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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les matemàtiques 
i les ciències. Tram. 250-00750/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 281, 23).

2. Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars. Tram. 250-
00756/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 285, 100; esmenes: BOPC 
325, 5).

3. Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640». Tram. 250-
00758/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
285, 103).

4. Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges. Tram. 250-00787/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 305, 56; esmenes: BOPC 344, 7).

5. Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats educatives. Tram. 
250-00789/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 8; esmenes: BOPC 
344, 8).

6. Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals. Tram. 
250-00790/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 9; esmenes: BOPC 
344, 8).

7. Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló. Tram. 250-
00800/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 319, 22; 
esmenes: BOPC 358, 19).

8. Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries en els centres 
que reben finançament públic. Tram. 250-00812/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 327, 18; esmenes: BOPC 358, 20).

9. Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics. Tram. 250-00815/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 22; esmenes: BOPC 
358, 21).

10. Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, 
de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la singulari-
tat del projecte d’ensenyaments integrats. Tram. 356-00432/11. Sonia Sierra Infante, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari So-
cialista, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de la recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat», davant la Comissió d’Ensenya-
ment perquè expliqui l’estudi. Tram. 356-00434/11. Gemma Lienas Massot, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i 
sexual: un dret, una prioritat». Tram. 356-00435/11. Gemma Lienas Massot, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable d’inci-
dència política de Creación Positiva, davant la Comissió d’Ensenyament perquè ex-
pliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat». Tram. 
356-00436/11. Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de l’Associa-
ció de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat». 
Tram. 356-00437/11. Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors 
d’Ensenyament de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre 
la funció directiva dels centres docents. Tram. 356-00457/11. Esther Niubó Cidonc-
ha, del Grup Parlamentari Socialista, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homo-
fòbia davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre l’assetjament escolar a 
persones LGTBI i el protocol que estableix la Llei 11/2014. Tram. 356-00471/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació de Celíacs 
de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el decret de 
preinscripció escolar i el decret de menjadors escolars. Tram. 356-00533/11. Esther 
Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament perquè in-
formi sobre les activitats de l’Institut i sobre els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit 
estiu» de l’Ajuntament de Barcelona. Tram. 356-00622/11. Anna Simó i Castelló, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Sa-
torres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les 
matemàtiques i les ciències
250-00750/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la millora de l’apre-
nentatge de les matemàtiques i les ciències, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al mes de novembre de 2016 es van publicar els resultats en matemàtiques i cièn-

cies de l’Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències (Timms) de 
l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) correspo-
nent a l’any 2015 en alumnes de 4t de primària. Les comunitats autònomes espanyo-
les que s’han presentat són Andalusia, Astúries, Castilla i Lleó, Catalunya, La Rioja 
i Madrid. En matemàtiques, el rendiment dels alumnes catalans és de 499 punts, 6 
punts menys que la mitjana espanyola (505 punts) i un punt per sota de la mitjana dels 
49 països que hi participen. Pel que fa a ciències, el rendiment dels alumnes catalans 
és de 511 punts, 7 punts menys que la mitjana espanyola (518 punts).

Les comunitats autònomes amb millors puntuacions en matemàtiques són Cas-
tella i Lleó (531 punts), Madrid (525 punts) i La Rioja i Astúries (518 punts), en la 
línia de la mitjana de la UE (519 punts) i de la mitjana de l’OCDE (525 punts). En 
ciències, CCAA amb millors puntuacions són Castella i Lleó (593 punts), Madrid 
(539 punts), Astúries (538 punts) i La Rioja (532 punts) per sobre de la mitjana de la 
UE (521 punts) i dels països de l’OCDE (528 punts).

