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Honorable Senyora, 
 
Els sotasignats som pares i mares de l’escola pública Lavínia, del barri de Les Corts, i voldríem fer-li arribar el nostre 
descontentament amb la mesura presa des del Departament per suprimir la sisena hora.  
 
Des de la nostra experiència, podem afirmar que el rendiment escolar dels nostres fills i filles ha millorat des de la 
implantació de la sisena hora. L’escola ha invertit la sisena hora en les matèries instrumentals fent una reestructuració 
total d’horaris. Ha estat possible realitzar més desdoblaments de grup facilitant la participació de l’alumnat, el seu 
aprenentatge i l’atenció del docent vers les necessitats de cada alumne/a. Paral·lelament, s’ha potenciat enormement 
la competència lingüística creant estones de lectura compartida i individual, sota la supervisió, en tot moment, dels 
docents del centre.  
 
El proper curs, els nostres fills, alumnes de l’escola pública, faran una mitjana de 175 hores menys de classe (una any 
lectiu al llarg de tota la primària) sense ni tan sols haver avaluat l'efectivitat de la sisena hora.  Cal avaluar-la centre 
per centre i allà on no ha funcionat avaluar tot el sistema en general i la sisena hora en particular. S’ha de donar 
suport allà on s’està fent una bona tasca educativa, i corregir errors allà on cal.  
 
L’escola pública ha de ser referent d’escola de qualitat, no de mínims, l’excel·lència també ha de tenir-hi lloc fent de la 
nostra escola una escola model arreu. L’educació és la inversió més útil per a assegurar la prosperitat d’un país i 
l’escola pública n’és l’eina més efectiva. 
 
Aprofitem l’avinentesa per demanar una reconsideració de la resta de mesures que s’estan prenent des del 
Departament: 
 

• Retallades de les partides per a manteniment i neteja dels centres. La seguretat i la higiene són drets de 
primera necessitat. No es poden permetre inodors que no funcionen, persianes trencades que dificulten la 
mobilitat dels més petits,...    
 

• Retallades del pressupost. Demanem facilitar la gestió dels centres subministrant el pressupost amb prou 
temps per poder fer front a les despeses de l’any en curs, i que no es retalli un pressupost ja de per sí prou 
ajustat. 

 
 
Finalment, us convidem a que visiteu la nostra escola per tal que veieu la tasca educativa que s’està duent a terme i 
les necessitats a cobrir per poder continuar millorant.  
 
 
 
 
Cordialment, 
 
 
Pares i mares de l’Escola Lavínia. 
 
 
Barcelona, Maig 2011. 


