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Comissió d’Ensenyament

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina als centres 
educatius. Tram. 250-00092/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 21; 
esmenes: BOPC 121, 33).

2. Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als alumnes amb ne-
cessitats educatives especials a Santa Coloma de Gramenet. Tram. 250-00096/12 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 27; esmenes: BOPC 121, 33).

3. Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves oportunitats 
de Cornellà de Llobregat. Tram. 250-00100/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 50, 12; esmenes: BOPC 121, 34).

4. Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per a joves en 
risc d’exclusió social. Tram. 250-00109/12 Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 50, 17; esmenes: BOPC 121, 34).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de formació dels do-
cents. Tram. 250-00126/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 58, 11; esmenes: BOPC 121, 36).

6. Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El Bosc de Rubí. 
Tram. 250-00133/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
58, 20; esmenes: BOPC 121, 37).

7. Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea 
i Pérez, de Terrassa. Tram. 250-00139/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 63, 3; esmenes: BOPC 121, 38).

8. Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació primària i se-
cundària en alumnes diagnosticats de trastorn d’espectre autista. Tram. 250-00154/12 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 73, 7; esmenes: BOPC 121, 41).

9. Proposta de resolució sobre la planificació educativa. Tram. 250-00157/12 Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 73, 10).

10. Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de grau superior 
de documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de Montcada i Reixac. Tram. 
250-00169/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 54; 
esmenes: BOPC 121, 43).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors 
d’adrenalina als centres educatius
250-00092/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jorge Soler González, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en los centros educativos, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo de 

alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las edades y ám-
bitos de la población, existe una mayor incidencia en los niños. Según la Academia 
Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), más del 30% de los menores 
en España sufre algún tipo de alergia, siendo las alimentarias una parte importante 
de esta patología.

La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas gra-
ves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20% de ellas sucede 
en centros escolares y otros centros donde se realizan actividades extraescolares que 
cuentan con comedores colectivos. En muchas ocasiones, es en estos establecimien-
tos donde se produce por primera vez una manifestación de la alergia alimentaria 
en los niños.

Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con ri-
esgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y la ausencia de proto-
colos de actuación generan una gran incertidumbre, preocupación y miedo en los 
padres, ya que un simple juego puede desencadenar una reacción adversa si se con-
tacta con el alérgeno causal.

Dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no demorar 
el tratamiento con los dispositivos de adrenalina autoinyectable, ya que puede marcar 
la diferencia entre una reacción controlada y una reacción grave con riesgo de muerte.

Y es que las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de qui-
enes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en cuestión de pocos 
minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una ambulancia o de acudir a las 
urgencias de un centro de salud. Hay que recordar que se han producido casos mor-
tales que se podrían haber evitado. Para ello, se deben aplicar todas las medidas de 
prevención necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se 
produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia fuera de 
un centro sanitario, administrar una dosis de adrenalina por medio de una inyección 
intramuscular.

La adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros auxilios 
que no requiere conocimientos médicos para su administración, pues su presenta-
ción en autoinyector está diseñada para ser utilizada por personal no sanitario. Como 
recuerda la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las 
personas con alergias graves deben tener acceso inmediato a la adrenalina en todo 
momento, ya que este tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado 
se recupere de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible. Hay que ser 
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consciente de que una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un niño y su 
administración no produce ningún efecto secundario adverso de relevancia.

Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades legales de 
profesores y monitores para administrar medicación en la escuela y otros centros y la 
necesidad de prestar una serie de cuidados específicos. Con las regulaciones actuales, 
los profesores y monitores no tienen deberes específicos en términos de protección 
de la salud del niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad particular, más allá 
de la de cualquier persona que por casualidad esté presente cuando un niño necesi-
ta ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal, establece como delito el 
incumplimiento de la obligación de todos los ciudadanos de socorrer a una persona 
que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin 
riesgo propio ni para terceros. Igualmente, el artículo 20 indica que están exentos de 
responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.

Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y 
Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña «Un colegio, un botiquín, una adre-
nalina» para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos autoinyectores 
de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que señalar que dado el ritmo 
de vida de la sociedad actual, los niños no solo desarrollan sus actividades fuera de 
casa en los centros escolares, sino que cada vez más pasan gran parte de su tiempo 
en centros, tales como granjas escuela, campamentos y otro tipo de instalaciones 
donde desarrollan actividades extraescolares y que cuentan con servicio de comi-
das. A esto hay que añadir que, según las estadísticas, estas actividades al salirse de 
la rutina escolar, son las de riesgo más elevado para los niños que sufren de alergias, 
por lo que deberían tener una supervisión especial.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Crear un plan de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, 

facilitando la existencia de los inyectables y aumentando los conocimientos de uso 
en estos centros.

2) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en los botiquines de 
los centros educativos.

3) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la 
identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas 
por los docentes y personal laboral del centro.

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, diputado 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8531 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8531)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt

Estudiar, mitjançant el Departament d’Ensenyament conjuntament amb el De-
partament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, la conveniència d’incloure 
autoinjectors d’adrenalina en el contingut de la farmaciola dels centres educatius.



CE 5
23 d’octubre de 2018

Dossier 4

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als 
alumnes amb necessitats educatives especials a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00096/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl More-

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius dels alumnes amb 
necessitats educatives especials a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Santa Coloma de Gramenet té el compromís i el repte d’oferir una 

educació de qualitat i sense exclusions per a tots els seus ciutadans i ciutadanes, des 
de l’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris, i facilitar que els alum-
nes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al 
màxim el talent i les intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exer-
cici de les llibertats individuals, en la mesura que les persones treuen partit de les 
seves capacitats per forjar un projecte de vida singular.

La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el 
sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten 
en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fona-
mental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida.

En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar 
per unanimitat el passat mes febrer de 2016 la moció en Defensa de l’escola inclusi-
va, on la institució refermava el seu compromís de donar a resposta a les necessitats 
d’escolarització de diversos infants i joves amb algun tipus de discapacitat i/o tras-
torn de l’aprenentatge que requerís d’una atenció educativa especial.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 150/2017, de 
17 d’octubre, de l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, des-
plegant part de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Tal i com marca l’article 
2 l’objecte del decret és el de garantir que tots els centres educatius siguin inclusius 
mitjançant l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la con-
tinuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes.

Entre tot l’alumnat de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, es calcula que uns 
1.500 infants i joves tenen necessitats educatives especials. Per atendre’ls, els cen-
tres escolars disposen de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), que són 
unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat edu-
cativa per avançar com a escola inclusiva.

Actualment, les places de USEE disponibles als centres educatius de Santa Co-
loma de Gramenet són clarament insuficients i no donen resposta a tot l’alumnat 
existent amb necessitats educatives especials. En alguns casos, aquests alumnes són 
derivats a centres de titularitat privada fora de la ciutat de Santa Coloma, fent impos-
sible per a moltes famílies el cost que suposa un centre privat. En d’altres, comporta 
que alumnes ja escolaritzats amb necessitats educatives especials no puguin rebre el 
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suport educatiu necessari i reconegut per llei. Aquesta manca de recursos afecta di-
rectament a la qualitat i equitat que s’espera d’un sistema educatiu públic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar les places de les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) 

als centres educatius de Santa Coloma de Gramenet per al curs 2018-2019, que cobrei-
xi la demanda dels alumnes amb NEE que actualment es troben sense plaça a la ciutat.

2. Ampliar els recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva a Santa Colo-
ma de Gramenet, assegurant l’assignació del personal de suport necessari a l’escola 
ordinària.

3. Garantir les places d’educació postobligatòria a l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials, i dotar a la ciutat de programes de formació i inserció (PFI) adap-
tats per a l’alumnat provinent de les USEE.

4. Baixar les ràtios d’alumnes per aula per tal de donar una millor resposta a la 
diversitat de les aules, contemplant una ràtio inferior a l’establerta a totes les escoles 
amb USEE.

5. Compartir les dades actuals sobre l’escolarització d’alumnes amb necessitats 
educatives especials a Santa Coloma de Gramenet per tal de poder incloure-les en 
les estratègies de planificació educativa, amb la finalitat de redefinir els recursos que 
ha de tenir el mapa escolar de la nostra ciutat en base a aquesta realitat.

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8532 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8532)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Revisar els suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI) de la ciutat de Santa Co-
loma de Gramenet, i ampliar els recursos i serveis per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especifiques.

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

3. Reservar places d’educació postobligatòria per l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials, i dotar a la ciutat places reservades en programes de formació i 
inserció (PFI) adaptats per a l’alumnat provinent de les SIEI.

