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Comissió d’Ensenyament
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1. Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics. Tram. 250-00833/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 333, 24; esmenes: BOPC 372, 10).

2. Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de Por-
tolà, de Balaguer. Tram. 250-00835/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 333, 26).

3. Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà. Tram. 
250-00837/11. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 333, 29; esmenes: BOPC 372, 10).

4. Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer. Tram. 250-
00839/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 333, 31).

5. Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària. Tram. 250-00867/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 345, 22; esmenes: BOPC 383, 58).

6. Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants 
municipals. Tram. 250-00875/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 345, 31; esmenes: BOPC 383, 60).

7. Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties 
de seguretat a les escoles. Tram. 250-00903/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 358, 38; esmenes: BOPC 398, 26).

8. Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en llengua 
anglesa. Tram. 250-00905/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 358, 41; esmenes: 
BOPC 398, 26).

9. Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació pro-
fessional. Tram. 250-00907/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 358, 44; 
esmenes: BOPC 398, 27).

10. Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona. Tram. 250-00914/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 358, 55; esmenes: BOPC 398, 27).
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Dossier 2

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

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes  
als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 49894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 
los criterios de admisión de alumnado en los centros de enseñanza sufragados con 
fondos públicos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 23 de enero se presentaron en la sede del Síndic de Greuges las Re-

comendaciones y Propuestas para la gestión del proceso de admisión de alumnado. 
Entre estas recomendaciones figura la siguiente: «Suprimir el criteri complementa-
ri relacionat amb el fet de tenir malalties digestives cròniques, previst en el Decret 
75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat 
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics».

El mencionado decreto, en el penúltimo punto de su anexo, establece que «Pel fet 
que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia: 10 punts».

Según el Departament d’Ensenyament, modificar el mencionado decreto haría 
que la recomendación de retirada de este criterio entrara en vigor el curso 2018-2019 
no obstante, estando próxima la apertura del plazo de preinscripción para el curso 
2017-2018 (inicialmente prevista para el próximo marzo) se ha despertado cierta in-
certidumbre sobre los criterios que se aplicarán en este próximo curso.

Esta decisión de suprimir el criterio mencionado se intenta justificar por el hecho 
de que más del 90% de los institutos de secundaria ha implantado la jornada inten-
siva y se ha cerrado el servicio de comedor y cantina escolar. Al mismo tiempo se 
afirma por parte de la Consellería que «todas las escuelas catalanas están preparadas 
para ofrecer un servicio sin gluten». También se intenta justificar esta decisión por-
que, al parecer, se han detectado abusos e intentos de fraude utilizando este criterio.

Si bien es cierto que en la mayoría de institutos ha cerrado el servicio de co-
medor escolar, esto no afecta a los ciclos de infantil o primaria en los que se sigue 
ofreciendo este servicio. Asimismo, afirmar que todas las escuelas catalanas pue-
den ofrecer un servicio sin gluten resulta contradictorio con el hecho de que ofrecer 
este servicio no es obligatorio por ley, y porque se han detectado muchos casos de 
contaminación cruzada, con afectación para la salud de enfermos de celiaquía, por 
desconocimiento o escaso control en el manejo de alimentos en la cocina o come-
dor escolar.

Respecto a los intentos de fraude, hay que destacar que el criterio que se preten-
de anular tenía un enunciado tan amplio que incluía cualquier enfermedad crónica 
que afectase al sistema digestivo, endocrino o metabólico, incluso en los casos en 
los que la dieta no fuera un factor absolutamente determinante. Por otra parte, es 
responsabilidad de la Consellería poner los medios para evitar o detectar los posi-
bles abusos si se producen, pero en ningún caso se debe aplicar un criterio tan res-
trictivo que haga que «paguen justos por pecadores».
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Hay que destacar que en el enunciado del criterio que se pretende anular, se men-
ciona de forma explícita únicamente una enfermedad, la celiaquía, una patología 
claramente diferenciable y sistémica (que ataca a todo el organismo) y para la que 
una alimentación libre de gluten no es una opción voluntaria, sino una necesidad 
incuestionable en todas y cada una de las ingestas diarias. La alimentación libre de 
gluten es el medicamento de los celíacos, es la terapia necesaria para mantener su 
salud.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Seguir aplicando en los ciclos de infantil y primaria, y para aquellos institutos 

que sigan ofreciendo servicio de comedor escolar, 10 puntos adicionales en el caso 
de que el alumno/a esté diagnosticado de enfermedad celíaca.

2. Controlar la correcta aplicación del punto anterior, mediante la solicitud a la 
familia del alumno/a de un informe médico elaborado por profesionales del servi-
cio público de salud o de un centro adscrito al Siscat, que exprese un diagnóstico de 
certeza de enfermedad celíaca.

3. Considerar la posibilidad de ampliar a alguna otra patología concreta, en la 
que la dieta sea también un factor claramente determinante para la salud del alum-
no/a, la concesión de puntos adicionales para la selección de centro escolar en los 
ciclos de infantil y primaria, y para aquellos institutos que sigan ofreciendo servicio 
de comedor escolar.

