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Comissió d’Educació

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’Associació Volem Signar i Escoltar davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre els problemes dels alumnes amb sor-
desa. Tram. 357-00062/12. Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador del Grup 
Kabua i director del Grup Educació, Famílies i Comunitat de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre el Projecte Sirius. Tram. 356-00388/12. Susanna Segovia Sán-
chez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Ini cial 
i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre el nou model de formació professional. Tram. 356-00390/12. Xavier Quinquillà 
Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i Barril, del Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres docents. Tram. 
250-00595/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
238, 73).

5. Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació especial a la 
Selva. Tram. 250-00597/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 
75; esmenes: BOPC 272, 15).

6. Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat 
presencial de les escoles oficials d’idiomes. Tram. 250-00609/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 244, 71; esmenes: BOPC 272, 16).

7. Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow. Tram. 250-
00610/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 73; 
esmenes: BOPC 272, 17).
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres 
docents
250-00595/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
fomento de la lectura en los centros docentes, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La promoción de la lectura, los hábitos lectores y la competencia lingüística son 

factores claves para la educación y el crecimiento personal. La lectura perfecciona 
el lenguaje, mejora la expresión oral, la redacción y la ortografía, aumenta el voca-
bulario, la comprensión lectora, la creatividad, la imaginación y abre nuestra mente 
a nuevos mundos. Al mejorar nuestra comunicación se facilitan nuestras habilida-
des sociales y nos permite exponer y organizar con mayor claridad nuestras ideas.

Son muchos los beneficios que el hábito de la lectura proporciona y es indiscuti-
ble la importancia de incorporarlo en nuestras vidas. El mejor momento para hacer-
lo es desde la infancia, no solo por aprender sino también por entretenimiento, gusto 
y diversión. Es desde aquí desde donde se puede establecer un proyecto de futuro 
que enlace el entretenimiento con el saber.

El Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 en España establece que «los pri-
meros años de vida, hasta que se supera el umbral de la juventud, son esenciales en 
la consolidación de los hábitos de lectura, al ser el momento en que se desarrolla 
la comprensión lectora». La comunidad educativa, consciente del enorme reto que 
enfrenta en la sociedad del conocimiento, trabaja para fomentar la práctica y oportu-
nidades lectoras, la pasión y el gusto por la lectura sabedores que esta práctica es un 
objetivo indispensable para afrontar el futuro con garantías, desarrollar el espíritu 
crítico y el éxito personal. La escuela y la comunidad educativa están comprome-
tidas en la construcción de una comunidad lectora, un modelo lector y asegurar un 
entorno clave para el desarrollo de buenos hábitos lectores.

Los Clubs de Lectura pueden ser una herramienta educativa con la que reforzar 
los hábitos lectores de las niñas, los niños y los jóvenes. Convierten la práctica lec-
tora en un hábito placentero y compartido con otros compañeros, con los profesores, 
con la familia y condición previa para motivar a los alumnos. En los Clubs de Lec-
tura los alumnos encuentran personas que les orientan en sus lecturas, donde pueden 
hablar de libros, compartir su experiencia lectora, satisfacer su curiosidad personal, 
intercambiar experiencias; los Clubs de Lectura convierten la práctica lectora en una 
experiencia colectiva y donde el hábito individual, solitario, silencioso y concentra-
do de la lectura se transforma en una experiencia social y compartida. Los Clubs de 
Lectura escolar se muestran como propuestas creativas para impulsar la literatura 
en la escuela y desarrollar hábitos lectores por placer.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desarrollar un programa de Clubs de Lectura Escolar para centros de Educa-

ción Primaria, Secundaria y Bachillerato.
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2. Impulsar Clubs de Lectura Escolar en todos los centros de Educación Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato de Cataluña.

3. Coordinarse con el Servicio de Bibliotecas del Departament de Cultura para 
dar apoyo a los Clubs de Lectura Escolar, en aquellos casos que sea necesario, po-
niendo a su disposición fondos de lotes de libros disponibles, colaborando con la 
presencia de autores y facilitando el acceso a la plataforma virtual que permite ges-
tionar clubs de lectura y que integra herramientas 2.0.

Palacio del Parlamento, 27 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, 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 la construcció d’una escola d’educació 
especial a la Selva
250-00597/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
construcción de una nueva escuela de educación especial en la comarca de La Selva 
(Girona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
La Escuela Ventijol, situada en Blanes, es una escuela pública para alumnos con 

necesidades educativas especiales. Actúa como un centro educativo y terapéutico 
de atención especializada para alumnos entre 3 y 16 años, prorrogable hasta los 18 
y 21 años.

El Ventijol es el único centro público de la comarca de La Selva que cuenta con 
medidas metodológicas y curriculares altamente personalizadas. Este centro atien-
de a aquel alumnado cuyas necesidades educativas, por causas muy diversas, no 
pueden ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los 
centros ordinarios.