Considerem que Catalunya hauria d’aspirar a la millor formació de tot l’alumnat 
en totes les matèries i és evident que la formació en matemàtiques i ciències és fona-
mental per a poder-se enfrontar a la vida futura amb èxit. Atès els resultats, sembla 
evident que l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques i les ciències no s’està 
fent a Catalunya de la millor manera ja que els resultats estan per sota de comunitats 
autònomes amb PIB semblants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Elaborar un estudi sobre els mals resultats dels alumnes catalans en matemà-

tiques i ciències per veure els problemes en l’ensenyament de les matemàtiques i les 
ciències a l’ensenyament obligatori a Catalunya.

2. Establir contactes amb els seus homòlegs a Castella i Lleó, Madrid, Astúries 
i La Rioja per estudiar les seves bones pràctiques i poder-les importar a Catalunya.

3. Presentar un pla d’actuació per tal de millorar l’aprenentatge de matemàtiques 
i ciències per arribar, com a mínim a la mitjana espanyola.

Palau del Parlament, 02 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els 
escolars
250-00756/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’exercici físic en escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’obesitat i el sedentarisme s’han convertit en un greu problema de la societat 

actual dels països desenvolupats, i així ho confirmen les estadístiques de l’OMS se-
gons les quals, en 2014, el 39% de les persones majors de 18 anys tenia sobrepès i al 
voltant del 13% de la població mundial era obesa. Dins d’aquestes alarmants xifres, 
cal posar especialment de relleu les relatives a l’obesitat infantil.

A Espanya, la prevalença d’obesitat infantil es troba entre les majors d’Europa, 
juntament amb Malta, Itàlia, Regne Unit i Grècia. En tot cas, els diferents estudis 
estadístics especialitzats no fan sinó confirmar l’existència d’un percentatge d’obesi-
tat i sobrepès superior al 35 per cent entre els nens i joves. Els diferents organismes 
sanitaris nacionals i internacionals ja han deixat palès que l’obesitat infantil segueix 
sent un greu problema salut pública a Espanya.

Pel que fa a la població infantil, a Catalunya sabem que al voltant del 34% dels 
infants de 6 a 12 anys té excés de pes i que afecta per igual a nens i nenes, mentre 
que l’obesitat afecta més als nens (el 13,8%) que a les nenes (l’11,6%).

El sobrepès i l’obesitat són factors de risc per a un ampli ventall de malalties i 
problemes de salut (hipertensió, hipercolesterolemia, diabetis, malalties coronàries, 
certs tipus de càncer i d’altres malalties cròniques).

Està demostrat que el descens de l’activitat física i esportiva i l’augment de la 
vida sedentària són dues de les causes principals del sobrepès i l’obesitat, raó per 
la qual, des de diferents àmbits de la societat, es demanda el foment i potenciació 
d’una adequada pràctica d’activitat física i esport, juntament amb una dieta equi-
librada, com a mesura efectiva per fer front a la crisi de sedentarisme i obesitat. 
L’OMS va recomanar en 2015 que els escolars de Primària i Secundària ja els joves 
haguessin de practicar un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física i esport, així 
com portar una més adequada alimentació.

Els experts recomanen potenciar totes les mesures encaminades a modificar l’en-
torn, de forma que faciliti l’activitat física des d’incrementar els itineraris urbans i 
els carrils per a bicicletes fins a la millora del transport públic, per esmentar els més 
rellevants, i l’escola no pot ser una excepció. D’altra banda, caldria potenciar l’acces-
sibilitat a aliments saludables en aquells espais i equipaments d’ús públic.

Davant aquest panorama d’inqüestionables dades i clares recomanacions, l’assig-
natura de l’Educació Física i les activitats físiques esportives extraescolars i els es-
ports desenvolupats als centres educatius fos de l’horari lectiu adquireixen un prota-
gonisme i rellevància fonamental per aconseguir, no solament un tipus de vida més 
saludable –que tindrà repercussions positives al llarg de la seva vida– sinó fer front 
de manera efectiva al sobrepès i a l’obesitat infantil i juvenil.
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A la vista d’aquesta situació, també a Catalunya es fa necessari un increment de 
les hores d’Educació Física i activitat física esportiva als centres, amb la finalitat de 
potenciar hàbits saludables i autònoms de l’alumnat, reduir l’obesitat i el sedentaris-
me i prevenir els problemes de salut i despesa sanitària que comporta, potenciant les 
capacitats socialitzadores i educatives.