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54938 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54938)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no prendre cap decisió sobre els 
criteris d’admissió de l’alumnat diagnosticat de malaltia celíaca als centres d’ense-
nyament sufragats amb fons públics fins a l’elaboració d’un nou decret d’admissió.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 49957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, María 

José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes del cen-
tre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Noguera), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’assetjament sofert a dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-

guer (Noguera) i la seva família el setembre de 2015, després d’aconseguir un acte 
favorable del TSJC per cursar un 25% d’assignatures en castellà, va provocar que els 
canviessin de centre educatiu. Després de veure en diferents mitjans de comunicació 
les imatges del 7 de setembre de 2015, a mig miler de persones manifestant-se en 
contra de la sentència del TSCJ per defensar el model d’escola en català, la mare es 
va excusar assegurant que no volia exposar-los a la pressió social ni dels mitjans de 
comunicació que hi havia a les portes del centre.

La família va al·legar a més que volien preservar-ne la intimitat i innocència i 
allunyar-los d’acusacions i persecucions. La família també va denunciar haver rebut 
pressions i assetjament a través de les xarxes socials, així com que s’havia filtrat la 
identitat dels infants.

L’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) van presentar una queixa al Síndic 
de Greuges davant l’assetjament sofert per gran part de la comunitat educativa i la 
indiferència del Departament d’Ensenyament.

De fet, el propi Síndic, qui va tenir coneixement a través dels mitjans de comu-
nicació que la família havia decidit canviar-los de centre, ja es va pronunciar al res-
pecte, exigint en aquell moment «ple respecte» per la família de Balaguer. La respos-
ta del Síndic a aquesta queixa és la següent: 

«1. La informació facilitada pel centre educatiu als mitjans de comunicació va 
permetre la identificació dels alumnes i aquesta actuació va ser contrària als inte-
ressos dels menors.

2. L’actuació de la direcció del centre educatiu va incomplir l’article 142 de la 
LEC al no defensar l’interès superior del menor i va posar en evidència la falta de 
zel de la Inspecció d’Educació al no vetllar pel seu compliment.

3. Que malgrat les queixes de la família i la revelació de la identitat dels menors, 
el Departament d’Ensenyament no va iniciar cap recerca per esbrinar l’origen de la 
filtració d’aquesta informació als mitjans de comunicació.

4. Que el centre educatiu i el Departament d’Ensenyament haurien d’haver-se 
mantingut al marge de les protestes, recollides de signatures i concentracions.

5. El Departament d’ensenyament hauria d’haver intervingut per protegir a tots 
els alumnes del centre tal com preveu l’article 158.2 de la LEC i article 19 del De-
cret 279/2006.»

Fins el moment el perjudici a aquests menors i a la seva família no han estat re-
parats. Els nens continuen estudiant fora del seu municipi i el negoci familiar va so-
frir un boicot a través de les xarxes socials que va desencadenar en el seu tancament.
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Atès que les administracions tenen l’obligació de protegir l’infant contra totes les 
formes de violència física o mental que estableix l’article 19 de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els drets de l’infant i que recullen les lleis, i també l’obligació 
de tota la ciutadania en general de respectar els drets dels infants i d’implicar-se en 
la seva protecció.

Atès que la reclamació de drets o la disconformitat amb una decisió judicial 
ha de ser compatible amb el ple i absolut respecte dels drets dels infants, tenint en 
compte la seva especial vulnerabilitat.

Atès que el Departament d’Ensenyament continua negant la realitat plural, diver-
sa i bilingüe de Catalunya impedint que les nostres escoles es regeixin pels principis 
de pluralisme, inclusió i cohesió social.

Atès que es tracta de la segona família que abandona l’escola després d’haver 
aconseguit una sentència del TSJC que obliga els centres a ampliar el nombre d’ho-
res lectives en castellà. Recordar que l’alt tribunal català també obligava a l’Escola 
Pia Santa Anna de Mataró (Maresme) a donar un 25% de classes en castellà però 
els dos germans de la família demandant, igual que la família de Balaguer, van can-
viar de centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir un expedient informatiu per esclarir qui va permetre la identificació dels 

menors i a donar les instruccions necessàries perquè en el futur no es produeixin 
situacions similars que impedeixin clarament els principis de pluralisme, inclusió i 
cohesió social.

2. Donar compliment a les sentències del TSJC, i que en aquest cas, el seu desa-
catament suposa la vulneració dels articles 142 i 158.2 de la LEC i l’article 19 del 
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, María José Gar-

cía Cuevas, diputades, GP PPC
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies  
de Voltregà
250-00837/11

PRESENTACIÓ: GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 49977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Gali-
ano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Esther Niubó Cidoncha, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i 
Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola 
Despujol al municipi de Masies de Voltregà, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El curs 2007-2008 es va posar en funcionament l’escola el Despujol al municipi 

de les Masies de Voltregà en un equipament municipal. Els representants del Depar-
tament d’Educació i de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà van acordar posar a 
disposició del Departament els terrenys necessaris per resoldre quan abans millor la 
provisionalitat amb què naixia el centre.

