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Comissió d'Educació  
Parlament de Catalunya 

Sessió 33. Dimarts, 1 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilit-
zació de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d'Educació per a 
presentar l'informe «On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar 
oportunitats». Tram. 357-00713/12. Comissió d'Educació. Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la pro-
gramació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió als centres del 
Servei d'Educació de Catalunya. Tram. 250-01183/12. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 548, 11). 

3. Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una oferta 
educativa d'ensenyament en espanyol. Tram. 250-01200/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 554, 41; esmenes: BOPC 680, 9). 

4. Proposta de resolució sobre l'educació en valors a les escoles i els insti-
tuts. Tram. 250-01204/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 561, 13; esmenes: BOPC 680, 10). 

5. Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l'Escola Mitja Costa, de 
Montcada i Reixac. Tram. 250-01210/12. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 569, 25; esmenes: BOPC 680, 10). 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret 
de la programació de l'oferta educativa i del procediment 
d'admissió als centres del Servei d'Educació de Catalunya 

250-01183/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 58137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a la retirada Projecte de decret de la programa-
ció de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Ser-
vei d'Educació de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d'Educació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Govern de la Generalitat, el proppassat 30 de gener de 2020, va publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Edicte, de 24 de 
gener d'enguany, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de de-
cret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en 
els centres del Servei d'Educació de Catalunya en tràmit al Departament 
d'Educació. 

El projecte de decret publicat pel Departament d'Educació de la Generalitat 
trenca per primera vegada a Catalunya un dels principals consensos del sis-
tema educatiu. Fins la presentació d'aquest projecte de decret a Catalunya el 
sistema educatiu s'ha basat en la pacífica coexistència d'una triple oferta: 
d'una banda l'oferta plenament pública, per una altra, l'oferta concertada, i 
per tant sostinguda amb fons públics, i per últim l'oferta plenament privada. 

Aquest consens va quedar preservat a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'E-
ducació a través de la regulació del Servei d'Educació de Catalunya format 
per els centres educatius sostinguts amb fons públics, és a dir, els públics i 
els centres concertats. Però ara el Govern, a través del decret anunciat, vol 
dotar-se d'instruments per a controlar, des de l'àmbit públic, l'oferta educati-
va concertada. 

El projecte de decret no només no trenca un consens, sinó que també esdevé 
una norma limitadora dels drets de les mares i pares, així com dels titulars 
dels centres educatius concertats. 

En efecte, la proposta de decret atemptat de forma clara la llibertat educativa 
que la Constitució i l'Estatut reconeixen i emparen. Les disposicions contin-
gudes al projecte de decret atempten contra un dels principals drets en l'àm-
bit educatiu com és el la lliure elecció de centre docent per part de les mares 
i els pares dels alumnes, així com el dret a la lliure creació i direcció de cen-
tres docents. 

A les mares i als pares als hi assisteix el dret fonamental a poder escollir per 
als seus fills el centre educatiu, públic o privat, que respongui millor a les 
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seves preferències. Un dret que no pot garantir-se si els poders públics no 
tenen l'obligació, dins les seves efectives possibilitats, de garantir l'exercici 
d'aquest dret d'elecció de centre. Així, l'entrada en vigor d'aquest projecte de 
decret, sota l'excusa de la programació de l'oferta educativa i el garantiment 
del dret a l'educació, posarà en mans del Govern elements que dificulten la 
garantia de la lliure elecció de centre docent. 

Però només és una qüestió de limitació del dret d'elecció el que està en joc, 
també el dret de llibertat d'empresa queda limitat. El decret és un instrument 
del que es vol dotar el Govern per a limitar la gestió dels centres concertats, 
que no podem oblidar són d'iniciativa privada. 

Els projectes educatius impulsats per la iniciativa privada han de poder ges-
tionar-se lliurement, sense la intromissió dels poders públics en el procés 
d'admissió d'alumnes, quin objectiu és també el del projecte de decret. 

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

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

1. Retirar, de forma immediata, el Projecte de decret de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'E-
ducació de Catalunya, sotmès a informació pública per l'Edicte de 24 de 
gener de 2020 (DOGC núm. 8053 - 30 de gener de 2020). 

