 a 15:30 h. 
03.21انى 06.21يٍ   

 
 

Comedor, refuerzo educativo, actividades de 
innovación,    talleres con las monitoras de 

comedor, actividades extraescolares. 
 يطعى .دعى يدرسً ...

 

 

De 14:00 a 17:00 h. 
02.11انى  00.21يٍ   

 
 

Comedor, refuerzo educativo, actividades de 
innovación,    talleres con las monitoras de 

comedor, actividades extraescolares 
 يطعى. دعى يدرسً ...

 

De 15:30 a 17:00 h. 
  02انى 03.21يٍ 

 
Clases 

 دراسة 

 

 

 

 

Día y hora de la votación: 
ٔ ساعة انحصٌٕث  جارٌخ  

 

 


