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Sessió 25 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a un quart de quatre de la tarda i tres 

minuts. Presideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Glòria Freixa i 

Vilardell, i del secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Ar-

deriu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Maialen 

Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 

Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Xavier Quinqui-

llà Durich, Saloua Laouaji Faridi i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jordi Albert i Caballero, Mònica Palacín París, Eduardo Reyes i Pino i Bernat Solé i Barril, 

pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidon-

cha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió, Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Fe-

deració de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i Helena Sintes, cap de 

projectes de la Fundació Jaume Bofill; el coordinador del grup d’investigació ERDISC del 

Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, Josep Guardiola Salinas, i la coordinadora 

del grup d’investigació ERDISC del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, Anna 

Tarrés Vallespí.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, i de 

Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Moviments de Reno-

vació Pedagògica de Catalunya, davant la Comissió d’Educació per a presentar l’informe 

«Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són possibles» (tram. 357-00623/12). Co-

missió d’Educació. Compareixença.

2. 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 Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre el Pro-

jecte Sirius (tram. 357-00464/12). Comissió d’Educació. Compareixença.

3. Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 202-

00005/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de les propostes d’audiència 

(Text presentat: BOPC 46, 8)

3.1. Proposta d’audiència en ponència de Montse Ayats, presidenta de l’Associació 

d’Editors en Llengua Catalana, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de 

text i el material curricular (tram. 352-01182/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.2. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi d’Editors de Ca-

talunya amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curri-

cular (tram. 352-01183/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.3. Proposta d’audiència en ponència de Carme Ferrer, del Gremi de Llibreters de Ca-

talunya, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material cur-

ricular (tram. 352-01184/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.4. Proposta d’audiència en ponència de Bel Olid, presidenta de l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i 

el material curricular (tram. 352-01185/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.5. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Movi-

ments de Renovació Pedagògica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat 

dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01178/12). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3.6. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Movi-

ments de Renovació Pedagògica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de gratuï-
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tat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01232/12). Grup Parlamentari Repu-

blicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.7. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Mestres 

Rosa Sensat amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 

curricular (tram. 352-01215/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.8. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associa-

cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de gratuï-

tat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01175/12). Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3.9. Proposta d’audiència en ponència de Belén Tascón, presidenta de la Federació 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 

de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01186/12). Grup Parlamen-

tari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.10. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associa-

cions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació a la 

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01176/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3.11. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associa-

cions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 

gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01177/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3.12. Proposta d’audiència en ponència de Lluís Vila Prat, president de la Federació de 

Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Catalu-

nya, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01188/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.13. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Martínez Celorrio, professor de so-

ciologia de l’educació de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 

gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01174/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3.14. Proposta d’audiència en comissió d’Ana Sastre, directora de sensibilització i polí-

tiques d’infància de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels 

llibres de text i el material curricular (tram. 352-01180/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta.

3.15. Proposta d’audiència en comissió d’Elena Alfaro, impulsora del procés legislatiu 

sobre el banc de llibres a les Corts Generals, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat 

dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01181/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta.

3.16. Proposta d’audiència en ponència de Núria Molas Castells, del Grup de Recerca 

Ensenyament i Aprenentatge Virtual de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-

posició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01187/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

3.17. Proposta d’audiència en ponència de Boris Mir, professor d’educació secundària 

i expert en aprenentatge i transformació educativa, amb relació a la Proposició de llei de 

gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01190/12). Grup Parlamentari 

Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.1. Proposta d’audiència en ponència de Xavi Mas, professor associat de la Universi-

tat de Barcelona i dissenyador de materials d’aprenentatge en línia de la Universitat Oberta 

de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 

curricular (tram. 352-01196/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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3.19. Proposta d’audiència en ponència de Marc Fuertes, professor associat de la Uni-

versitat de Barcelona i expert en noves metodologies i ús de relats digitals en educació, 

amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01197/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.20. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Quintana, professor associat de la 

Universitat de Barcelona i expert en organització i didàctica educativa, amb relació a la Pro-

posició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01198/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

3.21. Proposta d’audiència en ponència de Maria José Masanet, professora de la Uni-

versitat Pompeu Fabra i experta en educació mediàtica i transmèdia, amb relació a la Pro-

posició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01199/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