2. Iniciar, amb la representació de les mares i els pares d'alumnes i el sector 
de les escoles concertades, la negociació d'un nou decret consensuat que no 
limiti els drets d'elecció de centre i garanteixi el manteniment i la suficiència 
dels actuals concerts educatius. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat, SP PPC 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir 
una oferta educativa d'ensenyament en espanyol 

250-01200/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 59343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP de Ciutadans, Sonia Sierra Infante, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el deber del Govern de la Generalitat de ga-
rantizar una oferta educativa de enseñanza en español, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d'Educació, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El propio Govern de la Generalitat no cuestiona el contenido de la legisla-
ción básica estatal que establece1, en la disposición adicional trigésima octa-
va de la LOE, el deber de la Administración autonómica de la Generalitat de 
ofrecer proactivamente enseñanza sostenida con fondos públicos en español, 
en proporción razonable y en condiciones no discriminatorias respecto de 
otras lenguas cooficiales. 

A pesar de que el Govern de la Generalitat ni cuestiona ni puede cuestionar 
la obligatoriedad legal de ofrecer una enseñanza educativa en español y no 
solamente de español, ante la inacción del Gobierno de España, lo que hace, 
incumplimiento la Constitución Española, la normativa orgánica estatal y la 
jurisprudencia, es eliminar de facto la oferta educativa de enseñanza en es-
pañol. De esta manera se obliga indebidamente a los ciudadanos a exigir de 
manera individual a la Generalitat el cumplimiento de sus deberes constitu-
cionales, generándose una injustificada discriminación incluso cuando la 
Justicia les da la razón puesto que el deber de la Generalitat no es cumplir 
solamente una sentencia determinada sino ofrecer de manera proactiva y 
obligatoria a todos los alumnos enseñanza en español en una proporción 
razonable. 

Esta violación de los derechos de los ciudadanos es de flagrante gravedad si 
tenemos en cuenta que el español es la lengua materna mayoritaria en Cata-
luña. 

Ante la intencionada omisión de la Generalitat de fijar la proporción razona-
ble de la enseñanza sostenida con fondos públicos en español, el Tribunal 
Supremo ha fijado que el Govern de la Generalitat deba ofrecer proactiva-
mente, como mínimo, un 25% de las asignaturas no lingüísticas en español a 

                                               
1. Como recoge la propia STC 14/2018 y la reciente STC de 11 de abril de 2019, en cuanto a la mencionada disposición 
adicional trigésimo octava de la LOE, la Generalitat de Cataluña solo impugnó, en el recurso de inconstitucionalidad 
resuelto por la STC 14/2018, los tres últimos párrafos de su apartado 4.c), que introducían una medida administrativa de 
garantía del derecho a recibir enseñanza en castellano, que declaramos inconstitucionales en el FJ 10 de dicha sentencia por 
exceder su regulación de la competencia del Estado. No se impugnó, sin embargo, el resto de la disposición. 
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todos los alumnos y no en régimen de atención individualizada puesto que 
esta última es discriminatoria. 

Además, la STC de 11 de abril de 2019, vino a reiterar lo que ya es una ju-
risprudencia constitucional inveterada: la enseñanza en español no puede 
quedar excluida por el hecho de que se ofrezca enseñanza en catalán y aranés 
para todos los alumnos. 

Recientemente se ha podido detectar como el Proyecto de decreto de la pro-
gramación de la oferta educativa elaborado por la Administración autonómi-
ca de la Generalitat de Cataluña no incluye nuevamente de manera injustifi-
cada e injustificable ni la regulación ni las medidas administrativas 
necesarias para garantizar de manera proactiva una oferta educativa que ase-
gure para todos los alumnos una enseñanza que incluya el español como 
lengua vehicular, en proporción razonable y que permita una presencia mí-
nima de la misma en, al menos, un 25% de las horas efectivamente lectivas 
en materias no lingüísticas en cumplimiento de la legislación básica estatal 
recogida en la Ley Orgánica de Educación. 

Esta circunstancia implica una grave violación de la Constitución Española, 
de la normativa orgánica y de las resoluciones judiciales. A su vez esta vio-
lación implica una gravísima vulneración de los derechos de los alumnos, 
muy especialmente del derecho a recibir enseñanza en su lengua materna 
pues no cabe olvidar que se trata de un derecho del niño reconocido por la 
Unesco y Unicef y un facilitador del aprendizaje como demuestran numero-
sos estudios científicos. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar la 
regulación y las medidas administrativas necesarias para garantizar de mane-
ra proactiva una oferta educativa que asegure para todos los alumnos una 
enseñanza que incluya el español como lengua vehicular, en proporción ra-
zonable y que permita una presencia mínima de la misma en, al menos, un 
25% de las horas efectivamente lectivas en materias no lingüísticas en cum-
plimiento de la legislación básica estatal recogida en la Ley Orgánica de 
Educación, la jurisprudencia tanto constitucional como ordinaria y lo dis-
puesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña como en la Constitución 
Española. 