El 9 de desembre de 2010 el ple de l’Ajuntament aprovà la cessió d’un terreny 
de 6.000 m2, cessió que mai va atendre ni va donar resposta la delegació territo-
rial d’Ensenyament de la Catalunya Central. L’any 2014 l’escola precisà de cargoles 
i l’Ajuntament va llogar el terreny del costat de l’edifici municipal per ubicar-les. 
L’Ajuntament inicià de nou converses amb el Departament i es va acordar analitzar 
la viabilitat de construir l’escola el Despujol en una nova ubicació que permetés re-
duir despeses en la seva construcció al costat de l’Institut del Voltreganès ubicat en 
el mateix municipi, en un terreny que també és de propietat municipal. Es va acor-
dar que l’Ajuntament remetria demanda a la direcció general de Centres Docents 
sol·licitant un avantprojecte per analitzar els costos de la construcció de l’escola que 
solament hauria de construir l’aulari necessari per ubicar els alumnes de l’escola i 
utilitzar en horaris de tarda els espais complementaris que no usa l’institut en fer 
jornada de matí: menjador actualment en desús, gimnàs, laboratoris, biblioteca... 
A l’octubre de 2014 l’Ajuntament va enviar la petició acordada i un cop més no va 
rebre resposta per part del Departament Ensenyament.

En el curs escolar 2015-2016 l’escola compta amb 184 alumnes, sent l’escola de 
l’àrea d’escolarització del Voltreganès que rep més demanda en les preinscripcions.

La prolongació indefinida de la situació de provisionalitat, la falta d’un calenda-
ri per iniciar la construcció del nou centre educatiu i la negativa de la Consellera a 
rebre l’alcalde, delegant la reunió en el Director General de Centres Docents, està 
generant incertesa en la comunitat educativa de l’escola.
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Amb l’inici de la legislatura del Parlament de Catalunya, el nou Govern haurà de 
presentar una proposta de pressupostos pel 2017, el qual hauria d’Incloure la partida 
necessària per iniciar les obres de nous centres.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar una partida pressupostària en el pressupost de la Generalitat de 2017 per 

a la redacció del projecte de construcció de l’Escola el Despujol del municipi de les 
Masies de Voltregà i, així mateix, dels recursos econòmics necessaris per a l’adjudi-
cació i construcció d’aquesta escola.

2. Retornar a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà els recursos econòmics 
avançats per la construcció de l’escola, en l’actual exercici pressupostari.

3. Fer extensiu aquest acord a l’equip Directiu i l’AMPA de l’Escola el Despujol 
i a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs. Eva 

Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC. Joan 
Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP. Alejan-
dro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC. 
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54939)

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

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament: 
1. Que mantingui la voluntat de respectar els diferents projectes educatius exis-

tents a les Masies de Voltregà i a Sant Hipòlit de Voltregà, considerats a petició dels 
respectius ajuntaments zona única d’admissió d’alumnat, i de continuar amb la ma-
teixa oferta i mantenir en aquesta zona única les tres escoles en funcionament, mal-
grat que la demanda de P3 del curs 2016-2017 en els dos municipis ha estat de 32 
alumnes, i si no és que hi hagués una petició expressa dels dos consistoris en sentit 
contrari.

2. A establir amb l’escola Despujol i el consistori de les Masies de Voltregà una 
priorització de les necessitats d’espais actuals, amb la finalitat de poder dur a terme 
les intervencions prioritàries per millorar l’espai escolar.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 sobre uns fets ocorreguts 
a Matarò i Balaguer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 2 de la Convenció sobre els drets dels nens diu que «Els estats membres 

han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los a tots els 
infants sota la seva jurisdicció sense cap mena de discriminació, independentment 
de la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l’opinió política o d’altra mena, 
l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixe-
ment o qualsevol altra condició de l’infant, dels seus pares o dels seus tutors legals.» 

Cal recordar que el Govern de la Generalitat és la màxima representació d’Espa-
nya a Catalunya. Més endavant, a l’article 16 manifesta que «1. Cap infant no pot ser 
subjecte d’interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva famí-
lia, domicili o correspondència, ni d’atacs il·legals al seu honor i reputació. 2. L’in-
fant té dret a la protecció de la llei contra aquestes interferències o atacs.»

Per a Cs, el benestar dels menors és una prioritat i per això hem dut a terme dife-
rents propostes per acabar amb l’assetjament escolar. Als darrers temps, hi ha hagut 
casos d’assetjament intensiu i públic a menors les famílies dels quals havien aconse-
guit als tribunals el dret a tenir, al menys, una assignatura no lingüística en llengua 
espanyola. Els casos més destacats per la seva virulència són els succeïts a Mataró 
i Balaguer. A banda d’estar d’acord o no amb les decisions de les famílies i amb les 
sentències judicials, els drets dels menors han d’estar protegits en tot moment i això, 
malauradament, no ha estat així.

Tant a Mataró com a Balaguer s’han donat dades de les famílies que han permès 
que es reconegués els menors. Aquesta informació s’ha difós en xarxes socials i mit-
jans de comunicació des dels quals s’ha cridat a la mobilització en contra d’aquestes 
famílies i a aquestes manifestacions han anat càrrecs polítics de diferents partits. 
A més, al cas de Balaguer, el diari Nació Digital va fer públic el nom del negoci 
d’una de les famílies demandants i es va cridar al boicot. Finalment, el negoci ha 
hagut de tancar