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

4. Disminuir la ràtio en els grups on sigui necessari per atendre alumnat amb 
necessitats educatives especifiques, reduir la ràtio en els centres de màxima comple-
xitat de la ciutat.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves 
oportunitats de Cornellà de Llobregat
250-00100/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el finançament de les Escoles de Noves Oportunitats de Cornellà de Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Escoles de Noves Oportunitats donen resposta als joves que han abandonat 

el sistema educatiu o corren el risc de fer-ho. Aquesta proposta educativa es basa en 
l’acompanyament de l’alumnat, la individualització i la personalització del tracte i 
uns recorreguts formatius flexibles amb alternança de formació i treball, per tal que 
els joves en situació de vulnerabilitat personal i de fracàs o abandonament escolar 
tinguin una nova oportunitat i puguin retornar al sistema educatiu o accedir al mer-
cat laboral.

A Cornellà de Llobregat es troben la Fundació El Llindar i la Fundació per a  
Joves La Carena que realitzen actuacions educatives i professionalitzadores per  
a joves entre 12 i 25 anys acompanyant-los en els seus processos d’aprenentatge, en 
la formació u en la seva orientació personal, professional i acadèmica.

Aquests Programes de Formació i Inserció (PFI) han estat finançats pel Depar-
tament d’Ensenyaments i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat a través de convocatòries públiques per a la concessió de subvencions 
específiques a aquests centres considerats establiments educatius.

A finals del mes de juliol de 2017 el Departament d’Ensenyament va informar 
que la convocatòria de finançament per a PFI per al curs 2017-2018 es limitaria a 
centres educatius autoritzats. És per aquest motiu que tant la Fundació el Llindar 
com la Fundació per a Joves La Carena restarien excloses d’aquesta convocatòria. 
Tot i així, les dues Fundacions varen engegar les seves formacions per no deixar fora 
i sense alternatives a tot el seu alumnat.

El canvi de criteri en l’atorgament de subvencions per al finançament per a 
PFI suposa, a més de greus problemes de tresoreria, un futur incert per a continuar 
la tasca d’aquests centres i afecta directament a 220 alumnes de la Fundació El Llin-
dar i a 45 de la Fundació per a Joves La Carena.

El Departament d’Ensenyament va adquirir el compromís amb l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat de desenvolupar el model d’escola de noves oportunitats que 
havia de permetre garantir el futur d’aquests centres. A través d’aquest compromís 
es preveia incloure la figura de «Centre Educatiu de Noves Oportunitats», emmarcat 
en el Decret d’Inclusió que s’havia d’aprovar. La Fundació El Llindar era una de les 
tres entitats que havia de formar part d’aquesta prova pilot que implicava ser reco-
negut formalment i autoritzat com a centre educatiu. El Decret d’Inclusió no es va 
aprovar i va ser retirat el mes de setembre de 2017, després de les al·legacions pre-
sentades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El futur d’aquests centres i dels seus alumnes és incert, ja que planteja afrontar la 
formació sense cap finançament assegurat. Aquests centres ajuden als joves a cons-
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truir el seu futur laboral i personal amb l’objectiu de dignificar les seves trajectòries 
educatives i socials.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar una resposta al problema que suposa la impossibilitat de sostenir l’ofer-

ta formativa per a joves en risc d’exclusió social en les condicions de manca de fi-
nançament de la Fundació El Llindar i la Fundació per a Joves La Carena de Cor-
nellà de Llobregat.

2. Tornar a donar el seu suport i comprometre’s a trobar una solució al finança-
ment de les Escoles de Noves Oportunitats de Cornellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8533 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8533)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Sostenir l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió social i treballar perquè 
la Fundació El Llindar i la Fundació per a Joves La Carena de Cornellà de Llobre-
gat obtinguin finançament públic.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per 
a joves en risc d’exclusió social
250-00109/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta 
formativa per a joves en risc d’exclusió social, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la darrera convocatòria de concessió de subvencions específiques a centres 

educatius es va excloure als que no eren oficialment autoritzats. Aquest canvi de 
criteri va suposar que moltes fundacions que presten aquests serveis a joves en risc 
d’exclusió social es quedessin sense gran part del seu finançament i, per tant, posant 
en risc la seva activitat en aquest camp tan important i necessari.

