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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 LES MILLORES NECESSÀRIES PER A 

L’ESCOLA CATALANA (Tram. 302-00092/12) 

 

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

 

1) Posar en marxa un pla de xoc per a acabar amb les altes xifres 

d’abandonament escolar que inclogui mesures d’acompanyament des que es 

detecten els primers símptomes d’endarreriment als cursos inicials. Caldrà 

presentar el dit pla en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a 

partir de l’aprovació d’aquesta moció. 

 

2) Fer una anàlisi per determinar les causes del fracàs escolar de l’alumnat 

d’origen estranger (tres vegades superior al de l’autòcton) i establir un pla de xoc 

per a revertir aquesta situació, que haurà de ser presentat en seu parlamentària 

en el termini màxim de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 2 DEL GRUP 

PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR 

Rebutjats:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

 

3) Elaborar un pla de xoc per reduir les altes xifres de repetició de curs que 

afecten específicament l’alumnat castellanoparlant amb una incidència clarament 

superior que la de l’alumnat catalanoparlant (tres vegades més), tal com mostren 

inequívocament les dades de l’informe PISA 2015, com a mesura imprescindible 

per a lluitar contra les desigualtats en educació en funció de la llengua materna. 

Caldrà presentar el dit pla en seu parlamentària en el termini màxim de quatre 

mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) 72 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

4) Posar en marxa un pla de xoc contra el fracàs escolar amb classes de reforç 

gratuïtes de matemàtiques i anglès durant el mes de juliol. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC i un diputat d’ERC) 64 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 24 abstencions (PSC-Units i CatECP) 
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5) Continuar elaborant un informe anual detallat dels mòduls prefabricats 

instal·lats en què consti, per a cada centre docent concret, el nombre de mòduls 

instal·lats, la quantitat d’alumnes afectats i el temps que fa que estan en 

funcionament. L’informe corresponent al curs 2019-2020 haurà d’ésser presentat 

en seu parlamentària al setembre del 2019. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 5 DEL GRUP 

PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA I DEL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ 

Aprovat:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 en 

contra (CUP) 

 

6) Adoptar un pla per eliminar gradualment, en el termini de tres anys, tots els 
barracons escolars instal·lats actualment, i comprometre’s a no utilitzar-los en el 

futur excepte en situacions molt específiques i per un temps en cap cas superior 

als dos anys.  

Qualsevol creació d’un centre educatiu pel sistema de barracons haurà d’anar 

acompanyat, simultàniament i obligatòriament, d’un pla calendaritzat per a la 

seva substitució per un edifici definitiu. 

7) Garantir la gratuïtat dels llibres de text mitjançant un sistema de préstec als 

centres escolars on es facin servir i un ajut per a materials escolars en la resta de 

centres, prioritzant els centres localitzats en poblacions o barris amb una renda 

familiar disponible més baixa. 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

 

8) Assegurar que cap alumne amb NEE serà discriminat als serveis de menjador 

escolar com passa ara amb els alumnes afectats d’autisme. 

9) Vetllar perquè cap alumne amb NEE deixa de gaudir de les colònies o d’altres 

activitats extraescolars per manca de personal auxiliar. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 8 DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 9 DEL GRUP 

PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA I DEL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ 

Aprovats:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

en contra (CUP) 
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10) Comprometre’s a que els alumnes sords signants disposaran d’intèrprets de 

llengua de signes durant tot l’horari lectiu. 

Aprovat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 4 en contra (CUP) 

i 61 abstencions (JxCat, ERC) 

 

 

 


