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

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la reubicación 
y construcción de la Escuela Entença de Barcelona, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El recinto de la Escola Industrial de Barcelona, situado en la nova Esquerra del 

Eixample, es un conjunto de edificios que se construyeron a finales del siglo xix 
para acoger una fábrica textil (Can Batlló). Pocos años después del cierre de esta fá-
brica, la Diputación de Barcelona se hizo cargo del edificio y a inicios del siglo xx 
se hicieron reformas para acoger la Escuela Industrial.

En estos momentos el amplio recinto acoge diversos centros formativos, así 
como la piscina Sant Jordi y, además, constituye un pequeño pulmón verde en un 
barrio falto de espacios ajardinados.

Entre los centros formativos situados en este recinto, hace tres años que inició su 
actividad la Escola Entença que ofrece niveles de Educación Infantil y Educación 
Primaria utilizando unos barracones instalados dentro del recinto de la Escuela In-
dustrial.

Esta instalación ha sido fuertemente criticada por las familias del centro por su 
proximidad a una subestación eléctrica, falta de espacio exterior, deficiencias cons-
tructivas en los módulos con goteras cuando llueve y otras deficiencias.

Ya antes de las preinscripciones del próximo curso 2019-2020, el Consorci 
d’Educació de Barcelona acordó con la comunidad educativa del centro el traslado 
de esta escuela, aunque seguiría en barracones, a una nueva ubicación en los Jar-
dines Marcos Redondo, provocando las críticas de los vecinos del barrio que veían 
reducido el escaso espacio verde del que disponen y organizándose en una Platafor-
ma de Afectados.

A pesar de que las familias que realizaron la preinscripción para el curso 2019-
2020 tenían el compromiso de que sus hijos estudiarían en instalaciones, que aun-
que provisionales tendrían mejores condiciones de las actuales, ahora, tres meses 
antes del inicio del curso, reciben la noticia de que se deberá retrasar el traslado al 
siguiente curso por motivo de «consolidación de la seguridad jurídica y las dificul-
tades técnicas».

Es decir, según lo publicado por el Consorci d’Educació se les hizo una promesa 
sin haber evaluado previamente la posibilidad de cumplirla.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Antes del comienzo del próximo curso 2019-2020 se proceda a hacer todas 

las reparaciones y/o reformas necesarias en la actual ubicación de la Escola Entença 
para corregir las muchas deficiencias denunciadas por las familias del centro.
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2. Determinar con antelación suficiente al inicio del curso 2020-2021, la nueva 
ubicación para la Escola Entença en algunos de los lugares de titularidad municipal 
disponibles en el entorno de la escuela, que sin ocupar espacios verdes especialmen-
te escasos en la zona, cumpla todos los requisitos necesarios.

3. Incluir la necesaria construcción de un edificio adecuado para la Escola En-
tença de Barcelona en el Plan de Infraestructuras Educativas del Departament 
d’Educació, de tal manera que entre en funcionamiento al inicio del curso 2020-
2021.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra In-

fante, María Luz Guilarte Sánchez, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44067 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44067)

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

2. Determinar tan bon punt l’Ajuntament de Barcelona informi al Departament 
d’Educació, la nova ubicació per a l’Escola Entença en alguns llocs de titularitat mu-
nicipal disponibles en l’entorn de l’escola, que sense ocupar espais verds especial-
ment escassos a la zona, acompleixi tots els requisits necessaris.

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

3. Incloure la necessària construcció d’un edifici adequat per a l’Escola Enten-
ça de Barcelona en el Pla d’Infraestructures Educatives del Departament d’Educa-
ció, de tal manera que entri en funcionament un cop hagi finalitzat l’execució de les 
obres.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a 
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel 
Besora de Reus (Baix Camp), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Reus (Baix Camp) des del curs 2012-2013, s’han tancat 11 línies de P3.
Segons les últimes dades publicades sobre les ràtios al segon cicle d’educació in-

fantil, corresponents al curs 2016-2017, Reus disposa d’una ràtio de 23,4 d’alumnes 
per unitat, més elevada que les ràtios de la comarca del Baix camp, la demarcació 
de Tarragona i de tot Catalunya.

En aquest context, l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus (Baix Camp) ha-
via rebut el compromís dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona per 
tal d’obrir una segona línia de P3 per al curs 2019-2020, en el cas que hi hagués el 
nombre de preinscripcions suficients. En el període de preinscripció, hi va haver més 
de 50 preinscripcions, en la seva majoria de famílies del barri on se situa l’escola.