La tasca de moltes entitats l’hauria de reprendre el nou Programa de Noves 
Oportunitats. Aquest Programa no s’ha dut a terme alhora que es deixa de finançar 
les que sí que el duien a terme.

Aquest és el cas de Cornellà del Llobregat. Efectivament, privant del finança-
ment a les fundacions El Llindar i Joves La Carena, s’impossibilita la tasca que 
aquestes fundacions fan vers 220 i 45 alumnes, respectivament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar resposta al problema que pot 

suposar la impossibilitat de sostenir l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió 
social en les actuals condicions, i a què torni a donar el seu suport i es comprometi 
a trobar una solució al finançament de les Escoles de Noves Oportunitats.

Palau del Parlament, 15 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8534 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8534)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar resposta al problema que pot 
suposar la impossibilitat de sostenir l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió 
social, i treballar per donar suport i finançament de les Escoles de Noves Oportu-
nitats.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de 
formació dels docents
250-00126/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la millora de l’oferta pública de formació dels docents, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Diversos estudis afirmen que els coneixements del professorat incideixen po-

sitivament en el rendiment escolar de l’alumnat i en la disminució de l’absentisme 
escolar. Segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill, el professorat té un rol en la 
configuració d’oportunitats educatives per als infants i joves i en la garantia del dret 
efectiu a l’educació. Per això la formació continuada dels docents no només és im-
portant i fonamental pel seu desenvolupament professional sinó que, a més, reper-
cuteix en una educació de qualitat.

Malgrat els estudis, a Catalunya la inversió en els plans de formació del professo-
rat s’ha reduït en els darrers anys. Malgrat que el pressupost del 2017 va incrementar 
els recursos per la formació permanent del professorat, la inversió en aquest tipus de 
formació en l’educació pública ha disminuït un 57,63% els darrers 7 anys.

La formació permanent dels docents és una eina necessària per poder actualitzar 
els coneixements dels professionals. A més, perquè els diferents protocols, decrets 
i plans del Departament d’Ensenyament siguin un èxit i es desenvolupin totalment, 
és clau que el professorat tingui la formació específica necessària per tal de fer una 
detecció precoç i millorar l’atenció de l’alumnat.

Diferents decrets, protocols i plans del Departament d’Ensenyament marquen 
la formació del professorat específica en cada matèria per els seu ple desenvolupa-
ment. Com a tall d’exemple, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educa-
tiva a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que l’adminis-
tració educativa ha d’elaborar materials per a la formació i l’orientació dels centres, 
els docents i els professionals d’atenció educativa, en l’atenció a l’alumnat, i oferir 
formació específica sanitària sobre els dubtes més freqüents referents als infants 
afectats de malalties minoritàries, cròniques i càncer. A més, els centres educatius 
han d’impulsar i promoure, a través de l’equip directiu, el treball d’equip de claustre 
i la formació permanent dels docents i del personal d’administració i serveis, per 
avaluar, i millorar l’organització i l’actuació pedagògica en els diferents contextos 
d’ensenyament-aprenentatge. Per la seva part, el document marc del Projecte Escola 
i Família incorpora en el Pla de Formació de Centre accions i estratègies pel profes-
sorat que facilitin la seva relació amb les famílies. Entre d’altres, proposa formació 
dels docents per: 

– aconseguir la millora de la implicació de les famílies en les seguiment del pro-
cés escolar dels fills.

– millorar tant les competències comunicatives com les habilitats del professorat 
per millorar la comunicació i el treball conjunt amb les famílies.

– disposar d’orientacions que ajudin els docents a conèixer els diferents tipus de 
famílies i els seus entorns.
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– adequar les competències comunicatives del professorat i la resta de professio-
nals del centre.

El Protocol sobre el maltractament infantil i adolescent estableix que els docents 
han de tenir una formació específica sobre els maltractaments a infants i adolescents 
i han de conèixer els protocols contra els maltractaments existents. En aquest cas, el 
protocol estableix que el Delegat de protecció ha de tenir un mínim de 50 hores de 
formació sobre el maltractament a infants i adolescents. Aquesta formació haurà de 
contemplar a les persones amb discapacitat, la violència masclista i la identificació 
dels infants i els adolescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció 
de mesures protectores especials per a reduir o eliminar factors de discriminació. 
També incorporarà el treball amb els circuits de detecció, comunicació, intervenció, 
tractament i seguiment establerts en els protocols generals i particulars d’aplicació. 
El Protocol també preveu el desenvolupament de formació específica pels professio-
nals des diferents àmbits i la inclusió en els currículums universitaris de les profes-
sions relacionades.

