La sisena hora a totes les escoles públiques. Per què?

ILP INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

F

Volem una
ESCOLA PER A
TOTHOM
I tu?

“Per la igualtat d’oportunitats
en el sistema educatiu català”

En un moment com l’actual, marcat per la crisi econòmica i les desigualtats, és més
necessari que mai lluitar per garantir la igualtat des de les primeres etapes
educatives amb l’objectiu de no negar a ningú l’oportunitat d’un bon i millor
futur.
El nostre sistema educatiu ha de permetre la plena equitat de tot l’alumnat
escolaritzat en qualsevol centre sufragat amb fons públics. La realitat, però,
continua sent una altra. Per això, és imprescindible encarar aquest repte i superar
qualsevol barrera discriminatòria. Des de la FaPaC estem disposats a aconseguirho. Per aquesta raó, hem promogut la ILP “Per la igualtat d’oportunitats en el
sistema educatiu català”.

Per què una ILP?
Volem obrir el debat a la ciutadania i fer una crida a la societat civil per tal que es
prengui consciència de la situació actual. Volem sumar per, entre tots i totes,
prestigiar l’escola pública i igualar les condicions d’escolarització.
Volem una escola per a tothom!

Modifiquem la LEC
Per tal d’equiparar de forma real les condicions d’escolarització del nostre sistema
educatiu és necessària una reforma de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)
amb la modificació d’alguns dels seus articles. En aquest sentit i com en els darrers
anys, la sisena hora ha de ser una mesura implantada, amb caràcter general, a
l’escola pública, d’acord amb els compromisos adquirits en el Pacte Nacional per
l’Educació.

EQUITAT

OPORTUNITATS

EXCEL·LÈNCIA

>

Perquè tots els centres educatius sufragats amb fons públics han d’oferir la
mateixa oferta educativa a l’alumnat, ja sigui un centre de titularitat
pública com un centre privat concertat. Només d’aquesta manera es podrà
garantir una igualtat real d’oportunitats.

>

Perquè la implantació de la sisena hora al llarg d’aquests últims cinc cursos
ha posat de manifest la seva utilitat per equiparar els horaris dels
ensenyaments seguits per l’alumnat i, alhora, reduir el fracàs escolar.

>

Perquè malgrat que l’increment horari no comporta necessàriament una
millora dels resultats acadèmics, sí que té un efecte positiu vers el ciutadà,
ja que pot copsar que l’excel·lència en l’educació per part de l’alumnat
pot ser assolida d’igual manera tant en un centre de titularitat pública
com en un centre privat concertat.

>

Perquè suprimir la sisena hora, de forma generalitzada, a l’escola pública
però mantenir-la a la concertada suposa una greu regressió per a
l’alumnat del nostre país i un atac a l’equitat aconseguida en el sistema
educatiu.

>

Perquè amb la supressió de la sisena hora cada alumne perd 175 hores
de classe a l’any. Aquest suport està donat per la pròpia plantilla del
centre i no per agents externs.

>

Perquè la seva eliminació facilita l’externalització de funcions que ara fa
l’escola i la subcontractació de personal aliè en les tasques educatives. És
una porta oberta a la gestió privada d’alguns serveis.

>

L’educació és una inversió per assolir l’excel·lència com a país. En
aquests temps de crisi econòmica, no ens podem permetre polítiques
discriminatòries i hem d’exigir recursos suficients per prevenir i superar el
fracàs escolar.

>

Necessitem un sistema educatiu capaç d’oferir les mateixes oportunitats
a tothom i que camini en consonància amb la realitat social del nostre
país.

Fes-te FEDATARI/A

Fes-te
FEDATARI/A
Col·labora amb
nosaltres!!

REGISTRA’T
Tu també defenses l’escola pública, l’escola de tots, i la igualtat d’oportunitats
en el sistema educatiu català?
Col·labora amb nosaltres. Fes-te fedatari/a.
En breu iniciarem la recollida de les 50.000 signatures que necessitem per donar
suport a la ILP promoguda per la FaPaC. Abans, però, és imprescindible disposar
de FEDATARIS/ES. Si vols, també pots formar part d’aquesta iniciativa!
Comptem amb tu!

Què són els fedataris?
Són persones nomenades per la Comissió Promotora de la ILP que realitzen la
funció de “dona fer”, d’acreditar l’autenticitat de les dades de la persona que
signa. Aquestes persones fedatàries (que donen fe) han de jurar o prometre
davant la Junta Electoral que compliran fidelment la seva funció verificadora. S’ha
de tenir present que el Codi Penal castiga la falsedat documental amb penes
privatives de llibertat.

Per registrar-vos com a fedataris/es només heu d’entrar
a la nostra web: http://www.fapac.cat/registre-fedatari
i omplir el formulari amb les vostres dades.
Quants més fedataris/es tinguem arreu del territori més força farem i millor
aconseguirem el nostre objectiu.
DISPONIBILITAT
En breu, ens posarem en contacte amb totes les persones inscrites per comunicarvos quines passes cal seguir per tal que sigueu oficialment fedataris/es.
Aquest tràmit es formalitzarà durant el mes de gener en un acte de signatures al
Parlament de Catalunya. Us mantindrem informats.
Gràcies per col·laborar amb nosaltres!!

Estem convençuts que junts, entre tots i totes, aconseguirem el
nostre objectiu pel bé de l’educació pública del nostre país

REQUISITS
>
>
>
>

Ser major de 18 anys
No estar privat dels drets polítics
Estar inscrit com a domiciliades en el padró municipi de Catalunya
Tenir nacionalitat: a) espanyola, b) ésser ciutadans dels estats membres
de la Unió Europea altres que l'Estat Espanyol o ciutadans d'Islàndia,
Liëchtestein, Noruega o Suïssa; c) o residir legalment a Espanya, d'acord
amb la normativa en matèria d'estrangeria.

CONTACTA

Segueix les últimes notícies a:

Seu central FaPaC Catalunya:
Tel. 93 435 76 86
Fax: 93 433 03 61
fapac@fapac.cat
www.fapac.cat
http://www.facebook.com/fapac.cat
http://www.twitter.com/FaPaCcat