Però tot i el compromís adquirit pels SSTT d’Ensenyament de Tarragona, final-
ment aquests han optat per no obrir la segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora de 
Reus, cosa que deixa sense plaça a més de la meitat de les famílies preinscrites en 
l’escola. Es dóna la circumstància que moltes d’aquestes famílies diuen haver rebut 
trucades de centres concertats per tal que finalment inscriguin en els seus centres 
als nens i nenes.

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 complir amb els 

compromisos adquirits amb l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus, per tal 
d’obrir una segona línia de P3, per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 44068 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44068)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir amb els 
compromisos adquirits amb l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus, per tal 
d’obrir una segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora de Reus, per al proper curs 
2019-2020, en cas que les necessitats d’escolarització ho justifiquin.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius
250-00866/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

ta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als 
centres escolars de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades de la Federació Espanyola d’Epilèpsia, entre el 0,8% i l’1% de la 

població infantil pateix aquesta malaltia, mentre que entre l’1% i el 5% desenvolupa 
diabetis tipus 1. A més, segons l’Associació espanyola de Pediatria, un 8% dels in-
fants té alguna malaltia relacionada amb el sistema immune, un 12% d’arrel muscu-
lar o esquelètica i un 10% respiratòries, principalment asma.

El professorat, que no té competències en l’àmbit de la salut i tampoc cap forma-
ció en atenció sanitària, és el que s’enfronta diàriament amb aquestes malalties crò-
niques a les aules dels centres escolars. Segons l’Associació Catalana d’Infermeria 
i Salut Escolar (ACISE) es fa necessari donar cobertura assistencial als diferents 
problemes de salut aguts i crònics que pot presentar l’alumnat i la resta de població 
escolar, i per això, des de l’Associació reclamen la necessitat d’incorporar una infer-
mera a cada centre escolar.

Actualment hi ha molts casos d’infants amb malalties cròniques, oncològiques, 
rares i infants pluripatològics que han d’estar atesos pels seus propis pares en els 
propis centres escolars, o, en els millors dels casos se’ls assigna una infermera del 
CAP perquè facis les cures. A més, els docents estan assumint tasques assistencials 
que no els corresponen i per les quals no estan formats.

L’any 2015 ACISE va presentar, a petició del Departament de Salut, un pla es-
tratègic per la posada en marxa del servei d’infermeria als centres escolars de Ca-
talunya, però, segons lamentar l’associació des de la Conselleria de Salut encara no 
han fet res.

El Conseller d’Educació, en seu parlamentària, va anunciar que estan preparant 
un acord entre el Departament de d’Educació i Salut perquè a partir del curs 2019-
2020 tots els centres escolars tinguin un CAP de referència i un professional sani-
tari que treballi al centre el temps que faci falta i quan ho necessitin els alumnes. 
Però pel grup de famílies amb fills amb malalties cròniques i per ACISE aquesta 
proposta del Govern és insuficient, ja que la proposta no s’ajusta a les necessitats 
dels alumnes amb malalties cròniques que necessiten rebre una atenció sanitària de 
qualitat durant tota la jornada escolar i no intervencions puntuals amb una inferme-
ra itinerant.

La infermera escolar és una figura molt present en altres països del món, com 
Finlàndia, Canadà o els Estats Units. A Espanya, hi ha comunitats autònomes, com 
 Madrid, on els 100% de les escoles tenen aquest servei. Això genera un greuge com-
paratiu en relació a l’assistència sanitària que reben els alumnes a Catalunya respec-
te a d’altres comunitats autònomes.
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L’objectiu de disposar d’una infermera a les escoles és per contribuir al ple 
desenvolupament i màxim benestar físic dels infants i adolescents. Per aquest mo-
tiu, aquest servei hauria d’estar en actiu durant tot l’horari escolar dels centres. La 
infermeria escolar està reconeguda com una especialitat específica de la infermeria 
i les seves funcions van més enllà de l’assistència sanitària.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya,
1. Reafirma la necessitat de d’incorporar una infermera a cada centre educatiu 

de Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
2.1. Reconèixer als infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 

d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins 
als estudis post obligatoris, afegint les seves necessitats sanitàries com a criteri per 
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

2.2. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, incloent l’etapa 
0-3 anys.

