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Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant. Tram. 360-00016/11. Sín-
dic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 275, 189).

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de me-
nors tutelats. Tram. 354-00115/11. Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels centres 
de menors tutelats. Tram. 356-00464/11. Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques 
pal·liatives. Tram. 250-00704/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 275, 
150; esmenes: BOPC 316, 23).

5. Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar la situació 
social d’infants i joves. Tram. 250-00717/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 275, 165; esmenes: BOPC 316, 24).

6. Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves. Tram. 250-
00718/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 275, 166).

7. Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya. 
Tram. 250-00743/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 12; esmenes: 
BOPC 316, 24).

8. Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge. Tram. 250-
00744/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 13; esmenes: BOPC 316, 25).
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures 
pediàtriques pal·liatives
250-00704/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre una 
red de unidades de cuidados pediátricos paliativos, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Anualmente, alrededor de un millar de niños y adolescentes en Cataluña nece-

sitan curas paliativas como tratamiento de sus enfermedades, sean estas crónicas, 
avanzadas o terminales.

Cada año mueren unos 500 niños en Cataluña de los cuales aproximadamente la 
mitad lo hacen por una enfermedad que hace previsible su muerte.

Hay evidencia de la relación entre la edad del niño y la información que recibe 
sobre la muerte, así como diferencia estadísticamente significativa entre la informa-
ción que sabe el niño y la que reciben sus padres. Los niños de entre 3 y 6 años tie-
nen más información acerca de su propia muerte que los niños de edades compren-
didas entre 7 y 11 años. Se atribuye a que, en el primer grupo, el concepto mágico 
de la muerte facilita la comunicación acerca del estadio terminal de su enfermedad.

El apoyo emocional, el acompañamiento psicosocial del niño y su familia, y la 
habilidad para transmitir la información necesaria es parte muy importante en este 
tipo de cuidados.

Cataluña actualmente dispone del programa PADES (Programa d’atenció domi-
ciliaria i equips de suport) que básicamente atiende a población adulta y no llega a 
cubrir las necesidades específicas de la atención pediátrica de cuidados paliativos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. Crear una red de unidades de cuidados pediátricos paliativos de tal manera 

que cada provincia cuente con, al menos, un hospital de referencia del Institut Català 
de la Salut que disponga de una de estas unidades.

2. Establecer mecanismos de coordinación entre la red de unidades de cuidados 
pediátricos paliativos y las unidades del programa PADES, anteriormente mencio-
nado.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 48190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48190)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Crear una xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives, si així ho determi-
na el resultat del grup de treball del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Millorar els mecanismes de coordinació entre la xarxa d’unitats de cures pe-
diàtriques pal·liatives i la resta de recursos sanitaris.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin 
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 43072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per obtenir dades que permetin analitzar la situació d’infants i joves a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, Llei 14/2010, 

diu en el seu preàmbul que «les aspiracions col·lectives en el context europeu han 
consolidat i, fins i tot, incrementat el desig d’aconseguir més benestar i una vida més 
saludable i de més qualitat per a tota la població, i els infants i adolescents hi són 
inclosos. En aquest sentit, el concepte de prevenció té una importància clau, entès 
com el conjunt d’actuacions socials anticipatòries destinades a evitar les situacions 
no desitjades i a afavorir les situacions favorables. Les ciències humanes i socials 
han anat progressant en el coneixement dels anomenats indicadors de risc, que són 
dades que ens mostren que hi ha probabilitats que les situacions esdevinguin per-
judicials per a les persones implicades. Les societats occidentals han avançat força 
en el desplegament d’actuacions per a disminuir les probabilitats d’esdeveniments 
negatius quan es concentren factors de risc, i les actuacions socials vers la població 
infantil i adolescent no poden quedar excloses d’unes polítiques socials preventives 
i de promoció de la salut i del benestar, tant de les adreçades a amplis conjunts de 
població de manera genèrica, com de les destinades a atendre casos concrets, de ma-
nera personalitzada.

