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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures 
dels alumnes a Catalunya
250-00766/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la promoció de 
les llengües i cultures de l’alumnat a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Seguint els estàndards de la UNESCO en relació a llengua i educació, la Di-

rectora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, assenyalava que «la 
 UNESCO recolza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües mater-
nes i autòctones, especialment als països plurilingües. L’Organització recomana l’ús 
d’aquestes llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor aprèn 
un nen és en la seva llengua materna».

Recentment el Departament d’Educació ha creat un programa per a la promoció 
de les llengües i cultures d’origen de l’alumnat, el qual assenyala que «aquest pro-
grama també vol impulsar i afavorir el desenvolupament de projectes de centre que 
contribueixin a reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva llen-
gua familiar, com a estratègia per facilitar l’aprenentatge de llengües curriculars i 
per contribuir al manteniment d’unes llengües, sovint minoritzades, que aporten una 
gran riquesa i diversitat a la nostra societat. Igualment, vol posar en evidència el 
potencial de les llengües de l’alumnat com a estratègia per a la internacionalització 
dels  centres educatius, que es pot fer efectiva a través de projectes de cooperació 
educativa amb escoles de països on es parlen actualment aquestes llengües».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament, en el termini de sis mesos, 

un informe escrit de com s’impulsa cadascuna de les llengües familiars dels alum-
nes, distintes del català que ja és llengua vehicular, i tenint en compte el percentat-
ge dels alumnes que parlen cadascuna d’aquestes llengües i, per tant, fent especial 
esment en la llengua espanyola que és la llengua materna majoritària dels catalans.

2. Impulsar l’estudi d’aquelles llengües maternes no oficials més parlades per 
l’alumnat a Catalunya com a assignatures optatives.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 37995; 39105 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37995)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 1

1. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament, en el termini de sis mesos, 
un informe escrit de com s’impulsa cadascuna de les llengües familiars dels alum-
nes, distintes del català que ja és llengua vehicular, i tenint en compte el percentat-
ge dels alumnes que parlen cadascuna d’aquestes llengües i, per tant, fent especial 
esment en la llengua espanyola que és la llengua materna majoritària dels catalans.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la possibilitat de promoure l’aprenentatge de les llengües maternes 
no oficials més parlades per l’alumnat a Catalunya com a assignatures optatives.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39105)

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

1. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament un informe sobre la presèn-
cia de les distintes llengües familiars dels alumnes en el sistema educatiu català en 
un context multilingüe i multicultural.

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

2. Impulsar l’estudi d’aquelles llengües primeres no oficials i parlades per l’alum-
nat a Catalunya com a assignatures optatives, en aquells centres on es demani.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’escola Font de la Pólvora de Girona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Font de la Pólvora és un barri de Girona amb gairebé un 100% de població 

gitana. Aquest barri pateix segregació i greus mancances en els serveis més elemen-
tals: urbanístic, subministraments com la llum, neteja, etc., i finalment en educació.

El barri només disposa d’una escola a la qual assisteixen tots els nens i nenes 
del barri, amb poques excepcions i cap incorporació d’altres barris. Aquest centre fa 
una excel·lent tasca social d’acollida i integració que tant necessita el barri.

Pel proper curs 2019-2020, el Departament d’Educació ha decidit tancar el grup 
de P3 per manca d’alumnat. Es tracta de 7 o 8 famílies que haurien d’escolaritzar 
els seus fills fora del barri, i tenint en compte que ja es fa difícil l’assistència regu-
lar a l’escola del barri, el desplaçament a altres barris de la ciutat podria augmentar 
l’absentisme escolar i la segregació que això comporta. Igualment, preocupa a la co-
munitat educativa que si continua aquesta tendència es perdran grups fins a la des-
aparició total de l’escola.

A Font de la Pólvora no es poden permetre la pèrdua de l’element més important 
en pro de la integració i socialització del barri. L’escola de Font de la Pólvora està 
tipificada com una escola de màxima complexitat i és per aquesta raó que la  baixada 
de matrícula no ha de ser un problema, sinó una oportunitat de millorar ràtios i po-
der atendre millor aquest barri a través dels seus infants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantenir el grup de P3 de l’escola Font de la Pólvora de Girona pel curs 2019-

2020 i garantir la continuïtat del centre escolar.
2. Millorar les condicions i recursos del centre tant pressupostàriament, com de 

la plantilla.
3. Definir i buscar perfils concrets pels docents que s’incorporen a l’equip de l’es-

cola per donar resposta a les necessitats d’una escola de màxima complexitat.
4. Estudiar la possibilitat de fer un Institut-escola a les instal·lacions existents del 

centre que permeti allargar l’escolarització i reduir l’abandonament escolar prema-
tur, afavorint així la finalització de l’educació secundària obligatòria de l’alumnat 
del barri de Font de la Pólvora de Girona.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39106 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39106)

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

1. Estudiar la possibilitat de recuperar el grup de P3 de l’escola Font de la Pól-
vora de Girona pel curs 2020-2021 si hi ha les peticions suficients.

