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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE UNA ESCOLA DE QUALITAT I LA 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a  

1. Realitzar un estudi i informe de la situació  actual d’habitabilitat dels 

centres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells centres que 

disposen de climatització i ventilació adequada i quins tenen encara amiant. 

(esmena 1 de JxSi, d’addició) 

1.bis.  Garantir que els espais escolars a l’aire lliure tenen zones d’ombra 

suficient per donar cabuda a l’alumnat durant l’hora d’esbarjo. 

(esmena 1 de CSQP, d’addició) 

2. Una vegada finalitzat l'estudi caldrà incorporar en el pla d'actuacions del 

Departament d’Ensenyament aquelles mesures prioritàries en relació a la 

climatització i ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.  

(transacció amb esmena 2 de JxSi) 

3. Treure l’amiant de tots els centres escolars en un període màxim de sis 

anys. 

(transacció amb esmena 3 de JxSi) 

Aprovat:  Unanimitat (129 vots a favor) 

 

4. Donar compliment als punts b) i c) de la Moció 56/XI per poder acabar amb 

el problema estructural dels barracons a Catalunya. 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 59 en contra (JxSí i 

no adscrit) 

5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 

activitats de lleure així com els seus menjadors i incrementar la partida 

destinada a ajuts per a poder participar d’aquestes activitats. 

(esmena 3 del PSC, d’addició)  

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP), 1 en contra (JxSí) i 

59 abstencions (JxSí i no adscrit) 

 

6. Garantir la plena inclusivitat de les activitats de lleure educatiu com els 

casals d'estiu o les colònies, reforçant la dotació de personal especialitzat 

per a una atenció adequada de l'alumnat amb necessitats educatives 
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específiques, i donar beques a les famílies els fills dels quals, per les seves 

característiques especials, no poden gaudir de casals d’estiu i colònies 

ordinàries.  

(transacció amb esmena 4 del PSC) 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 abstencions 

(JxSí i no adscrit) 

 

7. Garantir que  tots els centres docents d’educació primària i secundària 

obligatòria de la xarxa pública que ho desitgin, en el marc de la seva 

autonomia, tindran dret a establir un sistema de préstec de llibres de text 

gratuïts que sigui una alternativa efectiva a l’adquisició privada de la 

propietat dels mateixos. 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 en contra 

(JxSí i no adscrit) 

 

8. Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre als 

centres docents la prestació del servei de préstec de llibres de text 

conforme al principi de transparència. 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 en contra 

(JxSí i no adscrit) 

 

9. Publicar un protocol d’actuació davant l’onada de calor, destinat 

específicament als centres educatius de Catalunya. 

(esmena 2 de CSQP, d’addició) 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 abstencions 

(JxSí i no adscrit) 

 

 

  

 

 

 

 