Palacio del Parlamento, 19 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 64678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar (1) 
De modificació de tot el text 

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

1. Garantir el dret a l'alumnat a rebre ensenyament en castellà, llengua 
oficial de l'Estat, així com en català i en aranès a l'Aran. 
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2. Assegurar que, en finalitzar l'educació bàsica, tot l'alumnat assoleixi el 
domini ple i equivalent en llengua castellana i catalana a Catalunya, i l'ara-
nès a l'Aran, aplicant els instruments de verificació i control propis del sis-
tema educatiu i promovent avaluacions necessàries per garantir que tot 
l'alumnat assoleix la competència en comunicació lingüística tant en llengua 
castellana com en llengua catalana en el grau requerit. Igualment, el Depar-
tament d'Educació ha d'impulsar l'adopció per part dels centres educatius 
de les mesures necessàries per compensar les carències que poguessin exis-
tir en qualsevol de les dues llengües. 

3. Determinar que tant la matèria de llengua i literatura castellana com la 
catalana que s'imparteixen als centres educatius, es facin en les seves llen-
gües corresponents. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'educació en valors a les escoles 
i els instituts 

250-01204/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 59725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l'educació en valors a escoles i instituts, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d'Educació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'educació en valors a les escoles i instituts catalans no disposa avui en dia 
de les eines d'avaluació i planificació necessàries, tot i que existeixen nom-
broses iniciatives al respecte. 

Així, per exemple, el Govern de la Generalitat de Catalunya es planteja en el 
projecte educatiu de país «L'escola del 2030, deu reptes per al futur de l'edu-
cació» que un dels reptes sigui l'educació afectiva i sexual a tots els centres 
d'ensenyament obligatori, però es desconeix el diagnòstic que sosté aquest 
programa d'intervenció. 

L'article 30 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, exposa al primer 
apartat que l'aprenentatge de la convivència es un element fonamental del 
procés educatiu i així ho ha d'expressar el projecte educatiu de cada centre, 
però no existeix una radiografia sistemàtica sobre l'estat de la convivència 
als centres escolars de Catalunya, i el seu reflex en els projectes educatius. 

El govern de la Generalitat, basant-se en la llei 16/2017, de l'1 d'agost, del 
canvi climàtic, el 14 de maig va adoptar en Consell de Govern un acord per 
declarar l'estat d'emergència climàtica. En aquest acord es destaca com a 
mesura: prioritzar en les polítiques publiques les opcions amb menor impac-
te climàtic i major contribució a l'adaptació a les condicions derivades del 
canvi climàtic. Però, de nou, es desconeix en profunditat quin es l'estat de la 
qüestió a les escoles i els instituts. 

La llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, en l'ar-
ticle 21 exposa que: la Administració educativa, per a fer efectiu el principi 
de coeducació i foment de la igualtat efectiva de dones i homes que establei-
xen els articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 juliol, d'educació, 
ha d'incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema edu-
catiu i l'ha d'introduir en la programació educativa i els currículums de tots 
els nivells, a l'efecte d'afavorir el desenvolupament de les persones al marge 
dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica 
i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota discrimi-
nació associada al sexe. Així mateix, ha de promoure la investigació en ma-
tèria de coeducació i vetllar per incloure-la en els currículums, els llibres de 



Dossier CE 33 
1 de desembre de 2020 

8 

 

text i els materials educatius. Tot i això, no es disposa d'un estudi general 
que expliqui l'estat de la qüestió en el desplegament d'aquest article. 

En la llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets LGTBI i per era-
dicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, exposa en l'article 12 que: el 
principi de coeducació s'ha d'incorporar als plans d'acció tutoria i als plans 
i reglaments de convivència dels centres educatius, i els continguts dels ma-
terials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge 
que s'hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l'orientació 
sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere i evitar qualsevol mena 
de discriminació per aquest motiu. Tanmateix, no existeix un informe deta-
llat i global sobre el desplegament de l'article al sistema educatiu. 