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

2. Garantir que els centres educatius del barri de la Font de la Pólvora disposen 
de les condicions i els recursos necessaris pel seu funcionament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió

4. Estudiar la possibilitat de fer un Institut-escola a les instal·lacions existents del 
centre que permeti allargar l’escolarització i reduir l’abandonament escolar prema-
tur, afavorint així la finalització de l’educació secundària obligatòria de l’alumnat 
del barri de Font de la Pólvora de Girona.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau,  
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, David Pérez 

Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les necessitats de millora i rehabilitació integral de l’edi-
fici de l’Escola Milagros Consarnau de l’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola Milagros Consarnau de l’Hospitalet del Llobregat és una escola públi-

ca d’educació infantil i primària, fundada i edificada l’any 1974, fins l’actualitat de 
dues línies.

Degut a la seva antiguitat, i malgrat pràcticament tot és d’origen, al llarg de la 
seva història s’han efectuat diverses intervencions i actuacions de millora de les in-
fraestructures del centre i d’adequació dels seus diferents espais. En els darrers 10 
anys, algunes d’aquestes actuacions han estat les següents: la instal·lació d’una cal-
dera general del centre (anterior a l’any 2010) i les obres dels vestidors dels conser-
ges, ambdues obres fetes per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la 
renovació dels sanitaris de l’alumnat de la planta baixa (estiu 2011), la retirada dels 
sostres de fibrociment del porxo (la nova coberta va ser assumida pel pressupost del 
centre), la millora d’una zona del pati dels petits, la pista, el canvi de la teulada de 
l’escola i la caseta (estiu de 2017), la reforma del pati principal/pista esportiva, i la 
finalització de la coberta del porxo (estiu 2018), el canvi d’alguns radiadors de ferro 
degut al seu mal funcionament, així com de les persanes que s’han anat trencant, al 
llarg dels anys, o la pintura de les parets, portes i finestres del vestíbul amb l’ajuda 
de les famílies i mestres (durant el curs 2016-2017). No obstant, manca un pla di-
rector que abordi la reforma integral d’aquest edifici, l’execució d’una segona fase. 
Aquesta és una demanda avalada pel Pacte Local per l’Educació signat per 110 ins-
titucions educatives de la ciutat l’any 2016.

De cara a l’estiu 2019, està prevista també la reforma dels sanitaris de l’alumnat de 
la primera i segona planta, la reforma dels sanitaris de P3 i la instal·lació d’un mòdul 
prefabricat a la zona del pàrquing per ampliar els espais del centre, necessitat que res-
pon a la comunicació de l’ampliació d’un grup de P3 al centre (que passarà de tenir 
dues a tres línies a P-3), la qual cosa obligarà l’alumnat de 6è de primària a fer classes 
en aquest mòdul en un espai que fins l’actualitat es dedicava a la càrrega i descàrrega 
de mercaderies per la cuina de l’escola.

Tenint en compte que l’Escola Milagros Consarnau correspon al grup d’escoles 
del Pla d’Urgència estatal de la ciutat de L’Hospitalet, amb una vida útil estimada 
de 25 anys, en aquests moments es troba en un estat important de degradació de les 
seves infraestructures bàsiques (sostres, canalitzacions, sanitaris, instal·lacions, ac-
cessibilitat, seguretat, fusteria...), que ja no es pot resoldre amb el manteniment or-
dinari, el Grup Socialistes-Units per Avançar, presentem la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els recur-

sos necessaris, en el proper exercici pressupostari, a efectuar una rehabilitació inte-
gral de l’edifici de l’Escola Milagros Consaranau.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha i David Pérez Ibáñez, 

diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40851 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 01.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40851)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els 
recursos necessaris per a efectuar una rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola 
Milagros Consarnau.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las obras de 
construcción de l’Escola del Bosc en el municipio de Rubí (Vallès Occidental), para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
L’Escola del Bosc en el municipio de Rubí (Vallès Occidental) lleva nueve años 

