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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 L’ESCOLA INCLUSIVA (Tram. 

302-00117/12)  

1. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no hagi desplegat el 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu i exigeix el seu desplegament urgent 

abans de l’inici de curs 2019-2020. 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

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

2.1. Revisar la normativa relativa al model d’escola inclusiva abans de 

l’inici del curs 2020-2021, per tal de garantir un sistema educatiu 

inclusiu en la seva globalitat que: 

a. reconegui l’etapa educativa 0-3 anys, imprescindible per un 

sistema educatiu veritablement inclusiu, i fonamental per la 

correcta detecció precoç de NEE i que permeti iniciar abans els 

tractaments, la coordinació dels professionals (educatius, 

psicopedagògics, pediàtrics, psiquiàtrics, etc.) i la destinació de 

recursos necessaris a l’alumnat al centre educatiu. 

b. contempli la necessitat de garantir un temps educatiu inclusiu, 

lectiu i no lectiu, dins i fora dels centres educatius, incloent l’espai 

de migdia i el servei de menjador, els serveis d’acollida, les 

sortides, les colònies i les activitats extraescolars, i la dotació del 

personal de suport necessari per atendre adequadament l’alumnat 

amb NEE. 

c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat 

de gaudir d'atenció sanitària als centres escolars des de l'educació 

infantil de primer cicle fins als estudi postobligatoris mitjançant la 

incorporació d'una infermera escolar adscrita al centre, tasca que 

no correspon ni als docents ni a les famílies, afegint les 

necessitats sanitàries com a criteri per a contemplar aquests 

infants com alumnes amb NEE. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP 

Aprovat: per unanimitat (128 vots a favor) 
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               NOVA LLETRA AL PUNT 2.1. 

d. incorpori la figura de  l'educador/a social als centres educatius en 

qualitat d'agent educatiu pertanyent a l'equip docent i treballant 

en col·laboració i coresponsabilitat amb les professionals del 

centre. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 1 

en contra (un diputat d’ERC) i 61 abstencions (JxCat i ERC) 

 

2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per 

donar compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un 

reforçament dels recursos educatius especialitzats (personal docent i no 

docent, TEI, vetlladors/es, psicopedagogs/gues, etc.), reduir-ne les 

ràtios, proporcionar una oferta pública i gratuïta de formació 

especialitzada als docents, millorar els equipaments en aules de suport, 

publicar i donar a conèixer els protocols de malalties i trastorns 

existents diversos als centres educatius i posar a disposició un mapa de 

recursos de la inclusió al conjunt del territori. 

 

Aprovat: per unanimitat (128 vots a favor) 