La llei Orgànica 8/2013 proposa que les Administracions educatives promoguin 
la pràctica diària d’esport i exercici físic per part dels alumnes i alumnes durant la 
jornada escolar, en els termes i condicions que, seguint les recomanacions dels orga-
nismes competents, garanteixin un desenvolupament adequat per afavorir una vida 
activa, saludable i autònoma.

Així mateix, la Llei 10/1990 de l’Esport Estatal determina que les instal·lacions 
esportives dels centres docents es projectaran de manera que s’afavoreixi el seu ús 
esportiu polivalent, podent posar-se a la disposició de la comunitat local i associa-
cions esportives amb respecte al normal desenvolupament de les activitats docents.

Per això, el centre educatiu ha d’utilitzar-se com a centre integral promotor d’ac-
tivitat física i esport en totes les seves dimensions i manifestacions, de manera que 
garanteixi la pràctica esportiva i potenciï hàbits saludables, educatius i autònoms 
derivats de la pràctica esportiva, tant en activitats lectives com a extraescolars, ge-
nerant una àmplia oferta en connexió i coordinació amb l’entorn social proper i amb 
les entitats associatives, públiques privades com a accions dirigides a la prevenció 
de la salut, de l’obesitat i del sedentarisme, potenciant a més la carrera esportiva de 
futurs esportistes.

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. Estudiar l’augment de la càrrega horària de l’assignatura d’Educació Física, en 

el context d’un futur pacte per l’Educació, amb l’objectiu d’arribar a tres hores set-
manals en tots els cursos de les etapes de Primària i de Secundària així com d’in-
cloure l’assignatura d’Educació Física com a part de les assignatures troncals.

2. Fomentar i potenciar el centre educatiu com a centre integral de promoció de 
l’activitat física i esport dins del sistema educatiu amb una àmplia oferta integral.

3. Fomentar i potenciar la utilització constant i eficient dels espais esportius del 
centre educatiu fora de l’horari lectiu, en connexió amb l’entorn social i les diferents 
entitats associatives públiques o privades.

4. Fomentar i potenciar l’adequada connexió entre l’Educació Física i les activi-
tats físic esportives extraescolars, potenciant els beneficis de salut, d’educació i so-
cials que general aquesta activitat.

5. Promocionar la connexió i coordinació de l’Educació Física, les activitats físic 
esportives extraescolars i altres activitats esportives desenvolupades al centre edu-
catiu amb clubs i entorn esportiu de competició, per afavorir el desenvolupament de 
carreres de futurs esportistes.

6. Fomentar i garantir que l’Educació Física, les activitats físic-esportives extra-
escolars i altres activitats esportives desenvolupades al centre educatiu siguin ade-
quades tant per la seva qualitat, eficiència, seguretat i acompliment professional, 
condicions laborals i titulació d’activitat física i esport.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 49801 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49801)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 3

1. El Parlament de Catalunya valora positivament el pla català de l’esport, més 
enllà de les hores lectives on els alumnes practiquen exercici físic, el qual pretén 
posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats 
físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir 
a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fomentar i potenciar el centre educatiu com a centre integral de promoció de 
l’activitat física i esport dins del sistema educatiu amb una àmplia oferta integral 
dins i fora l’horari lectiu.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada, Sonia Sierra 

Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre «El setge de Cambrils de 1640», per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la pólvora 
preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu «espanyol», 
el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes castellanes, diu 
que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre. Es tracta de nens molts petits, de 5 o 
6 anys, que clarament no entenen la majoria de coses que estan dient i que el profes-
sor els ha d’anar apuntant. És obvi que alumnes de tan curta edat no poden entendre 
que va significar la Guerra dels Segadors.

