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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 D’ERC SOBRE LA PROTECCIÓ DELS INFANTS I ELS 

ADOLESCENTS ALS CENTRES ESCOLARS (Tram. 302-00077/12) 

 

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

1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un Pla per combatre les 

violències en l'àmbit educatiu que inclogui una avaluació objectiva de la realitat 

d'aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat 

educativa. 

(Incloent l’esmena 1 del GP de Catalunya en Comú Podem) 

 

2. Establir un espai permanent de coordinació entre la comunitat educativa i 

institucions, entitats i associacions que atenen les diferents tipologies de 

violències que afecten a infants i adolescents i/o es poden manifestar en l'àmbit 

educatiu. 

 

 

3. Revisar, simplificar i unificar criteris dels diferents protocols existents 

conjuntament amb les associacions i entitats especialitzades per tal de millorar 

la resposta davant possibles situacions de violència, en un termini no superior 3 

mesos. 

(Incloent l’esmena 2 del GP de Ciutadans) 

 

4. Si a partir de l'avaluació esmentada al punt I es considera convenient, crear 

una estructura territorialitzada formada per professionals especialitzats que 

doni suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa de cada 

territori en el disseny de plans de prevenció, en la formació del pro-fessorat i en 

l’actuació, seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per 

situacions de violència, abans del curs 2020-2021. 

(Incloent l’esmena 3 del GP de Ciutadans i l’esmena 2 del GP de Catalunya en Comú 

Podem) 

 

5. Introduir de manera curricular en el curs 2010-2021 l’educació sexual i 

afectiva des de l'etapa infantil amb una perspectiva transversal i amb 

perspectiva de gènere, per poder abordar la prevenció de qualsevol tipus 

d’assetjament, abús o violència masclista, així com promoure l'educació 

sexual des d'una visió saludable i plaent. 

(Incloent l’esmena 4 del GP de Ciutadans i l’esmena 3 del GP de Catalunya en Comú 

Podem) 
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6. Personar ei Govern de la Generalitat en qualsevol denúncia per violències 

sexuals en l'àmbit educatiu o escolar. 

(Incloent l’esmena 4 del GP de Catalunya en Comú Podem) 

 

Aprovat: per unanimitat (123 vots a favor) 

 