Aquestes famílies han patit insults, vexacions i manques de respecte i al cas de 
Balaguer, l’AMPA va arribar a promoure fer unes samarretes per a que tota la resta 
les portés i així fos fàcil identificar els alumnes que havien demanat educació bi-
lingüe. En aquest casos, es fa un assetjament planejat pels adults amb tàctiques con 
deixar aïllats els nens a l’hora de l’esbarjo. Sabem això pel testimoni de persones 
presents a la reunió de l’AMPA, al cas de l’escola de Balaguer i, pel que fa al cas 
de Mataró, pel Facebook d’Oriol Abelló García que va escriure: «Gracies, pares de 
l’alumne. Després, si el vostre fill es queda sol a l’hora del pati, no serà culpa dels 
altres, sinó de vostès, que estan a favor de que es faci un apartheid, o com a Amè-
rica es va fer amb els negres. [...] El rarets no som els que parlem català, els rarets 
són vostès».
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Al cas de Balaguer, el 14 de setembre hi havia molts mitjans de comunicació a la 
porta de la casa d’aquests nens. La família va tenir por del que els podia passar als 
seus nens i els van haver de canviar de centre escolar i matricular-los a una escola 
a 30 km de casa seva.

Al cas de Mataró, el pare es va reunir amb el director perquè estava preocupat 
per la seguretat dels seus fills i el director li va dir que li podia garantir la seguretat 
dels nens dins del col·legi però no fora. També li va dir que havia una reunió amb 
els altres pares però que si volia anar-hi, havia de fer-ho escortat per la policia. Des-
prés, es va fer una manifestació a la qual hi havia càrrecs públics. El centre els va 
demanar que marxessin de l’escola. Finalment, davant de l’assetjament als menors, 
els van canviar de centre.

Les famílies que aconsegueixen que els tribunals reconeguin que els seus fills re-
bin una assignatura no lingüística en espanyol, reben tots tipus de pressions per part de 
l’Administració i de l’escola per a que renunciï a aquest dret o canviïn els nens de cen-
tre escolar. Si no desisteixen, es solen produir situacions d’assetjament que en alguns 
casos és més subtils –com ara deixar de parlar a les famílies i fer el buit als nens– o 
poden arribar a situacions extremes de vexacions i escarnis públics com són els casos 
de Mataró i Balaguer. El resultat final és que gran part de les famílies acaben per re-
nunciar als seus drets aconseguit via sentència i, fins i tot, canviant als nens d’escola.

Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-
ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.

El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Ba-
laguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en 
espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores 
de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És 
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de cen-
tre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Ba-
laguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, final-
ment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».
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Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

És la nostra obligació protegir els menors i no podem acceptar cap mena d’asset-
jament i molt menys si aquest es produeixen de forma orquestrada per adults i amb 
la participació de càrrecs públics. Més enllà de les decisions de les famílies, els nens 
i les nenes no poden veure vulnerats els seus drets, sigui quina sigui la ideologia dels 
seus progenitors.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Rebutja aquests casos d’assetjament a menors i a les seves famílies.
2. Mostra la solidaritat amb els menors assetjats i les seves famílies.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
3. Vetllar pel benestar dels menors i adoptar totes les mesures necessàries per tal 

que no es tornin a repetir casos d’assetjament com els succeïts a Mataró i Balaguer.
4. Reafirmar el suport a la Convenció sobre els drets del nen i vetllar per la pro-

tecció i la integritat moral dels menors.
5. En consonància amb les indicacions del Síndic de Greuges, adoptar els meca-

nismes necessaris per assegurar la protecció dels drets de tots els alumnes i el com-
pliment del pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin 
l’escola i els seu entorn fora del conflicte dels adults.

6. En consonància amb les indicacions del Síndic de Greuges, obrir un expedient 
per tal d’esclarir si algú del personal del Gaspar de Portolà (Balaguer) o de la ma-
teixa administració va facilitar informació als mitjans que van permetre determinar 
quins escolars havien demanat rebre classes en llengua espanyola.

7. En consonància amb les indicacions del Síndic de Greuges, vetllar per mante-
nir les escoles i a tots els seus alumnes separats dels conflictes dels adults.

8. Preservar l’escola com a comunitat escolar i protegir tots els seus alumnes.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
educativa domiciliària, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei d’atenció educativa domiciliària es regeix per la Resolució EDU/3699/2007, 

de 5 de desembre, per la qual «s’aproven les instruccions per establir el procediment 
per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educati-
va domiciliària per part de professorat del Departament d’Educació».

Aquest servei, mitjançant aules hospitalàries, atenció educativa domiciliària, su-
port informàtic i l’ensenyament secundari a distància, permet una atenció educativa 
a l’alumnat que pateix malalties prolongades; contemplant múltiples beneficis com 
millorar la seva qualitat de vida pel que fa a la dimensió psicològica, social i afecti-
va, i combatre la marginació i el fracàs escolar.

El servei d’atenció educativa domiciliària consisteix en una atenció individua-
litzada, per part d’un mestre o professor tot i que no substitueix el sistema educatiu 
establert, ja que l’alumnat continua matriculat al seu centre educatiu.

Cal remarcar que aquests infants i joves es troben en una situació de vulnerabili-
tat, temporal en la majoria dels casos, i que és molt important vetllar pel seu desen-
volupament integral per tal de compensar aquesta situació i potenciar la normalitat 
de les seves vides a través del procés educatiu que els permetrà continuar desenvo-
lupant-se integralment. És per aquest fet que els professionals involucrats en aquesta 
tasca han d’estar preparats per afrontar aquestes situacions.