2.3. Presentar davant la Comissió d’Educació, en el termini de 3 mesos, un pla 
per a la incorporació d’una infermera a cada un dels centres educatius de Catalu-
nya. Aquest pla haurà de definir les funcions de la infermera escolar, pel que fa a 
les tasques d’atenció sanitària als infants amb malalties cròniques, de prevenció i 
promoció de la salut i també la seva relació amb el Centre d’Atenció Primària de 
referència en el territori.

2.4. Elaborar, conjuntament amb el Departament de Salut, un estudi sobre el 
nombre, les necessitats i en quin centres hi ha infants amb malalties cròniques.

2.5. Elaborar, amb les dades de l’estudi fet, un pla de cobertura i assistència dels 
alumnes amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres 
educatius.

2.6. Incorporar als equips dels EAPs el personal sanitari suficient per valorar les 
necessitats sanitàries dels alumnes amb malalties cròniques.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputades, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45324 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45324)

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

1. Reafirma la necessitat de garantir que cada centre educatiu de Catalunya dis-
posi d’un professional d’infermeria de Salut i Escola de referència.

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

2.1. Reconèixer als infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins 
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als estudis post obligatoris, afegint les seves necessitats sanitàries com a criteri per 
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

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

2.2. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, d’acord amb el 
Pla funcional per a la detecció de casos derivat del conveni entre el Departament 
de Salut i Educació.

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

2.3. Presentar davant la Comissió d’Educació l’acord entre el Departament 
d’Educació i el Departament de Salut per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats 
de salut dels centres educatius de Catalunya, en el qual es descriuen les funcions de 
la infermera a l’escola.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació 

2.4. Elaborar, conjuntament amb el Departament de Salut, un mapa de necessi-
tats amb el nombre d’alumnes amb malalties cròniques i necessitats complexes, per 
centres educatius i àrea bàsica de salut.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació 

2.5. Elaborar, d’acord amb les dades del mapa de necessitats i al Pla d’inter-
venció individualitzat compartit (PIIC) de cada alumne amb malalties cròniques i 
necessitats complexes, un pla territorial per cobrir les necessitats d’aquests alumnes 
amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres educatius.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació 

2.6. Vetllar per que el personal sanitari dels equips dels EAPs referent de cada 
centre educatiu, disposi dels recursos per valorar les necessitats sanitàries dels 
alumnes amb malalties cròniques.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció 
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’aten-
ció educativa a l’alumnat marc d’un sistema educatiu i inclusiu, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu, va suposar un avanç ja que implica un canvi de pa-
radigma en passar de l’escola inclusiva a considerar inclusiu tot el sistema educatiu 
en totes les etapes educatives.

Però avui en dia segueix sense estar desplegat en la seva totalitat i continua ha-
vent-hi necessitats que estan sense cobrir per l’Administració educativa catalana.

Segons l’article 5 de l’esmentat decret correspon a l’Administració educativa: 
punt e) Garantir que els centres educatius disposin dels recursos necessaris, per-
sonals, metodològics i tecnològics, per assegurar l’accessibilitat al currículum i 
promoure una millor adequació entre les capacitats dels alumnes i el context edu-
catiu.

El personal docent està especialment motivat i posa tot el seu interès i coneixe-
ments en atendre la diversitat a l’aula, però preocupa especialment a les famílies 
amb nens i nenes amb necessitats educatives especials, el dèficit de personal for-
mat en les necessitats d’aquest col·lectiu especialment durant l’horari de menjador, 
horari lliure o activitats extraescolars que ofereixi el mateix centre on estiguin ma-
triculats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Proporcionar als docents i als professionals de suport educatiu, formació es-

pecífica i continuada per a treballar amb alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

2. Estendre el treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comu-
nitari ric en oportunitats d’aprenentatge per als alumnes amb aquestes necessitats.

3. Augmentar la dotació de personal amb formació específica als menjadors es-
colars dels centres educatius d’educació infantil, primària i secundària on hi hagi 
alumnes matriculats i dictaminats amb necessitats educatives especials, sempre en 
funció de les necessitats reals dels infants, segons informe de l’equip d’assessora-
ment i orientació psicopedagògica (EAP), coordinats amb els professionals del cen-
tre educatiu.

