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10/03/2022 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE L’ESTAT DE L’EDUCACIÓ (tram. 302-

00104/13).  

El Parlament de Catalunya: 

 

1) Reprova la manera com s’ha conduït el conseller Josep Gonzàlez en 

l’establiment del nou calendari escolar per al curs 2022-2023, que s’ha 

caracteritzat per la imposició i l’absoluta manca de diàleg amb els diferents 

sectors de la comunitat educativa. 

 

Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i el diputat Daniel Serrano), 70 vots en 

contra (ERC, JxCat i CUP) i 39 abstencions (PSC-Units i ECP) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

2) Reconsiderar la seva determinació d'eliminar les qualificacions trimestrals per 

als alumnes d’educació primària i ESO, una mesura que, si finalment s'aplica, 

pot tenir efectes perjudicials per a l'assoliment pels infants del necessari sentit 

del deure i la cultura de l'esforç. 

 

Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i el diputat Daniel Serrano), 77 vots en 

contra (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 32 abstencions (PSC-Units) 

 

3) Restablir una comunicació fluïda entre els centres docents i les unitats 

administratives del Departament d’Educació, que s’ha vist molt malmesa durant 

la pandèmia i ha obligat els responsables dels centres a haver d’assumir per si 

mateixos decisions que haurien hagut de correspondre als serveis territorials i 

centrals del Departament. 

 

4) Dissenyar, d’una vegada per totes, un pla per eliminar la totalitat dels més de 

mil barracons existents per tot Catalunya, des de la convicció que no són cap 

plaga bíblica, sinó que és a les mans del Departament programar i executar-ne 

la retirada en el termini d’un màxim de dos anys. 
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5) Agilitar l’edificació de nous centres escolars, assumint els costos de construcció 

i posada en funcionament que li corresponguin al Departament d’acord amb les 

seves competències, i abandonant la mala pràctica d’endossar-los totalment o 

parcialment a l’Ajuntament del municipi on es construeixen traient profit de les 

comprensibles ànsies de la comunitat educativa local de veure dignificat el seu 

parc d’edificis educatius. 

 

6) Treballar perquè els ajuntaments dels municipis on calgui edificar nous centres 

escolars cedeixin els solars adients per a fer-ho possible, previ compromís del 

Departament, tot vetllant perquè no apareguin demores que ajornin 

innecessàriament els projectes. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 2, D’ADDICIÓ, DEL GRUP SOCIALISTES I 

UNITS PER AVANÇAR) 

 

7) Fer públics i transparents els criteris i les dades que empra per elaborar el Mapa 

Escolar.  

Rebutjats: 57 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs, PPC i el diputat Daniel 

Serrano)  i 70 vots en contra (ERC, JxCat i CUP) 

 

8) Instaurar, als efectes de la preinscripció, una zona escolar municipal única que 

permeti als pares i mares triar l’escola que considerin més convenient d’entre 

totes les existents al seu municipi de residència, com la manera més útil tant 

d’incrementar la llibertat de les famílies per escollir l’educació que volen per als 

fills i filles, com d’eliminar l’excessiva concentració de certs perfils d’alumnes en 

determinades escoles. 

El Parlament de Catalunya: 

9) Defensa el dret, en el marc d'un model equilibrat de conjunció lingüística, de 

tots els ciutadans de Catalunya a escolaritzar-se en la seva llengua materna 

d'entre les oficials a la nostra comunitat, especialment a l'etapa infantil i 

primària, quan l'ensenyament en llengua materna resulta determinant per al 

bon desenvolupament i el rendiment escolar de l'infant. 

Rebutjats: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i el diputat Daniel Serrano) i 109 vots en 

contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 

 

10)  Insta el Govern de la Generalitat a aplicar sense més dilacions la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa en un 25% el 
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mínim d’hores lectives en castellà per a tots els cursos d’educació infantil, 

primària i secundària. 

Rebutjat: 50 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs, PPC i el diputat Daniel Serrano)  

i 77 vots en contra (ERC, JxCat, CUP i ECP) 
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