Tot i que l’any 2009 el Departament d’Educació i Universitats va presentar el 
«Marc d’actuació a l’atenció educativa domiciliària», aquest està en desús i no està 
focalitzat perquè els centres educatius o mestres tinguin una guia per afrontar aques-
tes situacions, resultant un document informatiu molt general.

Actualment, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no 
facilita un Pla d’Acció general als mestres ni a la direcció del centre que faci de 
guia per a aquells professionals que s’hi troben amb un cas d’atenció educativa do-
miciliària, sinó que els diferents professionals que intervenen (centre - tutor i mes-
tre/a d’atenció educativa domiciliària) han d’acordar-lo en cada cas, així com és 
han de coordinar per fer el seguiment de l’alumne/a tal i com estableix la Resolució 
EDU/3699/2007 però sense tenir cap guia de referencia.

Aquesta mancança és especialment greu quan un mestre o centre escolar es tro-
ben per primera vegada amb un cas d’atenció educativa domiciliària.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i posar 

en pràctica un protocol d’atenció educativa domiciliària que serveixi de guia per als 
mestres i centres escolars que contingui almenys: 
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1. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al centre educatiu de l’alumne on 
es detalli com es comunicarà amb el/la mestre/a d’atenció educativa domiciliària, 
com i quina serà la vinculació amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), 
com es realitzarà el Pla Individualitzat / proposta curricular a desenvolupar amb 
l’alumne, com ho comunicaran a la família i quin professionals estaran presents, 
característiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació que 
es consideri pertinent.

2. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al mestre/a d’atenció educativa do-
miciliària on es detalli quin procediment ha de seguir en el moment que el Depar-
tament d’Ensenyament li comunica les dades de l’alumne i el seu centre (si és d’un 
altre centre), com s’ha de posar en contacte amb la família per establir una primera 
visita, característiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació 
que es consideri pertinent.

3. Un protocol de la informació a donar a la família amb totes les dades relatives 
al procés d’atenció educativa domiciliària que seguirà l’alumne/a.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56406 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56406)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar aplicant allò previst 
a la resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruc-
cions, on especifica que el docent que realitzi l’atenció domiciliària s’ha de coordi-
nar amb el professor o professora del centre que tutela el procés d’aprenentatge i, si 
convé, amb els docents del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del 
procés d’aprenentatge de l’alumne o de l’alumna.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord de col·laboració arri-
bat entre el Departament d’Ensenyament i la Universitat de Barcelona, per realitzar 
un projecte de recerca i transferència en relació a l’atenció educativa domiciliària a 
Catalunya, amb la finalitat de millorar la qualitat d’aquest suport i de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en situació de malaltia i a les seves famílies.

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

3. El Parlament insta el Govern a aplicar, un cop s’hagi finalitzat el projecte, les 
mesures de millora que d’aquest se’n derivin.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les 
llars d’infants municipals
250-00875/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 51970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada, 

Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la consolidació i sosteniment de les 
escoles bressol municipals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei d’Educació de Catalunya proclama la importància de l’educació infantil 

en el sistema educatiu català. Aquesta primera etapa té una rellevància pedagògica 
notable en l’aprenentatge de les habilitats i capacitats bàsiques per part dels infants, 
però també té una funció social cabdal en la igualtat d’oportunitats, en la detecció 
primerenca de trastorns d’aprenentatge i en la consecució d’una veritable igualtat 
entre homes i dones. Tal com recull la llei d’educació, «l’educació infantil té com 
a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els pri-
mers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar 
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural» 
(LEC, 56.1).

La possibilitat d’accedir fàcilment a una escola bressol és també, un factor im-
portant en el combat per la igualtat entre homes i dones i un factor decisiu per poder 
augmentar la nostra natalitat, imprescindible per sostenir a mig i llarg termini l’estat 
del benestar. Amb una taxa de fecunditat (any 2015) de 1,39 és absolutament impos-
sible mantenir el sistema de protecció social que hem construït al llarg del temps. 
És molt difícil, però, poder apujar el nombre de naixements si el fill significa un im-
pediment real per al desplegament professional dels progenitors, si el preu de l’esco-
la bressol es menja bona part d’un salari o si cal recórrer als avis per a les tasques 
de cura. Seria molt més fàcil poder tenir fills si hom sap que podrà comptar amb 
un bon servei de cura i educació dels infants mentre els pares i les mares treballen.

Hi ha motius suficients pedagògics i socials per impulsar una potent política pú-
blica de foment de l’educació infantil de zero a tres anys. Les competències en la 
matèria van ser traspassades ja l’any 1988 i reforçades en l’article 131 de l’Estatut 
de l’any 2006, que en reconeix la competència exclusiva. De fet, la LEC afirma que 
«el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal» i 
deixa oberta la porta també a «l’escolarització d’infants en llars d’infants de titulari-
tat privada que desenvolupen l’activitat amb finalitat essencial de servei».