També a Cambrils s’ha representat L’auca del Setge de Cambrils entre el 28 de 
novembre i el 2 de desembre davant uns 1.500 alumnes de 6è de primària de set es-
coles del municipi a càrrec de la companyia Bigolis Teatre, A aquesta representació, 
es crida contra l’enemic espanyol i «no volem pagar, fora el rei d’Espanya» i es fa 
cridar als nens «no volem pagar».

Als actes finals de la commemoració del Setge de Cambrils va tenir especial pro-
tagonisme el senador d’ERC, Santiago Vidal.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret el l De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Vetllar per a que els alumnes catalans tinguin sempre activitats adequades per 

la seva edat i que puguin entendre pel seu grau de maduresa.
2. Vetllar per a que les escoles catalanes es fomenti la cultura de la pau, la fra-

ternitat entre els pobles i la no violència.
3. Vetllar per a que les escoles catalanes siguin espais lliures de posicions polí-

tiques partidistes.
4. Condemnar les representacions teatrals amb presència amb exaltació de la 

violència fetes durant l’horari escolar.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, Sonia Sierra Infante, 

diputades, GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
l’Escola Agnés de Sitges, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Escola Agnés de Sitges lleva ubicada en barracones prefabricados desde hace 

doce años. Una situación que supone un menoscabo de las condiciones en las que 
desarrolla la docencia y que es compensada por la gran dedicación y entrega de los 
profesionales, y la paciencia y colaboración de padres y alumnos.

La comunidad educativa de la Escola Agnés ha expresado en múltiples ocasio-
nes su malestar con esta situación y su exigencia a la Generalitat de que dote a esta 
escuela de un edificio adecuado. Petición que ha sido también trasladada al pleno 
municipal y que cuenta con el apoyo unánime de todo el consistorio.

Aunque, de acuerdo con la normativa aplicable, el coste de construcción del 
edificio debería asumirlo en su totalidad la Generalitat, en el pleno municipal del 
pasado mes de diciembre se aprobó la firma de un convenio de colaboración entre 
el Departament d’Ensenyament y el Ayuntamiento de Sitges por el que el Ayunta-
miento está dispuesto a colaborar con un 45% del coste económico de las obras, lo 
que supone una cifra próxima a los dos millones de euros.

En el texto del mencionado convenio se detallan los plazos para aportar las can-
tidades correspondientes a partir de la fecha de anuncio de la licitación de las obras 
pero, como se especifica en el mencionado convenio, la futura construcción de la es-
cuela está en una fase muy inicial y sólo se ha adjudicado la redacción del proyecto.

En el convenio se menciona que la licitación, contratación, recepción y liqui-
dación de la obra se hará «si escau» por el organismo correspondiente de la admi-
nistración, pero en ningún momento se establece un compromiso firme de llevar a 
cabo la construcción de la escuela. El propio convenio en uno de los apartados de su 
cláusula tercerea establece que si el Ayuntamiento de Sitges adelanta alguna canti-
dad y la escuela no se llega a construir, el Departament d’Ensenyament tendría que 
devolver esas cantidades adelantadas.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Expresar de forma univoca y firme su compromiso con la construcción del 

edificio de l’Escola Agnés de Sitges.
2. Establecer un calendario con la previsión de los plazos para las distintas fases 

del proyecto: redacción del proyecto, licitación, comienzo de obras, etc.
3. Comprometerse a devolver, en el siguiente ejercicio presupuestario, las par-