construido sobre módulos prefabricados, lo que ha provocado que desde hace años 
tan- to el Ayuntamiento de esta localidad como la Asociación de Madres y Padres 
de los alumnos (AMPA) de la escuela reclamen la construcción definitiva del centro 
a la Generalitat. Hace unos meses, el Conseller Bargalló visitó dicho centro y tanto 
él como la alcaldesa de Rubí se comprometieron a dar una solución a la construc-
ción del colegio. Sin embargo, se trata de un compromiso incumplido y todavía no 
se ha aprobado por parte del Govern de la Generalitat su construcción.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos necesarios a l’Escola del Bosc de Rubí, incluyendo una 

partida en el presupuesto del año 2019, para la construcción de un centro educati-
vo con todos los equipamientos pertinentes, eliminando los módulos prefabricados 
actuales.

2. Incluir el proyecto de l’Escola del Bosc de Rubí en el Plan de Infraestructuras 
Educativas (PIE).

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat de Cataluña implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de 
Rubí, con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecuti-
vo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que resultara necesario, 
durante el tercer trimestre del año 2019.

4. Garantizar la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de l’Escola del 
Bosc, con todos sus equipamientos, para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 40850 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 01.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40850)

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

1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola del Bosc de Rubí, incloent una 
partida al pressupost de l’any 2019, per a la redacció del projecte executiu per a la 
construcció d’un centre educatiu amb tots els equipaments pertinents, eliminant els 
mòduls prefabricats actuals.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Incloure el projecte de l’Escola del Bosc de Rubí en la planificació de cons-
truccions escolars.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3 

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Rubí, amb 
l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de 
seguretat i salut, així com qualsevol altre que resulti necessària, durant l’any 2019.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 4

4. Garantir la posada en funcionament del nou edifici de l’Escola del Bosc, amb 
tots els seus equipaments, per a l’any 2022.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el tancament d’una l’ínia de P3 a l’escola Sant Joan 
de Berga, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’educació a Catalunya continua patint els efectes de les retallades que està por-

tant a terme el Govern de la Generalitat els darrers anys. A tall d’exemple observant 
com, aprofitant la davallada de la natalitat, s’estan suprimint línies a les nostres es-
coles en comptes d’aprofitar aquesta manca d’infants per poder baixar la ràtio alum-
ne/professor.

D’altra banda no podem regir-nos només en indicadors numèrics i hem d’estudiar 
les particularitats de cada cas, tenint present paràmetres de reequilibri territorial.

Un cas concret és el de l’Escola de Sant Joan de Berga, on aquest curs 2018-
2019, arran de la davallada de preinscripcions, s’ha tancat una línia de P3 i el cen-
tre s’ha quedat amb un sol grup de P3, havent rebut 28 sol·licituds de preinscripció 
per al proper curs. Aquest número de sol·licituds hauria de mantenir les dues línies 
de P3, ja que el propi Departament d’Educació demanava l’any passat superar les  
27 preinscripcions per mantenir les dues línies.

Aquesta decisió del Govern de la Generalitat, pot representar un empitjorament 
en l’educació i, per tant, en el futur de Berga i la resta de comarca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir la segona 

línia de P3 a l’Escola Sant Joan de Berga per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputades, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 41799 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41799)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir la segona 
línia de P3 a l’Escola Sant Joan de Berga per al proper curs 2019-2020, si les neces-
sitats d’escolarització del municipi ho requereixen.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats  
de l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 resolu-
ció sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Vilamar de Calafell i la construcció 
d’un edifici definitiu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Vilamar és una escola situada al Passeig del Ferrocarril, s/n, a la zona 

de Mas Mel, que va ser creada el 2008 directament en mòduls prefabricats i, com 
a tal, de manera provisional. Abasta educació infantil i primària (de P-3 a sisè de 
primària).

Deu anys després de la seva entrada en funcionament, l’escola segueix sent un 
conjunt de barracons. Està situada en una zona on les fortes tempestes provoquen 
freqüents inundacions. Han estat nombroses les reivindicacions realitzades des dels 
diferents col·lectius: AMPA, Ajuntament de Calafell, en protesta per les condicions 
educatives i laborals d’alumnes i personal del centre. Tot i això, avui dia la realitat 
és que la suposada provisionalitat dels barracons s’ha convertit en la normalitat. Hi 
ha alumnes que van començar P-3 en aquesta escola i estan a punt de finalitzar els 
seus estudis de primària sense haver conegut un col·legi definitiu.