Des de l’any 1988, la Generalitat havia mantingut una convocatòria anual per 
subvencionar l’escolarització d’infants de zero a tres anys. Aquesta partida havia 
arribat als 85 milions l’any 2009. A més, d’acord a la llei i a les mateixes dades de 
la Generalitat, cada any es destinaven imports per a la creació de places noves a les 
escoles bressol municipals. Aquesta partida va arribar, l’any 2008, als 37 milions 
d’euros. L’any 2015, però, la Generalitat va tallar completament el finançament de 
les dues partides i va externalitzar part de l’ajut a través del pressupost de la Diputa-
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ció. En qualsevol cas, les partides per a creació de noves places a les escoles bressol 
municipals i els imports per cofinançar les despeses de funcionament d’escoles bres-
sol van quedar reduïts a zero. En els pressupostos per a l’any 2017 aquests conceptes 
es mantenen a zero, causant un greu problema per a moltes famílies.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir la Llei d’Educació de Catalunya i, per tant, «subvencionar la creació, 

la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars 
d’infants municipals».

2. Tornar a incloure, als pressupostos de la Generalitat, les partides per a «fun-
cionament llars d’infants municipals», «funcionament llars d’infants privades» i «fo-
ment de llars d’infants municipals».

3. Destinar, en els pressupostos de l’any 2018, un mínim de 45 milions d’euros 
per finançar la creació, consolidació i sosteniment de places de zero a tres anys.

4. Presentar al Parlament les modificacions normatives necessàries per tal de 
bonificar fiscalment el 30% de la despesa de les famílies en escoles bressol, tal com 
fan altres Comunitats Autònomes.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, Fernando 

Sánchez Costa, diputat, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55185; 55272; 56405 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55185)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou punt

5. Donar compliment íntegre a la Moció 72/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’educació infantil, que va ser aprovada el passat 10 de novembre de 2016, atès 
que el Govern no ha complert amb els compromisos adquirits en aquesta Moció i 
amb el mandat parlamentari que d’ella es desprèn.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 55272)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió en el punt 2

2. Tornar a incloure, als pressupostos de la Generalitat, les partides per a «fun-
cionament llars d’infants municipals», «funcionament llars d’infants privades» i «fo-
ment de llars d’infants municipals».

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 3

3. Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei de Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que «el Govern de la Genera-
litat ha de recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic 
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de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i comprome-
tre’s a augmentar-lo progressivament fins ais 1.800 € per plaça i any, entenen que 
l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental».

Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació del punt 4

4. Garantir una partida suficient de beques i ajuts que permetin assegurar l’equi-
tat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la discriminació d’ac-
cés per motius de renda, i promoure preus assequibles, prioritzant la gratuïtat de les 
famílies socialment més vulnerables, per tal de millorar les oportunitats laborals i 
formatives d’aquestes famílies i la conciliació entre la vida personal i laboral.

Esmena 4
GP Socialista (4)
D’addició d’un nou 5

5. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’in-
fants municipals no retornades als Ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les Diputacions provincials, i actuar amb lleial-
tat institucional i transparència.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56405)

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

2. Reclamar al Govern de l’estat que restitueixi el conjunt d’aportacions que rea-
litzava per tota l’etapa 0-6 i en especial per l’educació infantil de primer cicle.

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

3. Elaborar una nova proposta per al finançament estable del servei de llars d’in-
fants que tingui en compte la corresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2017-2018, i que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de 
juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació; el principi de suficiència financera; l’equilibri territorial i la dificultat 
específica dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars d’infants d’iniciati-
va social; presentar-la al Parlament i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió 
Mixta del Departament d’Ensenyament amb els representants municipalistes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Estudiar i acordar en el marc de la Comissió Mixta del Departament d’En-
senyament amb els representants municipalistes, si escau, la proposta d’establir els 
preus de les llars d’infants en funció de les rendes de les famílies i la tarifació social, 
respectant, en qualsevol cas, el principi d’autonomia local. I establir també una par-
tida de beques menjador amb l’objectiu d’assolir la garantia alimentària per a tots 
els infants de les llars d’infants i afavorir l’escolarització i l’equitat real en l’accés 
del servei.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia celíaca és una malaltia autoimmunitària crònica que afecta 1/100 

adults i 1/71 infants. Es calcula que a Catalunya aproximadament uns 20.000 in-
fants escolaritzats són celíacs. La prevalença de la intolerància al gluten, sensibilitat 
al gluten no celíaca, és superior 6/100 persones la pateixen. L’únic tractament per 
a ambdues malalties és el manteniment d’una estricta dieta sense gluten per tota la 
vida.

La malaltia celíaca pot presentar una simptomatologia molt variada, que pot anar 
des de la distensió abdominal, episodis diarreics, nàusees o fins i tot a no presentar 
cap simptomatologia aparent, però sempre genera la destrucció de la zona del bu-
dell (l’encarregada de l’absorció dels nutrients) que pot generar greus conseqüències 
de salut com infertilitat, osteoporosi prematura, limfomes intestinals i altres tipus 
de càncer gàstrics. En els casos de les persones que presenten una simptomatologia 
molt clara és senzill detectar quan hi ha un protocol incorrecte, degut a que el seu 
estat de salut empitjora moltíssim en un breu espai de temps, fins i tot pot compor-
tar l’ingrés hospitalari. Fet que no succeeix si parlem de pacients asimptomàtics, 
que tampoc mostren anticossos en sang (a l’ingerir gluten apareixen) i que per tant, 
la seva pèrdua de salut no és evident fins que la seva qualitat de vida s’ha deteriorat 
considerablement.