L’article 19 d’aquesta mateixa llei exigeix un coneixement rigorós i divulgació de 
la realitat social en base a quatre punts: 

1. La informació general i estadística sobre la situació social dels infants i els 
adolescents a Catalunya ha d’estar a disposició de tota la ciutadania de Catalunya, 
com a base de les polítiques d’infància, i s’ha d’assegurar la desagregació de totes 
les dades per sexe, edat i diversitat funcional. Els estudis i les dades sobre el benes-
tar, les desigualtats i les situacions de risc a Catalunya s’han de disposar de manera 
desagregada per territoris.

2. Els poders públics han de fomentar la realització i la divulgació de treballs 
d’investigació i informes sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base 
de les polítiques d’infància.

3. Els poders públics han de col·laborar en la realització dels informes preceptius 
que, amb destinació al Comitè dels Drets de l’Infant, elabora l’Estat amb relació a 
l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. Igual-
ment, han de difondre aquests informes i les recomanacions i els suggeriments que 
provinguin del Comitè esmentat.

4. Els poders públics han de fomentar la col·laboració entre les universitats i la 
iniciativa privada en la confecció d’estudis i informes sobre la situació social dels 
infants i els adolescents a Catalunya, i en l’aplicació de les polítiques i els programes 
d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.
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Així mateix, el Pacte per a la infància a Catalunya diu: «A fi d’avaluar les po-
lítiques d’infància, cal reforçar els mecanismes de recopilació i anàlisi sistemàtica 
de dades que permetin fer un seguiment periòdic tant de la situació de la infància i 
l’adolescència com de les mesures implementades a partir d’un sistema d’indicadors 
homogeni i comparable. A partir d’aquests indicadors es crearà un índex de desen-
volupament infantil (IDI) com a mesura de progrés nacional per al desenvolupament 
de la infància i l’adolescència.»

Atès que manquen indicadors i dades a Catalunya i fent-nos ressò del manifest 
de la Taula per a la infància i l’adolescència de Catalunya (TIAC)

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un sistema d’indicadors, complet i consensuat, a Catalunya que per-

meti avaluar les polítiques d’infància.
2. Redactar periòdicament un Informe sobre la situació de la infància a Catalu-

nya seguint els criteris del Comitè dels drets de l’infant.
3. Crear un índex de Desenvolupament Infantil per a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48196 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48196)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

1. Elaborar un sistema d’indicadors, complet i consensuat, a Catalunya que per-
meti avaluar les polítiques d’infància.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

3. Crear un índex de Desenvolupament Infantil per a Catalunya, un cop s’hagin 
elaborat els diferents indicadors que permetin avaluar les polítiques d’infància.
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 43073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
d’impuls als consells d’infants i joves, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els nens i nenes són subjectes de ple dret, així ho recull la Convenció sobre els 

drets dels infants de les Nacions Unides (1989) i, a Catalunya, la Llei dels Drets i 
Oportunitats en la Infància i la Adolescència (LDOIA) 14/2010. Tots dos instru-
ments reconeixen als infants drets civils, socials i polítics que els presenten com a 
ciutadans i ciutadanes actius.

L’article 27 de la Llei dels Drets i Oportunitats en la Infància i la Adolescència 
del 14/2010 estableix la necessitat de crear òrgans de participació infantil en l’àmbit 
nacional i el Sistema català de serveis socials.

Els consells d’infants i joves i altres experiències de participació infantil són ins-
truments de participació, on les noies i els nois exerceixen el seu dret a ser escoltats 
i a assumir les seves responsabilitats com a ciutadans de ple dret.

El Consell d’infants i joves és un òrgan estable on desenvolupar els projectes col-
lectius propis de l’edat en un aprenentatge de les bases de la democràcia i de sensibi-
lització, difusió i defensa dels drets dels infants, especialment del dret a la participa-
ció. En la seva constitució haurien de ser-ne membres nois i noies que representin els 
alumnes dels centres educatius, els moviments de lleure, els grups amb necessitats 
específiques o simplement elegits aleatòriament entre els nois i noies de la població. 
És un projecte que incideix en la construcció de valors, sota l’ampli paraigua de la 
participació, amb la intencionalitat de disposar un espai ciutadà de participació dels 
nens i nenes, i en el qual els processos que se segueixen són tan importants com el 
resultat final.