L’any 2018 es va aprovar una moció per instar el Govern a dissenyar un pla per 
eliminar gradualment els barracons de les escoles catalanes amb l’objectiu que en 
quatre anys estiguin tots eliminats. Tot just sis mesos després, aquest mateix parla-
ment va rebutjar exigir al Govern que adoptes un pla per eliminar gradualment, en 
el termini de tres anys, tots els barracons escolars.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola Vilamar de Calafell, incloent una 

partida en el pressupost de 2020, per a la construcció d’un edifici escolar, pati i al-
tres infraestructures pertinents, eliminant els barracons actuals.

2. Incloure el projecte de l’Escola Vilamar en el Pla d’Infraestructures Educatives.
3. Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, pati i altres infraes-

tructures pertinents de l’Escola Vilamar, per a l’inici del curs 2022-2023.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,   

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 41801 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41801)

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

1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola Vilamar de Calafell, incloent una 
partida en el pressupost de 2020, per a la construcció d’un edifici escolar, pati i al-
tres infraestructures pertinents, eliminant els barracons actuals i així donar resposta 
a les necessitats d’escolarització.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Incloure el projecte de l’Escola Vilamar, si les necessitats d’escolarització ho 
requereixen, en el Pla d’Infraestructures Educatives.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, pati i altres infraes-
tructures pertinents de l’Escola Vilamar, donant compliment a l’establert en el Pla 
d’Infraestructures Educatives.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles 
públiques de Reus
250-00820/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 reso-
lució sobre el sistema de segregació a les escoles públiques del municipi de Reus, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les competències en educació per un municipi com Reus són planificació, orde-

nació i gestió de l’educació infantil, matriculació centres públics i concertats, man-
teniment i aprofitament centres públics fora horari i període escolar. Amb el consell 
municipal escolar: participar oferta educativa, programació de formació professio-
nal, coordinació amb agents productius, determinar calendari escolar i forma de 
participació en consell escolar.

És amb el Departament d’Educació coresponsable de l’organització dels alumnes i  
la distribució dels mateixos amb línies i centres, així com l’assignació d’alumnes  
amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu i alumnes de matricula viva 
((alumnes que demanen centre una vegada ja ha començat el curs).

S’ha fet l’estudi «L’escolarització a Reus: avaluació de la política educativa mu-
nicipal per a l’equitat», i sabent que s’han volgut amagar les dades i les conclusions 
de l’estudi, encarregat pels Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Reus i realitzat 
l’abril de 2018, que demostren clarament la segregació escolar que pateix la nostra 
ciutat, a més de no fer públiques totes les propostes en forma de conclusió presenta 
l’estudi, ja que no explica de forma pública ni les dades ni les propostes d’acció, però 
tampoc es diu quina serà l’acció del govern de Reus per revertir-lo ni tampoc com 
mourà fitxa el Departament d’Ensenyament.

L’estudi assenyala que als centres de primària aproximadament el 20% d’alum-
nat son fills/es de persones migrades. A Reus hi trobem: 

– Un seguit d’escoles que ho superen àmpliament (80%) Marià Fortuny i Rosa 
Sensat; 70-60% Sant Pau, Pompeu Fabra i Prat de la Riba; 50-40% Eduard Toda, 
Teresa Miquel, Misericòrdia, Rubió i Ors.

– Un altre grup que estaria entre el 20-30%, pròxim a la mitjana de ciutat: Gene-
ral Prim, Sant Bernat Calvó, Pi del Burgar i Joan Rebull.

– Amb entre un 10-20% hi trobem l’escola Montsant, La Vitxeta, Arce, Isabel 
Besora, Els Ganxets i Mowgli.

– I un seguit d’escoles inferiors a un 10%: La Salle, Puigcerver, Cèlia Artiga, 
Pare Manyanet, Sant Josep, Alberich i Cases, Presentació, Maria Rosa Molas i Ma-
ria Cortina.

La distribució de centres públics i concertats és molt clara en aquest estudi. Sent 
el primers d’escola pública i els últims, la major part, d’escola concertada.

Amb aquestes dades queda palès que el sistema educatiu de la ciutat pateix un 
nivell de segregació escolar alt i preocupant, a nivell de primària, que acabarà de-
finint, com fins avui en dia, també, la realitat de secundària. Les dinàmiques que 
posa de manifest l’estudi estan fortament arrelades i els insuficients mecanismes 
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municipals i d’Ensenyament ho estan, no tant sols permetent, sinó sostenint, sense 
fer gaire bé res al respecte.

