
 MANIFEST REIVINDICACIÓ HORARI INTENSIU 

 Ens  trobem  avui  primer  de  tot  perquè  ens  escoltin.  Sí,  perquè  ens  escoltin!  Fa  més  de 
 tres  mesos  que  hem  demanat  una  reunió  amb  el  Departament  d'Educació  i  encara  és 
 hora  que  ens  contestin.  Entenem  que  aquesta  no  és  la  manera  d’actuar  dins  el  marc 
 d’una escola democràtica i menys dels seus líders que n’haurien de ser un exemple. 

 Anotada  la  manca  de  formes  per  part  del  Departament  d'Educació,  passem  al  contingut 
 de  la  reivindicació…  ens  centrem  en  tres  aspectes  per  tal  d’exigir  l’horari  intensiu  a 
 l’ESO: 

 1)  No  tenim  espai  suficient  per  encabir  tot  l’alumnat  que  això  suposarà,  tant  per  les 
 dimensions  del  menjador  com  pel  pati.  I  més  tenint  en  compte  que  quan  s’iniciïn 
 les  obres  d’ampliació  s’enderrocarà  el  menjador  i  ens  quedarem,  literalment, 
 sense pati perquè l’edifici nou es construirà en el poc espai exterior que queda. 

 2)  Passar  a  fer  horari  partit  significarà  la  davallada  de  matrícula,  la  pèrdua  d’una 
 línea  en  molts  cursos  i  la  conseqüent  mort  de  l’Institut  Escola  com  a  servei  públic 
 de  proximitat  i  qualitat  que  tenim  ara.  Cal  recordar  que  un  90%  de  les  famílies 
 està  a  favor  de  l'horari  intensiu.  Tot  això  pren  més  rellevància  quan  es  pensa  que 
 actualment  es  tracta  d’un  projecte  pedagògic  consolidat,  de  qualitat  i  que  ha  estat 
 reconegut amb diferents premis nacionals i estatals. 

 3)  Tots  estem  a  favor  de  millorar  l’educació  pública,  inclòs  l’horari  escolar.  No 
 obstant  això,  creiem  que  caldria  un  estudi  del  territori  per  poder  adequar-se  a  les 
 necessitats  d’aquest.  No  n’hi  ha  prou  en  apropiar-se  del  concepte  “horari 
 saludable”,  ja  que  existeixen  múltiples  variables,  i  no  només  l’hora  que  es  dina, 
 per  considerar-lo  saludable  (qualitat  dels  aliments,  espai  apropiat,  nombre  de 
 comensals,  despesa  de  les  famílies,  extraescolars  a  primera  hora  de  la  tarda  que 
 no  podran  assistir,  evitar  el  menjar  en  carmanyola,  respondre  a  les  necessitats 
 dels  joves  de  poble,  etc).  A  més,  creiem  que  si  volem  un  horari  escolar  saludable 
 hauria  de  passar  ineludiblement  per  una  acció  conjunta  de  tot  el  govern  de  la 
 Generalitat,  amb  implicació  de  tots  els  Departaments  (Treball,  Educació,  Serveis 
 Socials,  Cultura,  etc)  per  tal  que  sigui  un  veritable  canvi  social  cap  a  la  conciliació 
 familiar i no només un pedaç que no satisfà a ningú. 

 Per  tots  aquests  motius  expressats  volem  expressar  la  nostra  convicció  a  no  defallir  i 
 avisar a les autoritats educatives que a Besalú no volem ni farem la jornada partida!! 

 Besalú, 8 de març 

 Claustre de professors 