Els consells d’infants i joves constitueixen, doncs, un imprescindible i potent ins-
trument a l’abast dels nois i noies, que els permet exercir el seu dret de ciutadania 
i implicar-se i actuar amb l’objectiu de transformar-se, transformar el seu entorn i 
incidir en les polítiques públiques.

Atès que actualment, tenint en compte que hi ha 948 municipis a Catalunya, no 
arriben a 40 els consells d’infants i joves, i és d’aquí que surt el Consell Nacional, 
el qual no té prou representativitat, i fent-nos ressò del manifest de la Taula per a la 
infància i l’adolescència de Catalunya (TIAC).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure, a través dels ajuntaments, la creació de consells d’infants i joves 

que realment siguin representatius de la població territorial a la qual pertanyen: 
centres escolars, centres de lleure, centres d’esport, grups amb diversitat funcional, 
grups d’immigrants, grups de refugiats...
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2. Acompanyar el procés de reconducció del Consell Nacional d’infants i joves 
de Catalunya, segons el document de les bases que va regir la seva constitució, de 
manera que en resulti un Consell independent, però amb el suport i acompanyament 
de la Generalitat, que haurà de facilitar que el mateix consell es doti de l’estructura 
i funcionament que cregui convenient.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància 
a Catalunya
250-00743/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 43772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte 
per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) està integrada per 

vint-i-un dels setanta signants del Pacte per a la Infància de Catalunya que el 2013 
el Govern de la Generalitat va assumir com a propi, i que havia d’orientar l’acció 
política d’aquest en la defensa dels drets dels infants i joves.

La situació de la infància i l’adolescència és, després dels darrers anys de crisi, 
especialment dura: les desigualtats s’incrementen entre les sectors més fràgils, i en-
tre aquests, impacta especialment entre la infància i l’adolescència, els col·lectius 
més vulnerables, amb un increment de la pobresa infantil impropi d’un país desen-
volupat.

Avui, la TIAC ha manifestat públicament la seva disconformitat amb el segui-
ment que s’està fent del Pacte des de la seva signatura. La TIAC denuncia que el 
Govern no ha prioritzat suficientment les polítiques de suport a la infància: des de 
l’aprovació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, aquesta no ha estat desplegada suficientment, ni pel que fa 
als recursos i inversions necessaris, ni tampoc a la concreció d’un calendari d’apli-
cació. Tampoc ho ha estat el Pacte per a la Infància, ni sembla adequada l’assignació 
competencial que s’ha realitzat del seguiment del Pacte en el darrer organigrama de 
la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Ca-

talunya, de manera transversal.
2. Desenvolupar polítiques d’infància que atenguin en tota la seva extensió i am-

plitud la Convenció sobre els drets de l’Infant pel que fa a la prevenció, la defensa i 
la promoció dels drets de l’infant.

3. Promoure la creació de Consells Locals d’Infants, destinant als ajuntaments 
i Consells Comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris per portar-los a 
termes.

4. Desplegar la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, establint un calendari i donant una partida pressupostària 
concreta i suficient per al seu desenvolupament.

5. Elaborar un informe sobre la situació de a infància a Catalunya, seguint els 
criteris del Comitè dels drets de l’Infant. L’informe s’haurà de presentar anualment 
tant al Parlament com a la Comissió de Seguiment del Pacte per la Infància.
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6. Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la joven-
tut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48197 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48197)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió

4. Continuar desplegant la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, establint un calendari i donant una partida 
pressupostària concreta i suficient per al seu desenvolupament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

5. Elaborar un informe sobre la situació de a infància a Catalunya, seguint els 
criteris del Comitè dels drets de l’Infant. L’informe s’haurà de presentar anualment 
tant al Parlament com a la Comissió de Seguiment del Pacte per la Infància.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 43773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Trastorn Específic 
del Llenguatge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Infància, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) es defineix com «Una dificultat amb 

el llenguatge que no està causada per cap dèficit evident en l’àmbit neurològic, sen-
sorial, intel·lectual o emocional, i que pot afectar el desenvolupament del vocabulari, 
la gramàtica i les habilitats de conversa».