tidas que l’Ajuntament de Sitges haya adelantado para el pago parcial del coste de 
construcción.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 52186 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52186)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Concloure la redacció del projecte de l’Escola Agnès de Sitges i, un cop redac-
tat, licitar la construcció del centre.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, partint de l’acord arribat en-
tre l’Ajuntament de Sitges i el Departament d’Ensenyament en el cofinançament de 
l’Escola Agnès, a fer un seguiment de l’obra per tal d’evitar els inconvenients que 
poguessin endarrerir-la.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
educatives
250-00789/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
alumnos con altas capacidades educativas, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se re-

coge en la Llei d’Educació de Catalunya y, concretamente, en relación a los alumnos 
con altas capacidades, recoge la obligación de los centros de dar respuesta adecuada 
para el desarrollo educativo de estos alumnos, regulando medidas e impulsando su 
aplicación.

Un alumnado diverso requiere respuestas educativas diferenciadas que permitan 
el máximo desarrollo del potencial de aprendizaje que cada uno/a presenten y que 
favorezcan, por tanto, su éxito escolar.

En Cataluña, durante el curso 2013-2014, se contabilizaban unos 275 alumnos 
con altas capacidades detectados, mientras en otras Comunidades Autónomas, con 
una población similar a la catalana, como Andalucía, se multiplica por 20 el número 
de alumnos con estas características.

Por tanto, podemos afirmar que las altas capacidades son una característica que 
por ley debe ser detectada y deben ser atendidas las necesidades específicas que de 
ellas se deriven.

Para poder proceder a una intervención educativa para estos alumnos, primero 
hay que saber detectar este potencial que no tiene porqué reflejarse en un alto ren-
dimiento académico.

Por tanto, el papel del profesorado en este ámbito de la detección se vuelve abso-
lutamente transcendental e imprescindible para poder iniciar el procedimiento ade-
cuado para garantizar el bienestar y el éxito escolar de estos alumnos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incorporar al currículum de las carreras universitarias de Magisterio, Psicolo-

gía y Pedagogía un temario de referencia sobre las altas capacidades para el próxi-
mo curso 2017-2018.

2. Llevar a cabo formación obligatoria y continuada de los docentes de los cen-
tros educativos públicos, concertados y privados sobre las características del alum-
nado con altas capacidades intelectuales y cuál debe ser la respuesta educativa.

3. Garantizar que se incluya en los Proyectos Educativos de Centro, tanto de los 
públicos y concertados como de los privados, un programa integral de atención al 
alumnado con altas capacidades intelectuales, de tal manera que ya se aplique para 
el próximo curso 2017-2018.

Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 52189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52189)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Garantir en l’oferta formativa del Departament d’Ensenyament formació per-
manent sobre les altes capacitats.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Garantir el compliment de l’establert en la Resolució ENS/1543/2013, de 10 de 
juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00790/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
alumnos con altas capacidades intelectuales, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los alumnos con altas capacidades intelectuales se incluyen en el marco de la 

Llei d’Educació de Catalunya dentro del grupo de alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo, diferente a la ordinaria. La propia Llei d’Educació de Catalunya 
ya prevé en su articulado la atención que el Departament d’Ensenyament tiene que 
proporcionar a estos alumnos. Además, Ensenyament tiene que trabajar en meca-
nismos que faciliten la detección y la orientación a los centros, así como establecer 
criterios a partir de los cuales los centros adopten las medidas correspondientes.

Concretamente, estas disposiciones se recogen en los siguientes artículos: 
Article 57. Educació Bàsica
5. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures perti-

nents per a atendre la diversitat de l’alumnat i per a continuar la comesa de detecció 
i prevenció de les dificultats en l’aprenentatge iniciada a l’educació infantil.

6. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels ensen-
yaments d’educació bàsica, establir els criteris que han de regir l’atenció a la di-
versitat a què fa referència l’apartat 5 i orientar els centres per a l’aplicació de les 
mesures organitzatives i curriculars corresponents. Igualment, correspon al Depar-
tament establir els criteris a què s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres 
per a atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques i per a atendre els 
alumnes amb altes capacitats.