4. Augmentar la dotació de personal amb formació específica a les activitats ex-
traescolars, les colònies i les estades de cap de setmana, organitzades pels centres 
d’educació infantil, primària i secundària a les quals s’hi hagin inscrit alumnes dic-
taminats amb necessitats educatives especials, sempre en funció de les necessitats 
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reals dels infants, segons informe de l’equip d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica (EAP), coordinats amb els professionals del centre educatiu.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra 
López, diputats, 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 el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parla-

mentario de Ciutadans, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grupo parlamentario de 
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución paramantener las líneas actua-
les de educación infantil y primaria en la provincia de Gerona para el curso 2019-
2020, para que sea sustanciada ante la Comisión de Educación, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departamento de Enseñanza prevé cerrar 22 grupos de P3 en la provincia de 

Gerona para el curso 2019-2020, justificando la medida por el supuesto descenso 
demográfico que se va produciendo. Esta medida supone en la provincia de Gerona 
pase de los 360 grupos actuales a los 338 grupos para el próximo curso.

La supresión de estas líneas de P3 es la tendencia constante durante los últimos 
años en Cataluña, aplicada por la Consejería de Educación y duramente criticada 
por la comunidad educativa.

El descenso demográfico justificado por el Departamento de Enseñanza para supri-
mir líneas, es una gran oportunidad para reducir las ratios de alumnos por aula en los 
centros escolares, mejorando la atención individualizada y las condiciones laborales de 
los docentes lo que supone apostar por aumentar indirectamente la calidad educativa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Mantener todos los grupos actuales de educación infantil y primaria existen-

tes en la provincia de Gerona para el curso 2019-2020, beneficiándose del menor 
tamaño de las últimas generaciones para reducir las ratios alumnos-unidad y alum-
nos-profesor, mejorando así la calidad educativa.

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz ; Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu, 

diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47924 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47924)

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

1. Programar l’oferta de grups d’educació infantil i primària en la província de Gi-
rona per al curs 2019-2020, en el marc dels treball de les Taules Mixtes de Planifica-
ció Escolar, beneficiant-se de la mida menor de les darreres generacions per a reduir 
les ràtios d’alumnes-unitat i alumnes-professor, millorant així la qualitat educativa.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i 
l’amiant als centres educatius a l’inici del curs
250-00955/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parla-

mentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 i 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan Propuesta de resolución sobre el inicio del 
curso escolar, en relación con la situación actual de los barracones y amianto en los 
centros educativos catalanes, para que sea substanciada delante de la Comisión de 
Educación, con el texto siguiente: 

Exposición de motivos
En Cataluña, más de 20.000 alumnos estudian en barracones; eso significa que 

casi la mitad de los alumnos españoles que estudian en módulos prefabricados lo 
hacen en nuestra comunidad autónoma.

Actualmente, hay más de 1.000 barracones, algunos de ellos con 20 años de 
existencia. Se trata de un problema enquistado ya que el número de barracones se 
ha mantenido estable en los últimos 30 años independientemente de la demografía 
y de los movimientos migratorios.

Más allá de la precariedad que significa estudiar en barracones, cuando se pro-
ducen olas de calor, los alumnos tienen que soportar temperaturas de hasta 30 gra-
dos, suponiendo un incumplimiento del Real Decreto 486/1997, que dice que han de 
evitarse les temperaturas y las humedades extremas, los olores desagradables y que 
las temperaturas no pueden ser superiores a 25 grados.

Otro de los grandes problemas de la escuela catalana es el amianto. Según los 
datos del Departamento de Educación, en 2017 había casi 300 centros con fibroce-
mento aunque según el neumólogo especialista en amianto, el Sr Josep Tarrés, se 
trata de un censo incompleto y muy bajo ya que la mayoría de colegios se constru-
yeron antes del 2002, año en que se prohibió el amianto.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Hacer efectivo en el plazo de 4 años un plan para la eliminación gradual de los 

barracones, que detalle cada caso con datos concretos y de distribución territorial, y 
que asegure que en cuatro años los barracones quedarán eliminados, utilizándolos 
solamente como medida extraordinaria en situaciones muy específicas y durante un 
período de tiempo muy limitado, en ningún caso superior a dos cursos académicos.

2. Realizar en tres meses un estudio e informe actualizado de la situación actual 
de habitabilidad de los centros educativos en sus aulas, para conocer aquellos cen-
tros que disponen de climatización y ventilación adecuada y cuáles tienen todavía 
amianto.