Actualmente cuenta con 104 alumnos de 14 localidades distintas cuando su ca-
pacidad es de 70/80 alumnos, lo que demuestra que las instalaciones se han quedado 
pequeñas. Esta situación es conocida por los Serveis Territorials del Departament 
d’Educació que en diversas ocasiones se han reunido con los representantes de las 
familias de los alumnos para concretar iniciativas que resuelvan las carencias ur-
gentes pero sin llegar a precisar soluciones a largo plazo como es la construcción 
de un nuevo centro.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Contemplar una partida en los presupuestos de 2019 para una nueva escuela de 

educación especial en la comarca de la Selva.
2. Concretar un municipio de la comarca de la Selva donde construir una nueva 

escuela de educación especial y a comenzar los trámites con el Ayuntamiento co-
rrespondiente para la cesión de los terrenos que albergarán las instalaciones, en el 
plazo máximo de 2 meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución.

3. Redactar el proyecto y licitar la obra de una nueva escuela de educación espe-
cial antes de finalizar el año 2019.

4. Alcanzar el compromiso, hasta que entre en funcionamiento la nueva escuela 
de educación especial, de buscar soluciones y proponer medidas alternativas con-
sensuadas con la comunidad educativa de la Escuela Ventijol que palien la falta de 
espacio actual de la escuela, como puede ser disponer de aulas USEE (Unidades 
de Soporte a la Educación Especial) en diversos centros educativos ordinarios de 
localidades de La Selva.

Palacio del Parlamento, 28 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30676)

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

Valorar si és necessària la construcció d’una nova escola d’educació especial 
a la comarca de la Selva i, en cas que sigui necessari, concretar un municipi de la 
comarca de la Selva on construir una nova escola d’educació especial i a iniciar els 
tràmits amb l’Ajuntament corresponent per la cessió dels terrenys que alberguen les 
instal·lacions.

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

3. Tenint en compte la planificació de construccions escolars, elaborada en el 
marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar, redactar el projecte i licitar l’obra 
en una nova escola d’educació especial quan la disponibilitat pressupostària ho per-
meti.

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

4. Assolir el compromís, hasta que entre en funcionamiento la nueva escuela de 
educación especial, de buscar solucions i proposar mesures alternatives consensua-
des amb la comunitat educativa de l’Escola Ventijol que pal·lien les necessitats del 
centre.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària 
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la modificació de la 
matrícula ordinària de la modalitat presencial de les Escoles Oficials d’idiomes de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’en-

senyament d’idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats, de 
règim especial, regulats per la Llei Orgànica d’Educació (Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’educació).

Així mateix, les EOI també gestionen les certificacions acadèmiques homolo-
gades corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions 
són reconegudes arreu de Espanya, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant 
en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. Els certificats de les EOI cor-
responen als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del 
Consell d’Europa (MECR): nivell B1, nivell B2, nivell C1 (d’alemany, d’anglès, de 
francès i italià) i nivell C2 (només de català).

D’altra banda, a les EOI de Catalunya les llengües que es poden estudiar són: 
alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, 
italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. Aquests s’ofereixen en la moda-
litat presencial i també es poden oferir en la modalitat no presencial, així com en 
altres modalitats d’ensenyament-aprenentatge d’idiomes que fomentin l’ús i aprofi-
tament de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i de 
la comunicació.

Cal fer esment específic que l’ensenyament que té més demanda és la modalitat 
presencial. A títol d’exemple, el curs lectiu 2003-2004 hi havia 34.791 matriculats 
distribuïts en 32 centres i es va arribar fins a 49.780 matriculats durant el curs 2013-
2014 amb 46 centres, és a dir, un increment de 14.989 matrícules en 10 anys.

Contràriament, a partir del curs 2014-2015 les matrícules de la modalitat presen-
cial estan en caiguda lliure. El curs 2017-2018 es va tancar amb 39.819 matriculats 
amb 45 centres, és a dir, una disminució de l’alumnat de 9.961 en 4 anys.

D’entrada, cal inferir que el principal motiu de la davallada d’alumnat és a cau-
sa de l’augment del preu de la matrícula. Ja que, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, el preu de la matrícula de la modalitat presencial va passar de 176,95 €, en el 
curs 2013-2014, a 275,00 € a partir del curs 2014-2015 (taxa i preu públic). A més, 
es va afegir un increment del preu de la matrícula per repetició de curs.

A banda d’això, amb l’aprovació de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, es va mantenir el preu de la matrícula de 275,00 
€ (taxa i preu públic), però es va modificar aquest increment per repetició, per la 
qual cosa va quedar de la manera següent: 
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Coeficient d’increment del preu Curs 2015-2016 Curs 2016-2017

Matriculació per segona vegada 1,3 1,3

Matriculació per tercera vegada 1,0 1,8

I finalment, amb l’aprovació de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2017, el preu que ha de pagar l’alumnat per estu-
diar un idioma en modalitat presencial queda fixat de la manera següent: 