Article 61. Batxillerat
5. Els centres educatius que imparteixen ensenyaments de batxillerat han de fer les 

adaptacions pertinents i facilitar les ajudes tècniques necessàries perquè els alumnes 
amb trastorns d’aprenentatge i els alumnes amb discapacitats puguin cursar el ba-
txillerat, i han d’aplicar també mesures específiques per als alumnes amb altes capa-
citats. El Departament ha de regular aquestes mesures i n’ha d’impulsar l’aplicació.

Article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb 
altes capacitats 

1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i 
organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb pro-
grames específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa.

2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, proto-
cols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada.

Estos alumnos también se encuentran protegidos por la ley estatal que, además, 
pide a las Comunidades Autónomas que flexibilicen la duración de cada una de las 
etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades, independien-
temente de su edad.
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Además, con fecha 10 de julio de 2013, la consellera d’Ensenyament, Irene Ri-
gau, firmaba la resolución ENS/1543/2013 de la atención educativa al alumnado 
con altas capacidades que, tres años después, tampoco se está aplicando a pesar de 
que ese mismo año se publicó desde el Departament de Ensenyament la «Guía per 
a mestres i professors d’Educació primària i secundària obligatoria», de detección 
y actuación en el ámbito educativo dirigida a los alumnos con altas capacidades.

Por tanto, es competencia y responsabilidad del Departament d’Ensenyament que 
estos alumnos no se estén detectando ni atendiendo adecuadamente en Catalunya.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear un grupo de trabajo específico en el marco del Consell Escolar de Ca-

talunya con la intención de evaluar los resultados de la Guía actualmente vigente 
(«Les altes capacitats: Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» publicada en el año 
2013) y, por tanto, proceder a un replanteamiento y actualización de este protocolo 
que deberá posteriormente ser sometido a la aprobación de la comunidad educativa.

2. Convocar este grupo de trabajo en el período máximo de un mes desde la 
aprobación de esta propuesta de resolución.

3. Presentar el informe final de este grupo de trabajo con una propuesta en firme 
con las modificaciones y/o actualizaciones a incluir en la Guía «Les altes capacitats: 
Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» del 2013 durante el segundo trimestre del 
año 2017, para que pueda entrar en vigor el próximo curso 2017-2018 y que sea apli-
cado por los agentes implicados como protocolo de obligado cumplimiento.

4. Presentar esta nueva guía en sede parlamentaria.

Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52188)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Continuar planificant i consolidant les mesures i els suports addicionals i in-

tensius per a l’alumnat d’altes capacitats per tal d’atendre adequadament les neces-
sitats educatives específiques derivades de la superdotació intel·lectual, els talents 
simples i complexos i la precocitat.

2. Vetllar pel bon funcionament del grup de referents de treball en altes capa-
citats format per representants de tots els Serveis Territorials d’Ensenyament i del 
Consorci d’Educació de Barcelona, que tenen per objectiu: 

– Compartir aprenentatges i recursos, resoldre consultes, revisar les accions for-
matives fetes al territori, enfortir la col·laboració amb els docents i les famílies, i 
traslladar els acords del grup als companys referents de cada territori.

– Compartir models i eines d’avaluació psicopedagògica i informes de reconei-
xement, definir les característiques dels alumnes d’altes capacitats i les demandes, i 
unificar criteris sobre flexibilització i acceleració.

– Orientar els centres educatius, les famílies i, també, col·laborar estretament amb 
associacions de Famílies d’alumnes amb altes Capacitats de Catalunya  (FANJAC).

