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RESUM DE LA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LA SISENA
DATA: Dia 05 de Març del 2009
LLOC: CEIP LA FALGUERA
HORA: 17.30
ASSISTENTS:
Famílies Ceip La Falguera
Professors Ceip La Falguera
En la reunió del passat dia cinc de març, el professorat de l'Escola la Falguera, va exposar
els motius pels quals creuen que l'aplicació de la sisena hora a la nostra escola, no és
beneficiosa per l'alumnat en les condicions actuals.
L'aplicació de la sisena hora en centres públics de primària, s'aplica per dues mesures:
1) beneficiar l'aprenentatge de l'alumnat
2) repercutir positivament en el funcionament del Centre
A més hauríem d'afegir, que un dels objectius del Departament d'Ensenyament, també és
una millor concil.liació de la vida laboral i escolar dels nostres infants.
L'aplicació de la sisena hora no suposa un increment de l'horari lectiu dels mestres, però
sí està establert incorporar 1,5 mestres més per cada línia educativa de 1er a 6è. Això en
números absoluts, quadraria les hores perfectament. No s'amplien els continguts de les
matèries, suposa una hora més de reforç, per tractar els mateixos continguts que
s'apliquen en l'horari lectiu de les 5 hores actuals. És un complement, per tal d'afavorir les
habilitats pràctiques i funcionals com puguin ser la lectura, el llenguatge matemàtic,
coneixement del cos, etc. La idea del professorat és que sigui el mateix tutor de la classe
en qüestió qui imparteixi aquesta sisena hora. Actualment La Falguera té 134 alumnes
amb una distribució de 118 a infantil i 16 a primària. L'any vinent es preveu un augment
fins a 184 alumnes la gran majoria 128 en infantil i 56 a primària. Actualment la plantilla
és de 10,5 mestres, i la previsió per l'any vinent és de 12,5 mestres.
L'escola creu que aplicar aquesta hora suposaria un detriment a l'hora d'impartir les
diferents matèries que actualment s'estan fent. Donat que professors que ara actuen tant
a primària com a infantil, s'haurien de dedicar més exclusivament només a primària o
només a infantil, perjudicant altres activitats, com sortides, anglès, millor preparació i
qüalitat dels alumnes, etc.
La nostra escola a més té el problema afegit de que no tenim la línia completa i trigarem
uns quants cursos per a completar-la, cosa que ho complica encara més per que el
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Departament no destinarà més suport educatiu al nostre centre.
Malgrat tot creiem que es important conèixer la opinió del pares, i es per això que es farà
arribar un qüestionari per saber el posicionament de les famílies envers aquest tema.
La decisió majoritària serà la que els representants de les famílies en el Consell Escolar
respectaran i votaran quan es dugui a terme la votació per a decidir la implantació de la
sisena hora al CEIP LA FALGUERA.
Atentament.
Ampa La Falguera.