La llei actual no obliga a oferir un servei sense gluten als menjadors escolars i 
tampoc existeix cap mètode de control, seguiment ni procediment ISO, per a ga-
rantir unes pautes de seguretat alimentària que garanteixin la correcta manipulació 
d’aquests aliments per evitar la contaminació creuada amb gluten.

Entre les incidències detectades en menjadors escolars de Catalunya, l’Associa-
ció Celíacs de Catalunya destaca les següents: 

– El servei de cuina de l’escola no pot oferir amb garanties un menú sense glu-
ten i, per tant, l’infant ha de portar a diari el seu propi menjar. Fins i tot hi ha casos 
en què de manera il·legal s’ha negat l’estada al menjador de l’infant si es portava la 
carmanyola.

– El servei de cuina de l’escola no pot garantir que no es contamini la pròpia car-
manyola, ja que les persones que la manipularan no tenen formació en celiaquia, ni 
en pautes de manipulació.

– En les escoles que ofereixen menjar sense gluten s’han donat errors de protocol 
en la seguretat a la cuina o bé en el personal de menjador i s’ha donat un producte 
no apte a un celíac que ha patit una intoxicació greu.

– Alguns infants mostren en la seva revisió mèdica anual, després de fer ús del 
servei de menjador, un clar augment dels marcadors de celiaquia (el què indica que 
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l’infant està ingerint traces de gluten) i en retirar l’infant del menjador escolar, dis-
minueixen fins a negativitzar-se.

– Les escoles que ofereixen opcions sense gluten no sempre tenen un bon proto-
col d’inclusió. Hi ha casos d’infants separats en una taula, o identificats mitjançant 
cartells, ocasionant problemes d’inclusió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un servei de 

menjador adient per alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, 
amb garanties de seguretat, en el curs 2018/19.

2. Destinar els recursos necessaris a establir i implementar protocols de segure-
tat alimentària a totes les escoles de Catalunya, per garantir un servei de menjador 
sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments 
d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professio-
nals vinculats a aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57780; 57804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57780)

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

1. Assegurar que els centres educatius públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament ofereixin un servei de menjador adient i amb garanties de seguretat 
per als alumnes que mitjançant el certificat mèdic corresponent, acreditin que la in-
gesta de gluten perjudica la seva salut.

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

2. Assegurar que les empreses concessionàries del servei de menjador dels cen-
tres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament segueixen els 
protocols que garanteixen un menjador sense gluten segur, amb control dels proce-
diments d’elaboració i de servei del menjar i que el conjunt de professionals vincu-
lats al servei compten amb la formació integral necessària.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57804)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis) Garantir, mentre no es pugui assegurar que tots els menjadors dels centres 
escolars de Catalunya ofereixen servei sense gluten amb garanties, que aquests co-
neixen els protocols per evitar la contaminació creuada amb gluten.



CE 27
19 de setembre de 2017

Dossier 18

Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reforçament 
de les competències lingüístiques en llengua anglesa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La millora del nivell competencial d’anglès o d’una llengua estrangera hauria de ser 

una prioritat pel Govern de la Generalitat, una estratègia de país que hauria de perseguir 
el reforçament de l’ensenyament de l’anglès a tots els centres educatius de Catalunya i 
afavorir la formació al llarg de tota la vida.

Dominar l’anglès és fonamental a la societat globalitzada i interconnectada 
d’avui i per la inserció laboral, i l’ensenyament obligatori encara no permet un do-
mini de l’anglès al final de la ESO, fins a tal punt que les famílies, en la mesura de 
les seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps fora de l’horari 
lectiu, pagant-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger. No obstant això, 
encara hi ha moltes persones que n’estan al marge, i privar les persones d’aquesta 
competència suposa privar d’oportunitats de formació, d’accés i d’inserció laboral.

Per això és imprescindible que els poders públics treballin per acabar amb la 
bretxa existent pel que fa al domini de l’anglès entre l’alumnat segons origen socio-
econòmic, encara massa important.

De fet, en les proves de competències bàsiques de quart d’ESO de l’any 2015, 
realitzades a tots els alumnes catalans de 15 anys, els adolescents d’escoles situades 
en zones riques van obtenir una nota mitjana de 8 en anglès, mentre els de barris de 
rendes inferiors es van quedar amb menys d’un 6, bàsicament per la possibilitat dels 
primers de pagar-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger.

Igualment, als centres d’alta complexitat, més d’un 38% dels alumnes de la pro-
moció de 2015 no tenen el domini bàsic d’aquesta llengua estrangera, quan l’objectiu 
fixat per la UE per al 2020 és que la taxa sigui només del 15%.

D’altra banda, segons dades publicades, no arriben a 20.000 els docents cata-
lans (dels 72.000 que treballen en escoles i instituts públics) que tenen un nivell su-
ficient d’anglès per impartir classes en aquest idioma. I per això és imprescindible 
incrementar i millorar oferta pública de formació permanent del professorat, espe-
cialment la presencial, molt minvada des de 2010 arran de les retallades en aquesta 
partida importantíssima.

Pel que fa a l’ensenyament no lectiu, les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) man-
quen encara places disponibles en les llengües més sol·licitades com l’anglès i, des 
de 2010, els increments de taxes d’entre el 50 i el 180% en alguns casos han limitat 
les possibilitats d’accés a aquestes EOI de les famílies de rendes més baixes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 

2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
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uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària 
fins al batxillerat, habilitant els recursos a tal efecte.