La segregació escolar s’incrementa per l’adscripció als centres, on el col·lectiu 
immigrant és més alt, dels nous alumnes que provenen de matricula viva, alumnes 
que normalment venen d’altres països.

Tot això, dona entendre les intencions de formar i consensuar dos tipus d’esco-
les en Reus: una escola pública amb molta inscripció en matricula viva i alumnes 
estrangers, amb més alumnes i amb els mateixos recursos d’inici de curs (hi ha 
algun centre de primària que ha tingut entre 60 i 80 alumnes de matricula viva) i 
centres concertats on NO hi ha aquest increment per part alumnes d’altres països en 
matricu la viva. Clarament una intenció de sobrecarrega de feina en l’escola pública 
pel seu caràcter integrador fa l’esforç a través de l’organització i treball dels treballa-
dors públics de l’ensenyament. Dona sensació de conformat una escola pública amb 
guetos de població d’altres països.

S’afegeix també que els centres del sud amb molta segregació de Reus acumulen 
també alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

A més, se tendeix a no respectar els criteris de preinscripció en l’escola pública, 
quan el nombre de places és elevat no obrint línies, i en canvi, hi ha pràctiques com 
donar informació confosa per part administració pública (ajuntament o departament 
d’ensenyament) sobre la possibilitat de tancament de línies en escoles públiques prè-
viament a la preinscripció.

Des de la taula mixta (formada per Departament d’Educació i regidoria d’Edu-
cació de Reus), com des de la comissió de garanties de matrícula, no veiem que es 
tingui per prioritat revertir la situació actual, no s’estan exercint mesures per tal de 
procurar la equitat del sistema, i solament es percep l’interès per encabir tots els 
alumnes a l’aula, sigui quina sigui, i procurar el mínim de reclamacions. Entenem 
que aquests mecanismes no estan servint a l’interès comú sinó tan sols als del De-
partament d’Ensenyament per tal de coresponsabilitzar l’Ajuntament de les deci-
sions i retallades, així com justificar la tasca de sotmetre el sistema educatiu a unes 
directrius econòmiques, sense tenir en conte les necessitats del sistema, i aportar 
totes les eines i mecanismes que actualment podrien exercir per evitar i revertir la 
situació.

Es evident que una ciutat que segrega a la seva població escolar, està impedint 
la formació de la joventut en Reus amb una qualitat d’Ensenyament adequada, ja 
que manté per motius d’origen una situació injusta en la formació de les persones 
segons el seu origen i capacitat econòmica. I aquesta realitat és el caldo de cultiu 
perfecte per veure aparèixer actituds racistes i xenòfobes, actituds que actualment 
s’estan evidenciant clarament a nivell de determinades propostes polítiques, que són 
més perilloses i es propaguen més fàcilment en situacions de marcada desigualtat, 
quan la por i la rancúnia poden instrumentalitzar-se per confrontar uns ciutadans  
i ciutadanes contra els altres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que el Depar-

tament d’Educació assumeixi els resultats de l’informe «L’escolarització a Reus: 
avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat» i que abans de 6 mesos 
implementi un pla amb mesures concretes per a revertir la situació de segregació 
escolar al municipi, incloent-hi mesures per a millorar la imatge de l’escola pública.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,   

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 40378; 41802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40378)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 

Instar el Govern de la Generalitat a fer un estudi, abans d’iniciar el nou curs es-
colar 2019-2020, per determinar la idoneïtat de la proposta d’oferta de grups resul-
tat dels acords entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus des del curs, 
i l’impacte que té en els diferents centres escolars, la qualitat de l’educació, l’equitat 
en l’admissió de l’alumnat i la lluita contra la segregació escolar a Reus.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt 

Instar el Govern de la Generalitat a garantir les ràtios establertes pel Depar-
tament d’Educació, evitant que no s’autoritzen sobreràtios en els centres escolars 
concertats.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41802)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que el Departa-
ment d’Educació apliqui els acords establerts en el Pacte contra la Segregació Esco-
lar i continuï aplicant mesures contra la segregació escolar al municipi, incloent-hi 
mesures per a millorar la imatge de l’escola pública.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

Reg. 39003 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 resolu-
ció sobre la problemàtica dels Instituts de Palafrugell, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Palafrugell, com tants altres municipis de Catalunya està experimentant un crei-

xement important d’alumnes d’ESO i Batxillerat, fruit d’una situació demogràfica 
prou coneguda.

