Per què és important la 6a hora?

Punts clau:

Objectius:

a Junta Directiva de la FaPaC considera que la generalització a l'educació primària d'una sisena hora lectiva diària
esdevindrà una millora qualitativa molt important per a l'escola pública. Més encara quan
aquest augment de l'horari lectiu ve acompanyat de la incorporació de dos mestres
més per a cada línia educativa. Els centres,
fent ús de la seva autonomia, podran organitzar l'activitat lectiva comptant amb més professionals, la qual cosa revertirà globalment
en una disminució de les ratios i, per tant, en
una atenció més personalitzada a l'alumnat
en poder-se fer més desdoblaments de grups
classe o la realització d'activitats transversals. Tanmateix, des de la FaPaC creiem que
el reforç dels recursos humans dels centres
revertirà en una millora de les condicions de
treball dels professionals que podran disposar de més hores de dedicació al centre i a
tasques de coordinació així com a la millora
del temps dedicat a fer atenció i mantenir la
comunicació amb les famílies dels alumnes
sense que es redueixi l’atenció directa a l’alumnat. Des de la FaPaC defensem una
assenyada flexibilitat en l'aplicació d'aquesta
extensió horària en tots aquells centres i ZER
(zona d’educació rural) en que per decisió de
la comunitat educativa, expressada per via
d'una majoria qualificada dels membres del
Consell Escolar, s'indiqui el desig de posposar-la.

On s’aplicarà: 2006/07: A tots el municipis
amb més de 5.000 habitants (o amb menys
que siguin capital de comarca, o allà on el
Consell Escolar així ho vulgui encara que
siguin municipis petits) 2007/08: A tots els
centres de la xarxa pública de Catalunya.

1- Impulsar l'equitat educativa i la igualtat
d'oportunitats:

L

A qui s'adreça: A tot l'alumnat d'Educació
Primària, no d’Educació Infantil (hi haurà ajudes per a les famílies amb un fill a infantil i un
altre a primària que necessitin monitors al
migdia o a la tarda)
En quin horari: Cada centre tindrà autonomia en un marge horari entre les 8:30 i les
18:00 hores, l’horari es decidirà al Consell
Escolar. Preferentment se situarà sempre en
la mateixa franja. El descans mínim de l’alumnat serà de 2 hores al migdia.
A què es destinarà: A reforçar i aprofundir
les competències de l'alumnat, no ampliarà el
currículum, sinó que l’esponjarà.
Atenció a l'alumnat: Limitar el nombre de
mestres a que atenen un mateix grup d'alumnes, prioritzant l’atenció del tutor/a.
Mestres: S’incrementarà el número de mestres amb 2 docents més per línia. La sisena
hora no implicarà més càrrega horària per als
mestres.

Oferir a tot l'alumnat d'Educació Primària el
mateix horari d'atenció educativa.
Reduir les 1.050 hores per curs de diferència
que hi ha actualment entre l'escola pública i
la concertada.
2- Prevenir i reduir el fracàs escolar i
millorar el rendiment de tot l'alumnat:
Possibilitar als centres una millor organització
de les mesures de reforç i aprofundiment.
Possibilitar al professorat més estratègies
d'ensenyament i aprenentatge (mateix currículum en més hores lectives)
Oferir a l'alumnat més possibilitats d'aquirir i
aprofundir en el desenvolupament de les
competències bàsiques.
3- Prestigiar l'escola pública i donar-li un
impuls de qualitat
Millores quantitatives: 3.500 mestres més
Millores qualitatives: S'incrementa la capacitat de decisió del centre educatiu sobre l'organització del currículum, es millora el tractament de la diversitat i l'acció educativa del
professorat

Proposta A
ALUMNAT
09:00

Inici Activitats lectives

12:00

Sisena

13:00

Migdia

15:00

Activitats lectives

Federació d'associacions de
Mares i Pares d'alumnes de
Catalunya
Federació d'associacions de Mares i Pares
d'alumnes de Catalunya
www.fapac.net

Barcelona
17:00

Final de l'activitat

Proposta B

C/ Cartagena, 245, àtic
08025 Barcelona
Tel: 93 435 76 86
Fax: 93 433 03 61
E-mail: fapac@fapac.net

Girona

ALUMNAT
09:00

Inici Activitats lectives

12:00

Sisena

13:00

Migdia

15:30

Activitats lectives

17:30

Final de l'activitat

C/ de la Rutlla, 20-22
17002 Girona
Tel: 972 21 92 12
Fax: 972 22 25 60
E-mail: girona@fapac.net

Lleida
Passatge Pompeu, 4, 6ª planta
25006 Lleida
Tel i Fax: 973 23 23 59
E-mail: lleida@fapac.net

Sisena hora
a la pública

Tarragona
C/ Fortuny 23
43001 Tarragona
Tel: 977 23 45 49
Fax: 977 21 76 08
E-mail: tarragona@fapac.net

Més escola per a tothom