3. Elaborar materials adreçats al personal docent i als professionals que interve-
nen en la detecció, avaluació i tractament de l’alumnat amb altes capacitats.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 48514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propues-
ta de resolución sobre la construcción de un Instituto en Cervelló (Baix Llobregat), 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El municipio de Cervelló (Baix Llobregat) dispone en la actualidad de un ins-

tituto que hace más de diez años se instaló en barracones para unos 100 alumnos.
Durante estos años la demanda de escolarización en este instituto ha ido aumen-

tando hasta llegar a los casi 300 alumnos. Un ejemplo del aumento de la demanda 
son las cifras del presente curso escolar, en el que unos 50 estudiantes dejaron el 
instituto por haber completado sus estudios e ingresaron 100 nuevos alumnos.

Por ello se prevé para el curso próximo la instalación de nuevos barracones, lo 
que reducirá el espacio exterior de patio para recreo, descanso o actividades al aire 
libre dentro del entorno educativo.

La comunidad educativa del municipio y del propio centro ha denunciado en 
reite radas ocasiones que la situación de los estudiantes de este instituto no es cómo-
da ni óptima en absoluto, ya que llevan instalados módulos provisionales durante 
más de diez años.

Por otra parte, existe el proyecto de construir un nuevo equipamiento educativo 
en la zona de Cervelló conocida como La Bóbila, que podría albergar este instituto 
de manera definitiva.

En este sentido, parece que los problemas que han dificultado la cesión de los te-
rrenos por parte del Ajuntament de Cervelló a la Generalitat para la construcción de 
este nuevo equipamiento educativo están casi resueltos. El alcalde del municipio ha 
manifestado la voluntad del consistorio para que esta cesión se realice cuanto antes 
y así no retrasar más el proyecto de construcción del nuevo instituto.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar al Ajuntament de Cervelló (Baix Llobregat) la cesión del terreno 

adecuado para la instalación definitiva de un nuevo instituto en el municipio, que 
debe quedar formalizada antes de marzo de 2017.

2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el instituto de Cervelló 
empiece el curso escolar 2018/2019 en el nuevo equipamiento educativo de la Bóbila.

3. Destinar en los próximos presupuestos de la Generalitat las partidas necesa-
rias para que la obra del nuevo instituto de Cervelló se inicie en la segunda mitad de 
2017 y se finalice a lo largo de 2018, antes de iniciarse el curso 2018/2019.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53569; 53646 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53569)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Una vegada es disposi del terreny, iniciar el procés per la licitació del projecte 
executiu i direcció d’obres.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53646)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Acceptar els terrenys que cedirà de forma anticipada l’Ajuntament de Cervelló 
en els propers mesos.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 2

2. Realitzar les accions necessàries per a garantir que s’accepti la cessió anti-
cipada dels terrenys i s’elabori el projecte del nou equipament educatiu de forma 
immediata.

Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació del punt 3

3. Destinar en els propers pressupostos de la Generalitat les partides necessàries 
per a que el projecte del nou institut de Cervelló es realitzi el més aviat possible, es 
liciti de forma immediata perquè la construcció comenci al llarg del 2018 i finalitzi 
durant l’any 2019, abans d’iniciar el curs 2019-2020.

Esmena 4
GP Socialista (4)
D’addició d’un nou punt 4

4. Donar prioritat absoluta a aquest centre educatiu, ja que és l’únic centre de la 
comarca del Baix Llobregat que està completament en mòduls.

Esmena 5
GP Socialista (5)
D’addició d’un nou punt 5

5. Elaborar el projecte de construcció del nou institut en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Cervelló i la Direcció del centre educatiu, buscant fórmules que 
permetin una construcció més econòmica i ràpida, però garantint els estàndards de 
qualitat actuals, establerts per part dels Serveis Territorials.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries 
en els centres que reben finançament públic
250-00812/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ac-
cés a les activitats complementàries als centres que reben finançament públic, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir una nova regulació de les 

activitats complementàries per tal d’incorporar noves garanties jurídiques encami-
nades a lluitar contra la segregació escolar, que ha de: 

a) Regular els ajuts per fomentar l’accés a les activitats complementàries, d’acord 
amb el que estableix l’article 50.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 

b) Vetllar perquè cap alumne amb dificultats per sufragar el cost de les activitats 
complementàries quedi exclòs. 