Actualment, aquest trastorn afecta al voltant del 7% de la població, representant 
al voltant de 90.000 escolars a Catalunya. El TEL és una condició, no una malal-
tia, que es pot pal·liar i millorar, però que no té cura. Per tant, un nen TEL serà un 
adult TEL.

És durant els primers anys escolars on més es manifesta i on es troben amb les 
primeres dificultats importants: amb la lectura i l’escriptura (pilars de l’educació), 
i que fa que sense ajuda en el decurs d’aquesta etapa els infants siguin abocats al 
fracàs escolar; en les relacions socials amb els companys fent-los més vulnerables 
davant situacions de bullyng i assetjament escolar entre d’altres.

El passat 15 de novembre de 2016, l’Associació ATELCA (Trastorn Específic del 
Llenguatge de Catalunya) va comparèixer davant la Comissió d’Infància al Parla-
ment de Catalunya, per tal d’informar del TEL, llurs conseqüències i la problemàti-
ca en l’atenció als afectats pel Trastorn Específic del Llenguatge.

Fruit d’aquesta compareixença, el Grup Parlamentari Socialista presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un Protocol de Detecció i Actuació del Trastorn Específic del Llen-

guatge, que contempli: 
a) Els instruments i serveis que permetin una detecció precoç i una identificació 

més segura.
b) Les mesures que permetin actuar sense tenir un diagnòstic ferm per tal d’avan-

çar el màxim possible el tractament.
c) Avançar als dos anys d’edat dels infants la derivació al neuròleg, per part dels pe-

diatres, i d’aquests al Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP).
d) La detecció del TEL per part de les llars d’infants, als CAP pediatres i a les 

escoles.
e) La concreció del nombre de professionals necessaris coneixedors del Trastorn 

Específic del Llenguatge.
2. Respecte als serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció 

Precoç i els Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA) actuals: 
a) Millorar els seus serveis per tal que desenvolupin programes específics d’in-

tervenció precoç tenint en compte la comorbiditat.
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b) Assegurar la intervenció logopèdica precoç, intensiva i extensiva al llarg de 
tota la seva escolaritat.

c) Estudiar la incorporació d’altres intervencions simultànies dirigides a aspectes 
associats al TEL com són la motricitat, psicologia i teràpia ocupacional.

3. Per part dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD): 
a) Revisar les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa 

actual, ja que ara els infants afectats amb TEL, si no tenen comorbiditat, no aconse-
gueixen el reconeixement de la discapacitat mínima (33%) per obtenir el certificat.

b) Modificar les disposicions internes actuals per tal que el TEL tingui una case-
lla pròpia, així com els altres tipus de trastorn.

c) Simplificar el procés per aconseguir un grau de discapacitat i sense cost a càr-
rec de les famílies, ja que actualment s’obté diagnòstic, necessari per a l’obtenció del 
grau, a través de professionals a l’àmbit privat.

4. Pel que fa als equips d’Assessorament i orientació psicopedagògica (EAP): 
a) Homogeneïtzar els criteris que utilitzen els diferents EAP, perquè tots facin 

una valoració similar davant d’un infant amb TEL.
b) Augmentar el nombre de professionals en els centres educatius d’arreu de Ca-

talunya que es dediquen a l’atenció d’infants amb Necessitats Educatives Especials.
5. Pel que fa al Ministeri d’Educació i Ciència (MEC): 
a) Instar el Govern de l’Estat a obrir una nova línia de finançament, en forma de 

beques educatives, per tal que els nens i nenes amb TEL tinguin dret a les ajudes 
econòmiques per a nens amb necessitats educatives especials (beques).

b) Pel que fa a la millora en la formació i difusió del TEL, insta el Govern de 
l’Estat a elaborar: 

i. Un Pla de Millora de la Formació dels Professionals de la Salut, que inclogui 
formació específica per als pediatres col·legiats, formació específica en el Grau de 
Medicina.

ii. Un Pla de Millora de la Formació dels Professionals de l’Educació que inclo-
gui formació per als professionals en actiu a través de cursos de formació específics, 
formació específica dins del currículum dels crèdits troncals del grau de Ciències de 
l’Educació, dins del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes, i formació per a les fa-
mílies, que els proporcioni instruments per actuar deforma adequada.