Des de novembre de 2018 el govern de la Generalitat impulsa un model edu-
catiu plurilingüe i intercultural, però no existeixen dades que permetin esta-
blir un diagnòstic acurat del desplegament d'aquest model a escoles i insti-
tuts. 

Igualment, tampoc existeix una instrucció que prohibeixi que els centres 
escolars accedeixin al material «Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la 
Defensa en los Centros Educativos» elaborat pel Ministeri d'Educació i de 
Defensa, disponible en PDF gratuït per qualsevol centre de Catalunya, i per 
tant se'n desconeix l'ús que se n'ha fet a Catalunya. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Impulsar un Pla d'Avaluació de la Educació en Valors a Catalunya a tra-
vés del Consell Superior d'Avaluació i en coordinació amb el conjunt de les 
universitats catalanes que disposin de grups de recerca en matèria educativa. 

2. Introduir en aquest Pla l'avaluació d'actituds cíviques a partir de l'enquesta 
ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) de la IEA (In-
ternational Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

3. Dotar al Consell Superior d'Avaluació d'una partida plurianual suficient 
per al període 2020-2023 per dur a terme el Pla. 

4. Adoptar les conclusions derivades del Pla en una Estratègia Nacional d'E-
ducació en Valors. 

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68373 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 68373) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació i addició  

1. Impulsar un Pla d'Avaluació de la Educació en Valors a Catalunya a tra-
vés del Consell Superior d'Avaluació i coordinar amb el conjunt de les uni-
versitats catalanes que disposin de grups de recerca en matèria educativa, a 
través de la Comissió General de Política Universitària del Consell Interu-
niversitari de Catalunya. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació i supressió  

3. Tenint en compte la disponibilitat pressupostària, dotar en el pressupost 
de despeses del Departament d'Educació d'una partida plurianual suficient 
per al període necessari per dur a terme el Pla. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l'Escola 
Mitja Costa, de Montcada i Reixac 

250-01210/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 60554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el sostre 
del gimnàs de l'Escola Mitja Costa a Montcada i Reixac (Vallès Occidental), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Educació, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

A finals de gener d'enguany el temporal Glòria va causar força estralls arreu 
de Catalunya, un dels casos és el del fals sostre del gimnàs de l'Escola Mitja 
Costa a Montcada i Reixac que va deixar al descobert el sostre del mateix 
que és d'uralita, i per tant, arran de la problemàtica que genera aquest tipus 
de material per la presència d'amiant hauria de ser substituït. 

Ha estat precisament la necessitat de substituït aquest sostre, el que ha pro-
vocat  la decisió no reparar el fals sostre del gimnàs, al·legant que quan es 
canviï el sostre, ja  s'instal·larà un nou fals sostre. 

Això però, significa que el sostre queda directament exposat a l'interior del 
gimnàs la qual cosa ha generat l'alarma de mares i pares que han hagut de 
recollir signatures, per tal de demanar que s'arrangi el fals sostre el més ràpi-
dament possible per evitar aquesta exposició directa dels alumnes del centre 
al sostre amb amiant. 

Com sigui que mantenir la situació actual, amb exposició directe al sostre 
amb problemes d'amiant, no sembla gens recomanable. 

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

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

1. Garantir immediatament la seguretat del sostre de l'Escola Mitja Costa a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), tot adoptant les mesures necessàries 
que evitin la exposició directe dels alumnes al sostre amb problemes d'amiant. 
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2. Programar a la major brevetat possible durant aquest any 2020, la substi-
tució del sostre d'uralita de l'Escola Mitja Costa, de manera que permeti una 
solució definitiva al problema exposat. 

Palau del Parlament, 4 de març de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, Santi 
Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 67289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 67289) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació 

1. Garantir immediatament la seguretat del sostre de l'Escola Mitja Costa a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), tot adoptant les mesures necessàries, 
juntament amb l'Ajuntament, per la reparació del cel ras per evitar l'exposi-
ció directa de l'alumnat a les plaques de fibrociment i establir un calendari 
per la retirada d'aquestes. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De supressió 

2. Programar a la major brevetat possible durant aquest any 2020, la substi-
tució del sostre d'uralita de l'Escola Mitja Costa, de manera que permeti una 
solució definitiva al problema exposat. 
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