Un altre exemple és el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de proces-
sos de radicalització als centres educatius que estableix la promoció de la formació 
del professorat en educació intercultural a través d’un curs telemàtic que ofereix el 
Departament d’Ensenyament. I els protocols de prevenció, detecció i intervenció en-
front l’assetjament escolar a persones LGTBI, de prevenció, detecció o intervenció 
enfront situacions d’odi i discriminació, i el de prevenció, detecció i intervenció en-
front de l’assetjament i el també el de ciberassetjament entre iguals, proposen con-
cretament els següents cursos telemàtics per als docents: Projecte de convivència. 
Educar en la gestió positiva del conflicte; Educació intercultural; Aprofundiment en 
coeducació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per millo-

rar i ampliar la oferta pública de formació docent i garantir també el compliment 
efectiu dels diferents decrets, protocols i plans del Departament d’Ensenyament.

2. Elaborar, abans de l’inici del curs 2018-2019, un pla de formació permanent 
del professorat per a dotar els docents de les competències necessàries per la gestió 
diversificada de les aules i desplegar les competències necessàries per fer front a les 
situacions i les causes previstes ja en els decrets, protocols i plans del Departament 
d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5004; 8535 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5004)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició al final del punt 2

2. Elaborar, abans de l’inici del curs 2018-2019, un pla de formació permanent 
del professorat per a dotar els docents de les competències necessàries per la gestió 
diversificada de les aules i desplegar les competències necessàries per fer front a les 
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situacions i les causes previstes ja en els decrets, protocols i plans del Departament 
d’Ensenyament. Es posarà una especial atenció a la formació destinada a aquelles 
activitats relacionades amb l’aprenentatge d’idiomes, la mediació en casos d’asset-
jament escolar, la coeducació, la innovació i l’avaluació de competències.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8535)

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

1. Ampliar i millorar l’oferta pública de formació adreçada al personal docent. 
I donar compliment efectiu a l’establert en els diferents decrets, protocols i plans del 
Departament d’Ensenyament.

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

2. Publicar abans de l’inici del curs 2018-2019, un pla de formació permanent 
del professorat per a dotar els docents de les competències necessàries per la gestió 
diversificada de les aules i desplegar les competències necessàries per fer front a les 
situacions i les causes previstes ja en els decrets, protocols i plans del Departament 
d’Ensenyament.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola 
El Bosc de Rubí
250-00133/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, i 

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un Institut-escola del Bosc 
de Rubí (Vallès Occidental), per tal que sigui substanciada davant la Comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2007 l’Ajuntament de Rubí va cedir al Departament d’Educació els ter-

renys per a construir una escola nova a la ciutat.
L’any 2010 l’empresa pública GISA va adjudicar tant la redacció del projecte 

com l’execució de les obres de l’Escola del Bosc a l’empresa Romero Gamero S.A.  
(ROGASA), que disposava de 15 mesos per a dur a terme els treballs. El cost previst 
era d’uns 5 milions d’euros.

En paral·lel, el nou centre va començar a funcionar amb 3 línies de P3 el setem-
bre de 2010 amb mòduls prefabricats ubicats al costat d’on s’havia de construir el 
centre.

L’any 2011 el Departament d’Ensenyament va decidir retardar la construcció de 
la nova escola. I el 2012 es van incloure 600.000 € als pressupostos de la Genera-
litat i els Serveis Territorials es van comprometre amb la direcció del centre i amb 
l’Ajuntament de Rubí que les obres s’iniciarien durant el segon semestre de l’any, 
preveient que el curs 2013-2014 ja es podria iniciar a l’edifici nou.

Des d’aleshores, a mesura que l’alumnat ha anat creixent, el nombre de mòduls 
ha augmentat. Aquest augment va comportar una reducció dràstica de les zones 
d’esbarjo, fins al punt que l’ajuntament de Rubí va cedir part d’un parc públic in-
fantil perquè l’escola tingués pati, l’accés a les instal·lacions esportives incompleix 
la normativa sobre accessibilitat, l’espai de menjador és insuficient i obliga als 170 
alumnes que utilitzen aquest servei a dinar en tres torns, manquen espais per a tu-
tories, direcció, ampa, etc.

