
 

 

Declaració del CEMB sobre els recursos dels centres docents pel curs 2011-2012.  

 

El Consell Escolar Municipal de Barcelona vol manifestar la seva preocupació per dos factors 

que intervenen de manera rellevant en l’escolarització a la nostra ciutat per al proper curs. 

Aquests dos aspectes són l’increment de la demanda no prevista en l’oferta inicial i la proposta 

de suprimir de manera generalitzada la sisena hora a l’escola pública.  

Respecte a l’increment de la demanda, en el període de preinscripció del curs 2011-2012 la 

demanda ha estat de 13.706 places per a P3 i 6.209 per a primer d’ESO. Aquesta demanda 

representa un increment de 652 places a P3 i 463 a primer d’ESO fent necessari augmentar les 

places de l’oferta per tal de poder donar resposta a les famílies de la ciutat.  

El Consorci d’Educació de Barcelona, en l’exercici de les seves competències, ha realitzat la 

proposta d’ampliar diversos grups a diferents centres de la ciutat per tal de solucionar aquest 

increment d’alumnat a escolaritzar.  

El Consell Escolar Municipal de Barcelona valora la necessitat d’ajustar en la mesura que sigui 

possible l’oferta a la demanda de les famílies i respondre a les necessitats d’escolarització dels 

diferents territoris.  

Respecte a la sisena hora, considerem que la proposta del Departament d’Ensenyament de 

suprimir de manera generalitzada aquesta mesura a l’escola pública va en detriment de 

l’esforç educatiu i d’atenció a la diversitat dels centres de la ciutat.  

La sisena hora va ser fruit de l’aplicació del Pacte Nacional per l’Educació signat per un ampli 

espectre d’organitzacions socials i educatives, equiparant l’horari de l’alumnat escolaritzat a 

l’escola pública i l’escola privada concertada.  

Per tots aquests motius, el Consell Escolar Municipal de Barcelona, considera que:  

- El principal objectiu de tots els centres educatius de la ciutat és impartir una educació 

de qualitat pels nostres nois i noies i, per garantir aquesta qualitat, és imprescindible 

que els centres comptin amb els recursos necessaris  



- En aquells centres on, per causa de l’augment de l’alumnat, es proposi un increment 

de grups, cal garantir la suficient dotació de mestres, professorat o personal de suport.  

- Per garantir la igualtat real de tot l’alumnat, cal mantenir el mateix nombre d’hores a 

tots els centres sostinguts amb fons públics.  

- Qualsevol canvi en l’aplicació de la sisena hora ha d’anar precedit  d’una avaluació del 

seu funcionament i un debat serè sobre la necessitat de la seva modificació.  

 

Pels motius exposats, el Consell Escolar Municipal de Barcelona demana al Consell de Direcció 

del Consorci d’Educació que tingui en compte aquestes consideracions en la planificació del 

curs escolar 2011-2012. 

 

 

Barcelona, 13 d’abril de 2011   

 

 

 

 


