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Ref.:

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els

articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius sostinguts

amb fons públics de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El curs 2006-2007, el Govern d’Entesa va implantar la sisena hora als centres
escolars públics de Catalunya. El Pacte Nacional per l’Educació, signat l’any

2006, va adoptar aquesta mesura amb l’objectiu d’acabar amb les desigualtats
entre l’escola pública i l’escola concertada i privada, unificant els horaris.

El curs 2011-2012, el Govern d’Artur Mas, va impulsar retallades pressupostàries en serveis socials i en concret, en l’educació, i va eliminar la sisena hora

alhora que introduïa la jornada compactada a l’etapa d’educació secundària
per disminuir la despesa en educació, augmentant així les desigualtats entre

l’alumnat i perjudicant l’alumnat amb un entorn social i familiar més vulnerable.

A finals de l’any 2018, el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, va obrir la porta
a tornar a implantar la sisena hora a les escoles públiques. En un entrevista a
Els Matins de TV3, el Conseller va assegurar que aquesta mesura suposa una
millora per l’escola pública, i va recordar que és un dels aspectes que es va

veure afectat per la crisi econòmica i la reducció de despesa en educació. A
més, el Conseller d’Educació, en el marc de l’augment pressupostari previst en
educació en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, es va
comprometre a recuperar aquest model.

En canvi, el Consorci d’Educació de Barcelona ha informat a l’escola pública
Pit-Roig de Barcelona que ha decidit eliminar la sisena hora en aquest centre.

El Consorci d’Educació, dins el pla de xoc contra la segregació escolar, ha decidit suprimir la sisena hora en aquest centre perquè entén que suposa saltar-
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se la normativa i un greuge comparatiu per a aquelles escoles amb famílies

més desfavorides que no ho poden pagar. Aquesta escola, amb 225 alumnes,
ha mantingut durant els darrers 10 anys la sisena hora al centre sense que ha-

gi suposat un increment de les quotes que paguen les famílies. L’escola Pit

Roig és un exemple de com algunes escoles públiques han mantingut la sisena
hora en el seu projecte educatiu amb l’ajuda de les famílies. Mentrestant, la

majoria d’escoles concertades mantenen la sisena hora gràcies a les quotes
que paguen les famílies, i no han rebut instruccions per tal d’eliminar aquesta
hora de cara al proper curs.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la
següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla
per recuperar progressivament la sisena hora a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, com ara l’Escola Pit Roig de Barcelona,
tenint en compte el pacte contra la segregació escolar, i a destinar els recursos
materials i humans a tal efecte en el proper exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 27 de març de 2020
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