En el cas de Palafrugell els dos Instituts públics (Frederic Martí i Baix Empordà) 
veuen com s’augmenta la seva matrícula i en el cas del Frederic Martí ja ha provocat 
el trasllat d’una part dels cursos a les instal·lacions d’un dels CEIP de la localitat. 
El Baix Empordà també veu propera la necessitat d’ampliació de les seves instal·la-
cions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que el Departament d’Educació es reuneixi abans d’un mes des de l’aprovació 

en comissió d’aquesta proposta de resolució, amb el Consell Escolar Municipal per 
estudiar possibles solucions a la situació actual.

2. Que s’estudiï la possibilitat de transformar un CEIP del municipi en Insti-
tut-Escola per atendre l’actual situació demogràfica.

3. Que el Departament d’Educació desplegui les gestions necessàries per signar 
un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell per ampliar l’INS Baix Empordà do-
tant-lo d’un hotel escola d’Hosteleria i Turisme, ubicant aquesta ampliació de l’Ins-
titut a l’antic Hospital de Palafrugell, propietat municipal i desafectat del servei.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,   

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 41803 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41803)

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

1. Que el Departament d’Educació es reuneixi abans d’un mes des de l’aprovació 
en comissió d’aquesta proposta de resolució, amb l’Ajuntament de Palafrugell, en el 
marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar per estudiar possibles solucions a la 
situació actual.

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

3. Que el Departament d’Educació estudiï la possibilitat, en el cas que les ne-
cessitats d’escolarització ho requereixin, de desplegar les gestions necessàries per 
signar un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell per ampliar l’INS Baix Empor-
dà dotant-lo d’un hotel escola d’Hosteleria i Turisme, ubicant aquesta ampliació de 
l’Institut a l’antic Hospital de Palafrugell, propietat municipal i desafectat del servei.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació 
professional
250-00824/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, presidenta 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 resolu-
ció sobre el canvi curricular en la formació professional, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Formació Professional, tot i ser una eina clau per lluitar contra abandonament 

escolar prematur així com per impulsar l’educació al llarg de la vida, ha patit en els 
últims anys les retallades, la manca de recursos i de planificació, fet que no ha per-
mès donar resposta a la demanda existent i ha dificultat l’accés a les persones amb 
menys recursos per culpa de les taxes.

Fa un mes el Departament d’Educació de la Generalitat anunciava la posada en 
marxa d’un nou model de Formació Professional Dual pel proper curs, canviant els 
currículums de totes les titulacions de cicles formatius i ensenyaments de règim es-
pecial per tal d’unificar en un currículum únic cada cicle formatiu la FP ordinària 
i la FP dual.

Actualment la FP Dual la cursa un 10% de l’alumnat, del qual només la meitat 
està a l’empresa alternant la formació amb el centre educatiu. La proposta del Go-
vern, aprofitant la suspensió de l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques que 
regula el RD 28/2018, augmenta de forma considerable la Formació en Centres de 
Treball (FCT) entre un 30 i un 50%, passant de les 300 i 400 hores actuals a les 
500 i 600 hores, a costa de reduir hores lectives d’altres mòduls formatius. El que 
s’ofereix és una estada a cost zero a l’empresa obligatòria per tothom que vulgui 
graduar-se.

A dia d’avui, els agents socials i sindicats no han rebut cap proposta ni document 
d’aquest canvi curricular anunciat pel Departament d’Educació fet a corre-cuita a 
final de curs i que ja ha modificat el sistema d’FP de Catalunya a través de la Re-
solució EDU/1076/2019, de 24 d’abril, per la qual s’actualitza l’organització de la 
 formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. Una 
decisió presa al marge del marc de concertació social establert a la llei 10/2015, del 
19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya, sense cap valora-
ció ni per part del Consell de l’FP de Catalunya, ni per part del Consell Escolar de 
Catalunya ni, atesa la seva repercussió en l’àmbit laboral dels professionals de l’edu-
cació, per la mesa sectorial de negociació del personal docent.

Aquesta exclusió no ha permès fer una anàlisi i una valoració acurades de la pro-
posta, evitant que els agents legítimament implicats en les decisions que afecten al 
sistema educatiu i, en concret, al sistema d’FP de Catalunya, puguin pronunciar-se 
sobre la seva idoneïtat. En conseqüència, desconeixem l’objectivitat de les causes, 
així com la valoració de les possibles conseqüències. No s’ha fet una avaluació del 
grau de l’èxit ni de la qualitat obtinguts per la implantació del sistema Dual.