3. Establecer en los centros que no existe la climatización y ventilación adecua-
das qué medidas son las más recomendables, priorizando las más sostenibles como 
la mejora de los aislamientos, pero sin excluir de las medidas posibles, la instalación 
de aires acondicionados, que debería comenzar a ejecutarse el segundo semestre de 
2020, a fin de garantizar la buena aclimatación de los centros escolares y poder dar 
cumplimiento al Real Decreto 486/1997.
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4. La retirada total de los restos de amianto en todos los centros escolares en un 
período máximo de 3 años, a partir de la aprobación de esta resolución.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49809 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 06.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49809)

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

1. Fer efectiu un pla per a l’eliminació gradual dels mòduls prefabricats i que 
asseguri que s’utilitzaran per resoldre necessitats conjunturals i durant un termini 
de temps limitat.

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

2. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzats de la situació actual 
d’habitabilitat dels centres educatius a les seves aules, per conèixer aquells centres 
que disposen de climatització i ventilació adequades i quines tenen encara amiant.

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

3. Establir en els centres educatius on no existeixen climatització i ventilació 
adequades quines mesures són les més recomanables, prioritzant les més sosteni-
bles, com la millora dels aïllaments, però sense excloure de les possibles mesures la 
instal·lació d’aires condicionats, que haurien de començar a executar-se el segon se-
mestre de 2020, per tal de garantir la bona aclimatació dels centres escolars i poder 
donar compliment al Reial Decret 486/1997.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió

4. La retirada total de les restes d’amiant en tots els centres escolars en un termi-
ni màxim de 3 anys, a partir de l’aprovació d’aquesta resolució.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la 
celebració del trastorn específic del llenguatge
250-00986/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució a favor de prendre accions 
urgents en el dia de celebració del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) és segons la American Speech-Hea-

ring Association (ASHA), «una dificultat amb el llenguatge que no és causada per 
cap dèficit evident a nivell neurològic, intel·lectual o emocional, i que pot afectar el 
desenvolupament del vocabulari, la gramàtica i les habilitats de conversa».

En moltes ocasions, aquest trastorn presenta comorbilitat amb altres alteracions 
com a trastorn d’espectre autista, hiperactivitat, dèficit d’atenció o psicomotricitat. 
Resulta difícil fer un diagnòstic del TEL, ja que és un trastorn amb una gran diversi-
tat i heterogeneïtat en els casos que l’engloben, però tots ells tenen en comú els greus 
problemes amb el llenguatge.

Aquestes dificultats al llenguatge s’evidencien en: llenguatge inintel·ligible entre 
els 3 i 5 anys i a les subsegüents etapes; construcció ineficient del missatge tant en 
la fonètica com en la semàntica i la pragmàtica; dificultat en classificar paraules i 
significats; dificultats a la lectoescriptura; problemes d’atenció; tendència a la hiper-
activitat i comportaments disruptius; dificultats per gestionar les emocions i per la 
sociabilització amb la frustració que això comporta, etc. Tot això provoca seriosos 
problemes en l’adquisició de coneixements.

Des que la família detecta que hi ha algun problema fins que es dóna el diag-
nòstic passa molt de temps. Poden passar 5 o 6 anys i si no hi ha diagnòstic, no es 
pot aplicar cap tractament. La intervenció primerenca és vital i determina l’evolució 
posterior de l’afectat i, per tant, és primordial millorar aquest aspecte.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un protocol per tal de facilitar la detecció precoç i l’establiment de pro-

cediments d’intervenció adequats per al Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
2. Establir un protocol en els centres escolars que garanteixi una correcta aten-

ció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats per als alumnes 
amb TEL.

3. Fer difusió a les aules del TEL per a la normalització entre els companys i evi-
tar casos d’assetjament escolar.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 51047 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51047)

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

1. Aplicar els procediments establerts per detectar l’alumnat amb necessitats 
educatives i Impulsar la coordinació entre els Departaments d’Educació, de Salut 
i de Treball, Afers Socials i Famílies per facilitar la detecció precoç i l’establiment 
de procediments d’intervenció adequats per al Trastorn Específic del Llenguatge 
(TEL).

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

2. Publicar un document amb orientacions per als centres escolars que garantei-
xi una correcta atenció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics ade-
quats per als alumnes amb TEL.


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 4 | Debat i votació
	Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

