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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 DEL PSC-Units SOBRE LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS EN EL TEMPS EDUCATIU (Tram. 302-00018/12) 

 

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

1. Presentar, abans del final de curs 2018-2019, un pla per reduir la bretxa 

educativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una visió de 

l’educació a temps complet. 

2. Desplegar, en aquesta legislatura, el dret a l’accés al lleure educatiu en 

igualtat d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 

10 de juliol, d’educació (LEC), i la Llei 14/2010, del 27 de maig,  dels drets i 

les oportunitats en la infància i l’adolescència, i reconèixer el caràcter 

educatiu de les activitats de lleure, la seva vinculació amb el sistema 

educatiu i els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar per garantir la 

contribució al procés educatiu i la importància estratègica d’aquest àmbit 

per al foment de la inclusió i la cohesió socials. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

3. Desplegar, en aquesta legislatura, el marc general d’ordenació de les 

activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars 

dels centres públics i concertats, tal com preveu la LEC, assegurant el dret 

a la participació de l’alumnat i a la no-exclusió per raons econòmiques, 

territorials, socials, culturals o de capacitat, així com el caràcter inclusiu, 

coeducatiu i intercultural d’aquestes activitats i les garanties per fer-ho 

possible. 
Aprovat:  122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 

abstencions (PPC) 

4. Habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per 

incrementar els ajuts i beques atorgades per fomentar l’accés de l’alumnat 

a les activitats educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, 

tal com preveu l’article 202 de la LEC, garantint que la despesa pública 

destinada s’adreci efectivament a aquests ajuts per a infants.  

Aprovat:  65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 1 en 

contra (diputat d’ERC) i 60 abstencions (JxCat i ERC) 

5. Establir, conjuntament amb altres administracions, sistemes d’ajuts o de 

bonificacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques, 
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així com quanties màximes i fraccionaments de quotes com a mecanismes 

per afavorir l’accessibilitat a les activitats del lleure educatiu, i 

l’especificació de criteris socials i econòmics prioritaris per discriminar la 

concessió d’aquests ajuts entre les famílies.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP ERC I DEL  GP de JxCat  

6. Garantir, abans de l’inici del proper curs escolar, que el conjunt de serveis 

educatius, incloent els que no formen part de l’horari lectiu (servei de 

menjador, serveis d’acollida, activitats de lleure, colònies, sortides, etc.), 

siguin veritablement inclusius i estiguin dotats de personal educador 

qualificat necessari per garantir l’accés i donar una atenció adequada a 

l’alumnat amb NEE, sense discriminacions de cap tipus, amb l’establiment 

de ràtios específiques. 

7. Donar compliment al punt 59 sobre el servei escolar de menjador de 

l’apartat VI de la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

l’orientació política general del Govern.  

8. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici 

del proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre la 

reforma horària, un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord 

amb criteris de salut dels joves. 

9. Garantir que els i les professionals que realitzen funcions educatives en 

l’àmbit no lectiu (lleure educatiu, servei de menjador, servei d’acollida, 

etc.) tenen la formació específica necessària, i prendre les mesures 

necessàries per combatre la precarització del sector, promovent una millora 

de les seves condicions laborals, garantint el compliment del conveni 

col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 
 