c) Establir a l’Ordre que regula anualment el calendari escolar que les activitats 
complementàries s’ubiquen abans o després de l’horari lectiu de matí o tarda, de 
manera que es garanteixi la voluntarietat en la participació.

d) Garantir la diferenciació clara entre les activitats complementàries i les acti-
vitats lectives pel que fa al seu contingut curricular.

e) Impedir de manera activa, mitjançant controls específics, que els centres con-
certats destinin l’hora complementària a reforçar el currículum oficial i que cobrin 
quotes per a les activitats complementàries quan aquestes siguin superiors al cost 
real de l’activitat, tal com estableix el Decret 198/1987.

f) Garantir la gratuïtat de l’activitat complementària a l’alumnat assignat d’ofici 
als centres concertats.

g) Establir els criteris per autoritzar les quanties màximes que els centres poden 
percebre, tal com estableix l’article 205.11 de la LEC.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53547)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició i supressió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir a les activitats comple-
mentàries: 

a) Regular els ajuts per fomentar l’accés a les activitats complementàries, d’acord 
amb el que estableix l’article 50.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

b) Vetllar perquè cap alumne amb dificultats per sufragar el cost de les activitats 
complementàries en quedi exclòs.

c) Establir a l’Ordre que regula anualment el calendari escolar que les activitats 
complementàries s’ubiquen abans o després de l’horari lectiu de matí o tarda, de 
manera que es garanteixi la voluntarietat en la participació, és a dir, que l’alumnat 
que no vulgui participar-hi no hagi de fer-ho.

d) Garantir la diferenciació clara entre les activitats complementàries i les acti-
vitats lectives pel que fa al seu contingut curricular.

e) Vetllar de manera activa, mitjançant controls específics, que els centres con-
certats no destinin l’hora complementària a reforçar el currículum oficial i que no 
cobrin quotes per a les activitats complementàries quan aquestes siguin superiors al 
cost real de l’activitat, tal com estableix el Decret 198/1987.

f) Garantir la gratuïtat de l’activitat complementària a l’alumnat assignat d’ofici 
als centres concertats.

g) Establir els criteris per autoritzar les quanties màximes que els centres poden 
percebre, tal com estableix l’article 205.11 de la LEC.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
quotes als centres públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la gratuïtat de l’educació dels centres que reben finançament públic, 

prohibint el cobrament de quotes que generin desigualtats i segregació entre l’alum-
nat i entre els centres, siguin de titularitat pública o privada.

2. No autoritzar el finançament per part de les famílies directament ni de l’AMPA de 
les activitats lectives o del manteniment dels centres finançats amb diners públics.

3) Tal com es va aprovar a la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a evitar la segregació educativa, el Pla anual d’inspecció ha d’incloure 
actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asse-
guri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics i que es puguin 
imposar sancions en cas d’incompliment.

4) En compliment de la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les me-
sures per a evitar la segregació educativa, establir el criteri per al manteniment dels 
concerts educatius de no-cobrament de quotes, tal com recull el marc jurídic, a fi de 
garantir la no-segregació dels alumnes per motius econòmics.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53548)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 4

1. Adoptar les mesures següents, aplicables en el proper procés de preinscripció i 
matriculació, per tal de complir escrupolosament l’article 50.2 de la Llei d’educació 
de Catalunya, referent a les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons 
públics i de garantir la no-segregació dels alumnes per motius econòmics.

a) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «apor-
tacions voluntàries» han de repetir la sol·licitud, per escrit, cada curs escolar, i cal 
que s’hi especifiqui que es tracta d’una aportació totalment voluntària; les famílies 
hi han de fer constar el consentiment mitjançant una signatura. La sol·licitud ha de 
reflectir que en qualsevol moment es pot revocar aquest consentiment.
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