Curs 2017/2018 i 2018/2019
Matrícula

ordinària

Matrícula

2a vegada

Matrícula

3a vegada

Taxa (NI + NA) (3r, 4t i 5è) 286,00 € 371,80 € 514,80 €

Preu Públic (NB + C1) (1r, 2n i C1) 275,00 € 357,50 € 495,00 €

Convé fer ressaltar que un 32% de l’alumnat té una edat entre 30 i 39 anys. Són 
persones que necessiten ampliar la seva de formació per adaptar-se al món laboral 
i, que sovint, no poden continuar el curs per motius laborals o personals, per la qual 
cosa, repetir un curs es converteix en un luxe. A més a més, un 66% de l’alumnat 
són dones, per la qual cosa, se les està excloent de tenir l’oportunitat de formació.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte els obstacles amb els quals es troba 
l’alumnat, el pagament és en 24 hores, no hi ha l’opció de pagament fraccionat, no 
hi ha bonificació per les persones a l’atur sense cap prestació, una penalització eco-
nòmica per repetir el mateix curs i no hi ha l’incentiu de bonificació per estudiar 
dos o més idiomes.

En conclusió, les EOI de Catalunya s’han convertit en les més cares d’Espanya, 
el preu de la matrícula ordinària de la modalitat presencial té un cost de 286,00 € 
i 275,00 €, li segueix Madrid, amb 250,00 € i les més econòmiques són Melilla i 
Ceuta amb 64,20 €. S’ha de recordar que és ensenyament públic i que, amb aquests 
preus, s’està convertint en estudis que corren el risc de deixar fora a sectors impor-
tants de població.

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. Aplicar a partir del curs 2019-2020 una reducció del preu de la matrícula or-

dinària de la modalitat presencial actual per tal d’arribar a una equiparació de la 
mitjana d’altres CCAA.

2. Aplicar a partir del curs 2019-2020 un sistema de bonificacions o excepcions 
al preu de la matrícula que contempli determinades situacions personals (atur, bai-
xos ingressos, persones en risc d’exclusió etc.).

3. Que el pagament de la matrícula ordinària de la modalitat presencial pugui ser 
fraccionat en diverses mensualitats a partir del curs 2019-2020.

4. Aplicar a partir del curs 2019-2020 una bonificació en el preu de la matrícula 
ordinària de la modalitat presencial a l’alumnat que cursi dos idiomes o més.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30677 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30677)

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

Revisar el sistema de bonificacions o excepcions al preu de la matrícula que con-
templi determinades situacions personals (atur, baixos ingressos, persones en risc 
d’exclusió etc.).

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

3. Dotar de recursos a les EOI, tenint en compte la disponibilitat pressupostària, 
perquè el pagament de la matrícula ordinària de la modalitat presencial pugui ser 
fraccionat en diverses mensualitats a partir del curs 2019-2020.

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

4. Estudiar la possibilitat d’aplicar una bonificació en el preu de la matrícula or-
dinària de la modalitat presencial a l’alumnat que cursi dos idiomes o més.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER) és el Programa de Formació 

i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGBTI  
d’orientació i expressió en Escoles d’infantil, primària i secundària.

És un projecte per a la prevenció de conductes homòfobes i la prevenció de la 
discriminació dintre del marc de la coeducació social de les persones LGTBI i de 
les famílies LGTBI.

Però també és un projecte que vol celebrar la igualtat i la diversitat des de la di-
ferència.

I això implica promoure valors i actituds de respecte mutu no només com una 
forma de prevenir l’homofòbia, sinó també com una forma de créixer i ser educat en 
el respecte a la diferència i la singularitat de totes les persones.

El programa vol prevenir, per evitar casos d’homofòbia en totes les seves expres-
sions: insults i vexacions, agressions físiques, estereotips, marginació social, margi-
nació laboral, problemes de salut, etc.

El programa proporciona a les escoles les eines necessàries per potenciar les 
actituds de respecte i integració de la diversitat afectivo-sexual i familiar així com 
l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat sexual i afectiva, d’identitat de 
gènere i dels diferents models de família. En definitiva, per educar en una societat 
més justa i respectuosa amb totes les persones, sigui quina sigui la seva expressió 
afectiva o el seu gènere.

L’Associació de Famílies LGTBI (lesbianes i gais), sense recursos ha implemen-
tat el programa PEER sense cap ajuda institucional en una escola concertada i en 
una pública totes dues a Barcelona.

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. Desenvolupar una prova pilot, dotant-la dels recursos pressupostaris necessa-

ris, a quatre escoles, distribuïdes en les quatre províncies (Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona) per implementar el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER).

2. Posar en marxa el programa PEER, en aquestes quatre escoles en el curs aca-
dèmic 2019-2020.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovi-

ra,  diputades, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30678)

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

1. Impulsar des del Departament d’educació la difusió del Programa Educatiu 
Escoles Rainbow (PEER) als tots els centres educatius del Servei d’educació de Ca-
talunya.

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

2. Treballar conjuntament amb els impulsors del PEER la possibilitat de modifi-
car els actuals protocols per la millora de la convivència que s’apliquen els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya, i en concret, el protocol de prevenció, detecció 
i intervenció enfront l’assetjament escolar de persones LGTBI.
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