En aquest context, cal considerar si un canvi d’aquesta transcendència respon 
realment a les prioritats i problemes reals del sistema d’FP de Catalunya.
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El departament d’Educació ha decidit unilateralment imposar un canvi lineal 
de tots els currículums que s’imparteixen a Catalunya, afectant indistintament tot 
l’alumnat, tant el que farà FP Dual com el que no, quan només un 10% dels alum-
nes cursa aquesta modalitat i quan no hi ha cap raó objectiva per pensar que aquest 
percentatge ha de créixer de forma important en l’actual context industrial i de mer-
cat de treball, sinó és que s’impulsen altres mesures d’estímul i de millora de tot el 
sistema productiu.

Així, un cop més la improvisació afectarà a l’alumnat, en aquest cas, més de 
40.000 alumnes el proper curs i a tot el personal docent sense temps per preparar-se 
ni adaptar com cal el nou currículum.

Alguns sindicats alerten que la proposta del govern perjudicarà tant l’alumnat 
com les PIMES. Per una banda, la concentració de determinats mòduls en el primer 
curs implica un desequilibri en la panificació de la càrrega lectiva que augmenta el 
risc d’abandonament prematur de l’FP, que a Catalunya ja és, lamentablement, molt 
alt, a conseqüència, també, de la manca d’un veritable sistema d’orientació acadèmi-
ca i professional eficient. Aquesta distribució curricular imposada restarà capacitat 
d’autonomia als centres per adaptar-se a la seva realitat, així com la pèrdua d’ho-
res de lliure disposició limitarà la seva capacitat d’innovació. D’altra banda, per les 
PIMES, de les quals tampoc coneixem la valoració sobre aquesta modificació, serà 
més difícil tutoritzar alumnes en pràctiques perquè l’augment d’hores per alumne 
reduirà la seva capacitat de tutorització actual i augmentarà la dificultat per trobar 
noves empreses per dur a terme la Formació en centres de Treball amb garanties.

Altrament, la proposta implica una reducció molt significativa de les hores curri-
culars al centre docent, descapitalitzant abastament les titulacions de les competèn-
cies professionals, personals i socials que els alumnes adquireixen al centre de la mà 
dels professionals de l’educació. És aquesta condició precisament la que ha prestigiat 
la Formació Professional Inicial, a Catalunya i a qualsevol altre lloc, perquè ha es-
tat la condició que ha permès que els alumnes arribin a les empreses ben preparats: 
d’ací l’alt grau d’inserció laboral de l’FP Inicial no Dual. S’ha de ser molt conscient 
de la precarització que suposa aquesta reducció en la qualitat de la formació dels 
nostres titulats i titulades.

En aquest context, la reducció de fins a 33 hores lectives en l’àrea de Formació i 
Orientació Laboral suposa una greu retallada en l’única matèria que específicament 
dota els alumnes de totes les eines i estratègies necessàries per integrar-se al mer-
cat laboral en condicions òptimes, amb coneixement dels drets i deures que impli-
quen les relacions de treball. Quina raó pot justificar que el govern decideixi retallar 
aquesta formació que ja és, de fet, mínima? Els futurs treballadors i treballadores 
necessiten i tenen dret a tenir una formació de qualitat en aquest àmbit.

El fet de reduir les hores lectives dels mòduls comportarà també que el professo-
rat haurà d’impartir més matèries per arribar a les 19 hores setmanals, a diferència 
de les 18 hores setmanals del professorat d’altres comunitats autònomes, perdent es-
pecialització del personal docent de cada família professional. Hores d’ara el depar-
tament d’educació no ha garantit formalment que aquesta reducció d’hores no impli-
qui una retallada a les plantilles dels instituts, com tampoc ha aclarit la naturalesa 
de les tasques que el professorat haurà d’assumir per raó de la reducció de la seva 
càrrega lectiva, una situació a la qual es suma el grau alt d’interinitat del professorat 
d’FP, el més alt de tot el sistema educatiu, per sobre del 40% i actualment realitzant 
oposicions. Per tant, molts es trobaran l’any que ve amb un currículum diferent del  
que estan estudiant. Uns fets que, sense dubte, perjudiquen la qualitat de la formació que  
reben els alumnes.