2. Reforçar la formació inicial del professorat en matèria d’anglès, i millorar la 
formació permanent destinada a millorar les competències lingüístiques en llengua 
estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària com de secundària, so-
bretot dels que estan cridats a impartir matèries no lingüístiques en aquesta llengua, 
i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, així com la seva coor-
dinació.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes 
d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments.

4. Promoure els intercanvis i estades a l’estranger tant del professorat com de 
l’alumnat dels centres educatius catalans, i facilitar i difondre la informació sobre 
els programes i les oportunitats que ofereix la UE en aquest sentit, i fomentar la par-
ticipació en aquests i el seu aprofitament.

5. Garantir un increment de les places disponibles en les Escoles Oficials d’Idio-
mes de Catalunya que en manquin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com és 
l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i 
no obligatoris, per millorar-ne l’accés.

6. Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada 
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavoreixin l’aprenentatge 
de l’anglès.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57777 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57777)

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

1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 
2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
continguts en llengua estrangera, en funció del context sociolingüístic del centre i 
d’acord amb la seva autonomia.

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

3. Continuar vetllant per una adequada dotació de professorat d’anglès per tal 
que els centres puguin seguir desenvolupant els seus projectes lingüístics i millorant 
en l’atenció individualitzada de l’alumnat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. El Parlament insta el Govern a seguir incrementant les places disponibles en 
les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, sobretot en les llengües més sol·licita-
des –com és l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquest ensenyament de règim 
especial i no obligatoris, per millorar-ne l’accés.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies 
a la formació professional
250-00907/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel foment de la matri-
culació de noies a la formació professional, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Ensenyament, la distribució per sexes de l’alum-

nat de formació professional mostrava un desequilibri a favor dels nois i en desfavor 
de les noies. La proporció de noies és en els cicles formatius de grau mitjà del 40,2% 
i en els cicles formatius de grau superior del 45,4% (dades del curs 2015-2016).

Aquestes xifres globals amaguen una realitat molt més dura, com és que a deter-
minades famílies professionals la participació de les noies pot arribar a ser inferior 
al 5% de l’alumnat, com ara la d’electricitat i electrònica, d’energia i aigua, de fabri-
cació mecànica, d’instal·lació i manteniment i de manteniment de vehicles autopro-
pulsats, entre d’altres.

Creiem que aquesta situació reflecteix els estereotips de gènere que dissortada-
ment encara prevalen a la nostra societat i que és tasca dels poders públics, en ge-
neral, i de cadascun de nosaltres, en particular, treballar perquè aquesta mena de 
desequilibris es corregeixin fins a assolir la plena igualtat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla de foment de 

la matriculació de noies a les famílies professionals en què tenen una presència infe-
rior al 50%, perquè pugui entrar en funcionament de cara a l’inici del curs 2017-2018.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57788 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57788)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a combatre els este-
reotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d’un ofici i l’orien-
tació de la carrera professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola Ítaca de 
Les Corts (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Ítaca del districte de Les Corts, a Barcelona, va ser inaugurada el 1992, 

en execució del Pla Especial d’Ordenació de l’Illa Diagonal, definida pels carrers 
d’Entença, Déu i Mata, Numància i Avinguda Diagonal, aprovat el 17-05-1989. Es 
va construir amb una intenció d’ocupació menor a la de l’actualitat i per aquest mo-
tiu hi ha hagut increments de ràtios i duplicitat de línies d’infantil i primària.

Des de fa dos cursos és un centre de dues línies, malgrat que les instal·lacions no 
han crescut. A més, hi ha greus problemes de manteniment a la cuina i al pati així 
com de temperatura a les aules.

D’altra banda, el Consorci de Biblioteques abandonarà les instal·lacions de la 
Masia de Can Rosés i el propi Pla Especial d’Ordenació de l’Illa Diagonal preveu 
l’ús de la Masia de Can Rosés per l’Escola Ítaca.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar una solució immediata i definitiva als greus problemes de la cuina i del 

pati de l’escola Ítaca.
2. Presentar un pla de millores, manteniment i posada al dia dels serveis, equipa-

ments, espais i aules, respectant la normativa general prevista per als edificis públics.
3. Donar solució al problemes de temperatura a les aules.
4. No fer servir l’espai que queda lliure a Can Rosés per a fer grups provisio-

nals d’Educació Infantil i retornar-lo a l’escola Ítaca per solucionar la manca d’espai 
d’aquesta escola, amb l’objectiu d’educar els infants, sempre i quan això vagi prece-
dit d’una solució definitiva per a la Escola Ausiàs March.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57789 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57789)

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

1. El Parlament de Catalunya valora positivament les diferents actuacions dutes 
a terme per l’adequació dels diferents equipaments, així com de la cuina, del pati i 
de la ventilació del centre.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Donar marge a la comissió integrada pel Districte de les Corts de Barcelona 
i representants de l’AMPA de l’escola Ítaca, entre d’altres, perquè dirimeixi quin ha 
de ser l’ús de can Rosés quan l’escola Anglesola (que utilitza provisionalment l’es-
pai de can Rosés, que forma part de l’equipament del Districte de les Corts) estigui 
novament habilitat.
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