A tot això s’ha d’afegir el deteriorament objectiu d’uns mòduls que no estan pen-
sats per a un ús tan perllongat en el temps. I en no tractar-se d’una «obra finalitzada 
o lliurada» les qüestions de manteniment o de millora queden sense resposta per-
què les administracions local i autonòmica no es posen d’acord en qui se n’ha de fer 
càrrec.

A més a més, el dèficit de places escolars de secundària a Rubí és un fet: els 5 
instituts públics de la localitat estan plens i la previsió d’alumnes per als propers 
anys augmenta (l’Institut l’Estatut té 4 línies i un mòdul al pati, l’Ins Torrent Dels 
Alous que inicialment comptava amb 90 alumnes ara en té 120 en mòduls,...). Per 
tant, la construcció de la nova escola del Bosc com a institut-escola seria una bona 
solució per a resoldre aquest dèficit de places actual de secundària i garantir el futur 
a la ciutat de Rubí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar de manera immediata la redacció del projecte constructiu de l’edifici de 

l’Institut-escola el Bosc de Rubí.
2. Incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 

2018 la licitació i construcció del centre escolar.
3. Mentrestant, assumir el manteniment ordinari dels mòduls prefabricats, un 

cop aquests queden fora del termini de garantia.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Marta Ribas 

Frias, diputades, CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6424; 8536 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6424)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició del punt 3

3. Mentrestant, assumir el manteniment ordinari dels mòduls prefabricats, i re-
novar-los un cop aquests queden fora del termini de garantia.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8536)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Convocar la Taula Mixta de Planificació escolar de Rubí per revisar la progra-
mació escolar, tenint en compte els recursos existents, les necessitats d’escolaritza-
ció i les projeccions demogràfiques.

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

3. Mentrestant, assumir el manteniment ordinari dels mòduls prefabricats, un 
cop aquests queden fora del termini de garantia.
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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 del gimnàs a l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00139/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de 
Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’escola Francesc Aldea fa més de trenta anys que funciona. Des que es va pro-

jectar aquest equipament, s’hi va contemplar la construcció d’un nou gimnàs que, a 
banda de donar servei al centre educatiu, també havia de ser un equipament obert 
al barri.

Tot i les diverses dates que s’han anunciat des de la Generalitat de Catalunya, 
aquest projecte continua aturat. El gimnàs de l’ESC Francesc Aldea ha estat llarga-
ment reivindicat per l’escola, per l’AMPA, per les entitats veïnals de Can Parellada 
i pel mateix Ajuntament de Terrassa. El curs 2005-06 es va aprovar l’adjudicació 
del Projecte del gimnàs però al 2008 el Director dels Serveis Territorials del Va-
llès Occidental va comunicar a la direcció del centre que la Generalitat havia prio-
ritzat la construcció de nous centres i que, de moment no s’edificaria cap gimnàs a 
tot Catalunya. Aquest fet, afegit a la crisi econòmica, va determinar que el Projecte 
caduqués.

Som conscients de la realitat econòmica que existeix, però creiem que el projecte 
del nou gimnàs de l’escola terrassenca és una de les prioritats que l’executiu hauria 
de tenir en compte a l’hora d’elaborar el document. A més de ser unes instal·lacions 
necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat escolar, aquest gimnàs 
també donaria servei tant a la ciutat com al propi barri de Can Parellada, per realit-
zar-hi diferents tipus d’activitats i actes.

Aquesta demanda compta amb el suport de la direcció de l’escola i de la pròpia 
AMPA, així com de les entitats veïnals.

A més, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa també va donar suport a aquesta rei-
vindicació històrica i a aquest mateix text.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar la revisió 

del projecte executiu del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de Terrassa que es va 
realitzar en seu moment, per tal de posar en la marxa la construcció i assegurar la 
dotació pressupostària corresponent pel seu desenvolupament.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8537)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar la planifi-
cació de construccions escolars i prioritzarà la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Altea tenint en compte les necessitats d’escolarització de la ciutat de Ter-
rassa i la disponibilitat pressupostària.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació 
primària i secundària en alumnes diagnosticats de trastorn 
d’espectre autista
250-00154/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la formació del professorat de 
primària i secundària amb alumnes diagnosticats amb trastorn d’espectre autista (TEA), 
per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La prevalença actual de l’autisme és d’una de cada cent persones. Això vol dir que, 

per exemple, en una escola de quatre cents alumnes poden existir entre tres i quatre nens 
amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA), tot i que és possible que en molts dels casos ni 
tan sols tinguin el diagnòstic corresponent i passin desapercebuts. Malgrat aquesta preva-
lença –que alguns estudis encara eleven més– ni el professorat de primària ni el de secun-
dària tenen formació específica per tal de poder atendre correctament aquest alumnat.