En alguns casos, com els ensenyaments de règim especial –per exemple, els ci-
cles artístics– les empreses on realitzar la FCT són inexistents i, per tant, es perdran 
aquestes hores lectives per realitzar un mòdul ampliat en centres de treball que no 
existeixen, una situació que no sembla tinguda en compte.
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Un cop més la improvisació del Govern es centra en una modificació curricular 
precipitada i sense consens, oblidant temes cabdals de la Formació Professional, 
com el pagament de taxes, la manca d’oferta pública formativa o la falta de reconei-
xement social de la formació professional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Suspendre la resolució EDU/1076/2019, de 24 d’abril, fins que no es faci en 

temps i forma adequats, consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents 
socials.

2) Promoure un model de Formació Professional Dual públic fomentat en el con-
sens, la concertació social i el vincle laboral, que permeti lluitar contra l’abandona-
ment escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.

3) Prendre les mesures que siguin necessàries per desprivatitzar l’oferta dels ci-
cles formatius creats en fundacions i empreses i planificar una oferta pública sufi-
cient que doni servei a les milers de persones que cada any es queden sense plaça.

4) Planificar les modificacions del currículum de la Formació Professional 
d’acord amb les necessitat de les persones i no només de les empreses, comptant 
amb la participació d’agents socials i de grups de treball on participi el professorat 
actiu de cada àmbit, així com tenint en compte les particularitat de cada estudi i fa-
mília professional.

5) Convocar la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional ini-
cial i els ensenyament de règim especial per tal de plantejar el canvi curricular de 
la Formació Professional.

6) Facilitar la informació i formació necessària al professorat de FP, així com 
noves condicions de treball, en relació a la tutoria d’FCT, contemplades en la reso-
lució de plantilles corresponent.

7) Regular les pràctiques no laborals, incloent l’obligatorietat de cotitzar a la Se-
guretat Social.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, presidenta,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41785; 41804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41785)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió del punt 3 

Prendre les mesures que siguin necessàries per desprivatitzar l’oferta dels cicles 
formatius creats en fundacions i empreses i planificar una oferta pública suficient 
que doni servei a les milers de persones que cada any es queden sense plaça.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41804)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

7) Instar al govern de l’Estat a regular les pràctiques no laborals, incloent l’obli-
gatorietat de cotitzar a la Seguretat Social.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 
a l’Escola Sant Joan, de Berga
250-00825/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parla-

mentari 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 el 
manteniment de dues línies de P3 a l’escola Sant Joan de Berga, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El curs passat l’Escola Sant Joan de Berga va tancar una de les dues línies de 

P3 per una davallada en el nombre d’inscripcions. Aquest fet ha suposat que, durant  
el present curs, l’escola hagi hagut de dur a terme una reorganització important: s’ha 
passat a tenir una mestra i mitja menys i el grup de P3 no ha pogut tenir una Tècnica 
d’Educació Infantil, com havia tingut fins aleshores. Amb aquesta reducció de per-
sonal el centre no ha pogut fer els reforços i l’atenció personalitzada que caldria. Ha 
estat gràcies a l’esforç de l’equip docent i la implicació de les famílies que el centre 
ha pogut atendre el seu alumnat d’acord amb les seves necessitats.

Enguany, dins el període de preinscripcions, 28 famílies (7 més que l’any passat) 
han triat l’Escola Sant Joan perquè els seus fills i filles comencin l’escolarització a 
P3 el proper curs 2019-2020. Aquest fet justifica el manteniment de les dues línies 
de P3, i així poder oferir un servei de màxima qualitat. A més, cal tenir en compte 
que amb la «matrícula viva» (alumnes que arriben un cop iniciat el curs escolar) els 
grups aniran augmentant al llarg del curs. De no recuperar aquesta segona línia de 
P3, per contra, tres famílies quedarien fora.

El Govern de la Generalitat, però, ha comunicat al centre que no té intenció de 
reobrir aquesta segona línia de P3, fet que significaria un important greuge pel con-
junt de Berga i per la qualitat de l’educació a l’Escola Sant Joan. Tant l’AMPA com 
l’equip docent de l’escola estan duent a terme diverses mobilitzacions per tal de re-
vertir aquesta decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir les dues 

línies de P3 a l’Escola Sant Joan de Berga per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat; Jéssica Albiach Satorres, presidenta, GP CatECP



CE 20
22 d’octubre de 2019

25 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41800 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41800)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir les dues 
línies de P3 a l’Escola Sant Joan de Berga per al proper curs 2019-2020, si les ne-
cessitats d’escolarització del municipi ho requereixen.
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