6. Dur a terme campanyes de sensibilització i coneixement del TEL tant al con-
junt dels professionals dels àmbits implicats, com al conjunt de la societat catalana 
mitjançant els mitjans de comunicació públics de Catalunya.

7. Pel que fa a l’escolarització: 
a) Posar en marxa el Protocol de Detecció i Actuació del Trastorn Específic del 

Llenguatge durant el curs 2017-2018.
b) Fer de l’escola catalana una escola veritablement inclusiva on es tingui en 

compte els infants i joves afectats pel TEL.
c) Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la joven-

tut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta el Go-
vern a posar en marxa un estudi per a la implantació del projecte KiVa a les escoles 
catalanes.

d) Confeccionar una Guia per a l’Adaptació Curricular dels alumnes amb TEL 
que, entre d’altres, orienti els docents en aspectes com l’ús d’una metodologia multi-
sensorial, inclogui la realització d’avaluacions que tinguin en compte les limitacions 
dels alumnes, contemplin enfortir el suport visual o l’exempció d’examinar-se d’una 
llengua estrangera.

e) Incrementar el suport logopèdic, especialment en el cicle de parvulari; el su-
port psicològic tant dels tècnics en educació infantil, els mestres d’educació especial 
a primària i el psicopedagog o orientador en Secundària, Batxillerat i cicles forma-



CDI 11
4 d’abril de 2017

Dossier 12

tius; i a realitzar intervencions en aspectes associats als TEL com la motricitat, la 
conducta o l’atenció per part de terapeutes ocupacionals.

8. Pel que fa al suport en l’etapa posteducativa, adaptar i potenciar els cicles de 
Formació Professional a alumnes amb TEL.

9. Pel que fa a l’àmbit de la investigació: 
a) Destinar els recursos suficients per la investigació en les causes del trastorn 

TEL, agilitzar el diagnòstic i millorar les teràpies existents.
b) Crear una Comissió Interdepartamental (Ensenyament, Afers Socials, i Salut 

principalment) i els/les representants d’associacions i col·lectius de persones amb 
trastorns intel·lectuals (TEL, TDAH, entre d’altres) per tal de treballar i concretar 
les accions adients a dur a terme per a la millora de la qualitat en la detecció, diag-
nòstic, intervenció i sensibilització dels diversos col·lectius representats.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48189)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

3. a) Instar l’estat espanyol a revisar les taules de valoració de la discapacitat es-
tablertes per la normativa actual, ja que ara els infants afectats amb TEL, si no tenen 
comorbiditat, no aconsegueixen el reconeixement de la discapacitat mínima (33%) 
per obtenir el certificat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

3. b) Instar l’estat espanyol a modificar les disposicions internes actuals per tal 
que el TEL tingui una casella pròpia, així com els altres tipus de trastorn.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. c) Simplificar el procés per aconseguir un grau de discapacitat i sense cost a 
càrrec de les famílies, ja que actualment s’obté diagnòstic, necessari per a l’obtenció 
del grau, a través de professionals a l’àmbit privat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió

7. c) Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la jo-
ventut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta el 
Govern a posar en marxa un estudi per a la implantació del projecte KiVa a les es-
coles catalanes.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

7. d) Confeccionar una Guia l’atenció escolar dels alumnes amb TEL que, entre 
d’altres, orienti els docents en aspectes com l’ús d’una metodologia multisensori-
al, inclogui la realització d’avaluacions que tinguin en compte les limitacions dels 
alumnes, contemplin enfortir el suport visual o l’exempció d’examinar-se d’una llen-
gua estrangera.
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