D’altra banda, les activitats de lleure haurien de ser per a l’alumnat TEA d’espe-
cial importància i per això són necessaris monitors de lleures especialitzats.

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. Oferir cursos presencials de formació sobre TEA al professorat de primària, 

per part del Departament d’Ensenyament a partir del proper curs 2018-2019.
2. Oferir cursos presencials de formació sobre TEA al professorat de secundària, 

per part del Departament d’Ensenyament a partir del proper curs 2018-2019.
3. Dotar de monitors de lleure especialitzats en TEA els centres que ho necessi-

tin a partir del proper curs 2018-2019.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8538 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8538)

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

3. Dotar de personal de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en 
centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament que ho necessitin a 
partir del proper curs 2018-2019.
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la planificació educativa
250-00157/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la planificació educativa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un any més, hi ha centres escolars a Catalunya que perdran una línia de P3 el 

proper curs 2018-2019. De fet el Govern ha publicat l’oferta per al curs 2018-2019 i, 
segons dades del Departament d’Ensenyament, es tanquen preventivament 39 grups 
de P3 a l’escola pública, mentre que s’amplia l’oferta de l’escola privada-concertada 
amb 26 grups nous.

En el període 2011-2017, 8 de cada 10 grups de P3 que han tancat s’han produït 
a l’escola pública. Segons dades de la FaPaC, dels 675 grups tancats, 551 han estat a 
l’escola pública i només 124 a l’escola concertada.

Pel que fa a l’oferta de P3, el Departament d’Ensenyament ja va informar en el 
seu moment que el descens dels naixements a partir de l’any 2008 obligava a rees-
tructurar l’oferta d’aquell curs i a redoblar esforços als instituts, on es començava a 
registrar un augment important de l’alumnat. El Grup Parlamentari Socialista ja va 
expressar la passada legislatura que aquest descens de natalitat havia d’aprofitar-se 
per millorar l’atenció educativa i la qualitat del sistema educatiu, així com per ga-
rantir l’èxit escolar a través de l’adopció de mesures com la baixada de ràtios, el 
manteniment de tot el professorat i l’atenció a la diversitat.

D’altra banda, a la secundària, continua la sobresaturació als Instituts i, de fet, hi 
ha menys places públiques a primer d’ESO que a sisè de Primària, fins al punt que 
hi ha una fuita del 14% de la pública a la privada concertada de l’alumnat en el pas 
de primària a secundària.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016 va aprovar la 
Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema educatiu on s’establia 
que el Govern havia de reconsiderar el mapa d’oferta educativa i, concretament, 
tots els tancaments de línies de l’escola pública previstos pel Departament d’En-
senyament, i acordar amb els ens locals i amb la comunitat educativa la planifi-
cació de línies als centres escolars públics per al curs 2016-2017 prevista pel De-
partament d’Ensenyament, sense suprimir cap línia de manera unilateral; reduir 
la ràtio d’alumnes per classe per al curs 2016-2017 per tal de garantir la qualitat 
educativa als centres especials, i en especial als grups de P3 de centres situats en 
entorns d’alta complexitat; i mantenir totes les línies educatives en el procés de 
preinscripció per a assegurar la possibilitat de les famílies d’escollir el centre es-
colar que vulguin.

Un cop més, el Govern no ha portat a terme els mandats del Parlament i conti-
nua sense fer una planificació a llarg termini de l’oferta escolar i sense acordar amb 
els ajuntaments i la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars 
públics.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya,
1. Denuncia la manca de planificació educativa especialment en l’educació se-

cundària dels darrers anys.
2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Planificar adequadament l’oferta pública d’educació primària, secundària i 

postobligatòria a curt, mig i llarg termini, en corresponsabilitat amb els ens locals 
i amb diàleg amb la comunitat educativa, tenint en compte els projectes educatius 
consolidats i les necessitats socials i territorials, amb l’objectiu de garantir una es-
colarització equilibrada, amb ràtios adients, que eviti la sobresaturació, i per garan-
tir que la variació demogràfica no posi en risc la continuïtat de projectes educatius 
de centres, fomentant la construcció d’equipaments educatius i també els instituts 
escola.

b. Donar compliment a la Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sis-
tema educatiu per tal que el Govern: 

i. Reconsideri el mapa d’oferta educativa i, concretament, tots els tancaments de 
línies de l’escola pública previstos pel Departament d’Ensenyament, i acordi amb 
els ens locals i amb la comunitat educativa la planificació de línies als centres esco-
lars públics per als propers cursos prevista pel Departament d’Ensenyament, sense 
suprimir cap línia de manera unilateral.

ii. Redueixi la ràtio d’alumnes per classe per al curs 2018-2019 per tal de millo-
rar l’atenció de l’alumnat, fer possible l’escola inclusiva tot garantint la qualitat edu-
cativa als centres escolars, i en especial als grups de P3.

iii. Mantingui totes les línies educatives en el procés de preinscripció per a asse-
gurar la possibilitat de les famílies d’escollir el centre escolar que vulguin.

c. Garantir els docents i professionals necessaris, amb la formació adient, per a 
satisfer les necessitats educatives del conjunt del territori adequadament, tenint en 
compte les necessitats educatives específiques existents i evitant l’eliminació de re-
cursos a les aules, per assegurar la qualitat educativa.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de 
grau superior de documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de 
Montcada i Reixac
250-00169/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre el manteniment del CFGS de Documentació Sanitària a l’Institut de la 
Ferreria de Montcada i Reixac, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
A mitjans del curs 2017-2018 es va fer pública la voluntat del Departament d’En-

senyament i dels Serveis Territorials relativa al tancament del Cicle Formatiu de Do-
cumentació Sanitària a l’institut La Ferreria de Montcada i Reixac.

Davant d’aquest trasllat s’ha mobilitzat la Comunitat Educativa, l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac en els Serveis Territorial i Centrals del Departament d’Ensenya-
ment.

Aquest cicle es va proposar pel professorat del centre i es va implementar el curs 
2009-08 i va suposar una especialització dels docents en la matèria mitjançant for-
mació permanent i especifica que garanteix una qualitat dels estudis a l’alumnat tal 
com evidencien les enquestes de satisfacció de l’alumnat.

Tenint en compte que: 
– Durant els 10 anys de trajectòria formativa en l’especialitat, la demanda de 

matricula ha estat continua amb un nivell d’inserció laboral dels més alts de l’FP se-
gons dades del Departament: 71,8% de l’alumna graduat treballa al cap dels 9 mesos 
i 42,6%en l’especialitat

– El cicle dona continuïtat al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars 
d’Infermeria i posteriorment a la universitat entre el 40-50% de l’alumnat que es 
gradua accedeix al Grau Universitari.

– L’oferta pública al Vallès Occidental d’aquesta especialitat és del 50% de la to-
tal, sent l’únic centre l’INS La Ferreria i al Barcelonès aquesta solament representa 
el 30% de l’oferta formativa.

– Amb una oferta formativa tan minvada es limita l’accés a la formació a les 
oportunitats de treball a les famílies amb menys recursos econòmics del territori.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Informar al Ple Municipal de Montcada i Reixac sobre el Pla d’Ordenació ter-

ritorial de Formació Professional.
2) Mantenir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària a 

l’institut La Ferreria de Montcada i Reixac pels motius anteriorment exposats i per 
l’impacte positiu en el municipi.

3) Ampliar l’institut La Ferreria d’acord amb els compromisos adquirits amb 
l’Ajuntament.
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4) Una vegada acabi l’ampliació de l’Institut La Ferreria, obrir al centre nous ci-
cles formatius, consensuats entre el Departament d’Ensenyament, l’ajuntament i la 
comunitat educativa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8539 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8539)

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

1. Informar al govern municipal de Montcada i Reixac sobre el Pla d’Ordenació 
territorial de Formació Professional.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2, 3 i 4 en un únic punt

Programar l’oferta d’estudis de formació professional al Vallès Occidental, res-
ponent a una visió global i adaptada a les necessitats de territori i del mercat de 
treball.
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