3.22. Proposta d’audiència en ponència de Carlos Scolari, professor de la Universitat 

Pompeu Fabra i expert en transmèdia, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels 

llibres de text i el material curricular (tram. 352-01200/12). Grup Parlamentari Republicà, 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.23. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Sancho, professor de la Universitat de 

Barcelona i expert en tecnologies de la informació i de la comunicació i inclusió social, amb 

relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 

352-01201/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

3.24. Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Portell, formador de mestres i director 

del Centre d’Innovació i Formació en Educació, amb relació a la Proposició de llei de gra-

tu  ïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01202/12). Grup Parlamentari Re-

publicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.25. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Adell, professor de la Universitat Jau-

me I i expert en tecnologia educativa, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels 

llibres de text i el material curricular (tram. 352-01203/12). Grup Parlamentari Republicà, 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.26. Proposta d’audiència en ponència de Carme Fenoll, bibliotecària, amb relació a la 

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01204/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

3.27. Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Rocas, degà del Col·legi Oficial de Doc-

tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb relació a la Proposi-

ció de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01217/12). Grup 

Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 

proposta.

3.28. Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic 

d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat 

dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01218/12). Grup Parlamentari Republi-

cà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.29. Proposta d’audiència en ponència d’Enric Canet, director de Relacions Ciutada-

nes del Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text 

i el material curricular (tram. 352-01219/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.30. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’empresa Iddink amb 

relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 

352-01226/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.
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3.31. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Manso, escriptora, amb relació a la Pro-

posició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01233/12). 

Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

3.32. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Jaume Bo-

fill amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01179/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

3.33. Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jau-

me Bofill, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material cur-

ricular (tram. 352-01189/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.34. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Món Ru-

ral amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01216/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.35. Proposta d’audiència en ponència de Rafa Ruiz de Gauna, director de Relacions 

Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, amb relació a la 

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01220/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

3.36. Proposta d’audiència en ponència de Sira Vilardell, directora general de la Funda-

ció Surt, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material cur-

ricular (tram. 352-01221/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.37. Proposta d’audiència en ponència de Cristina Valiente, directora de l’Escola Poe-

ta Foix, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el 

material curricular (tram. 352-01191/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.38. Proposta d’audiència en ponència de Marifè Garcia, directora de l’Escola La Tra-

ma, de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el ma-

terial curricular (tram. 352-01192/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.39. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Masip, directora de l’Escola Abad Mar-

cet, de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el ma-

terial curricular (tram. 352-01193/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.40. Proposta d’audiència en ponència de Lídia Ferré, directora de l’Institut Camps 

Blancs, de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres 

de text i el material curricular (tram. 352-01194/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.41. Proposta d’audiència en ponència de Marta del Campo, directora de l’Institut Es-

cola Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text 

i el material curricular (tram. 352-01195/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.42. Proposta d’audiència en ponència de Lara Reyes, directora de l’Escola Francesc 

Aldea i Pérez, de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text 

i el material curricular (tram. 352-01205/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.43. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Òscar Torrelles Prunera, de l’Institut 

Manuel de Montsuar, de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres 

de text i el material curricular (tram. 352-01206/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.44. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola Jacint Verda-

guer de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels lli-
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bres de text i el material curricular (tram. 352-01210/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.45. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Vall de Lléme-

na, de Sant Gregori, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el 

material curricular (tram. 352-01211/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.46. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Salas i Xandri, 

de Sant Quirze del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i 

el material curricular (tram. 352-01212/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.47. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Narcís Oller, de 

Valls, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01213/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.48. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Manuel Sales 

i Ferré, d’Ulldecona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el 

material curricular (tram. 352-01214/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.49. Proposta d’audiència en ponència d’Isabel Trilla, directora de l’Escola Labouré, 

de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 

curricular (tram. 352-01222/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.50. Proposta d’audiència en ponència de Josep Closa, coordinador general de l’Es-

cola Vedruna, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de 

text i el material curricular (tram. 352-01223/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.51. Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Blancher, director general de l’Escola 

IPSI, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el 

material curricular (tram. 352-01224/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.52. Proposta d’audiència en ponència de Jacint Bassó, director de l’Escola Betà-

nia-Patmos, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text 

i el material curricular (tram. 352-01225/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.53. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola de Rellinars 

amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01227/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.54. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Quatre Can-

tons, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el 

material curricular (tram. 352-01228/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.55. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola Barrufet, de 

Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 

curricular (tram. 352-01229/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.56. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Bellvitge amb 

relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 

352-01230/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

3.57. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola Jungfrau, de 

Badalona, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material cur-

ricular (tram. 352-01231/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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3.58. Proposta d’audiència en ponència de Mireia González, regidora d’Educació de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat 

dels llibres de text i el material curricular (tram. 352-01207/12). Grup Parlamentari Republi-

cà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3.59. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Sa-

llent amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

(tram. 352-01208/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

3.60. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de de l’Ajuntament de Cal-

des de Montbui amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el ma-

terial curricular (tram. 352-01209/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4. Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (tram. 202-

00005/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Nomenament de la ponència (Text presentat: 

BOPC 46, 8).

El president

Moltes gràcies; bona tarda a tothom; perdoneu el retard i els problemes logístics. 
Comencem, doncs, la Comissió d’Educació d’avui, 18 de febrer, la comissió ordi-
nària, donant la benvinguda als convidats habituals i a tota la resta de gent que ens 
acompanya, del gabinet. Ja després donarem la benvinguda als compareixents i les 
compareixents. Hi ha algun grup que vulgui anunciar alguna substitució?

Esther Niubó Cidoncha

Sí, la diputada Assumpta Escarp substituirà el diputat Raúl Moreno.

El president

Sònia...

Sonia Sierra Infante

Sí; el senyor Martí Pachamé substitueix el senyor Jorge Feijóo.

El president

Senyor Marc...

Marc Parés Franzi

Sí; Marc Parés substitueixo Jéssica Albiach.

El president

Quinquillà...

Xavier Quinquillà Durich

Sí; el senyor Francesc Ten substitueix el senyor Josep Maria Forné.

El president

Senyor Solé...

Bernat Solé i Barril

Pel Grup Republicà, el senyor Eduardo Reyes substitueix la senyora Assumpció 
Laïlla.

El president

Moltes gràcies. Pel que m’han comentat alguns dels portaveus, hi ha una propos-
ta de sol·licitud de canvi de l’ordre del dia. És així? Tothom hi està d’acord, tots els 
grups parlamentaris estan d’acord? (Pausa.) Sí?
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Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 
(debat i votació de les propostes d’audiència)

202-00005/12

Passaríem doncs el punt número 3 al primer punt de l’ordre del dia, que és el 
punt de la Proposició de llei de gratuïtat de llibres de text i el material curricular, 
on s’ha de produir el debat i la votació de les propostes d’audiència. Vostès tenen les 
propostes d’audiència; la meva pregunta seria si aquestes propostes d’audiència es 
poden votar totes en conjunt o s’han de votar per separat o per blocs. Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Per separat, però a més, m’agradaria fer una exposició de posicionament del vot.

El president

Cadascuna per separat o les fem per blocs?

Sonia Sierra Infante

Per blocs.

El president

Els blocs que tenen, que ha passat la gestora? Seria aquest el bloc? Tenim..., sí? 
Tenim tots els mateixos, eh?

Sonia Sierra Infante

Seria de..., és que no sé el que té la gestora. De la 3.1...

El president

Sí; de la 3.1...

Sonia Sierra Infante

A la 3.16...

El president

Sí...

Sonia Sierra Infante

Seria un bloc, juntament amb la 3.18...

El president

Un segon, eh?, 3.18.

Sonia Sierra Infante

Fins la 3.26, és a dir, tot fins la 3.26...

El president

Excepte la 3.17, eh?

Sonia Sierra Infante

Exacte.

El president

Aquesta és la que vostès volen votar per separat.

Sonia Sierra Infante

Exacte. I després un altre bloc seria: la 3.17 i des de la 3.27 fins la 3.57.

El president

A veure si m’he entès, eh? Volien fer tres votacions, doncs, entenc...

Sonia Sierra Infante

No, no..., poden ser dues.

El president

Poden ser dues?
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Sonia Sierra Infante

Sí; el primer bloc seria del 3.1 fins al 3...

El president

18, excepte la 17?

Sonia Sierra Infante

No; fins al 3.26.

El president

Sí; fins al 3.26 excepte la 17, sí.

Sonia Sierra Infante

...la 3.17. I la 3.17 podria anar amb tota la resta, que seria de la 3.27 a la 3.57.

El president

És que jo en tinc 3.60; per això li preguntava si hi han tres votacions. O sigui, 
després del 3...

Sonia Sierra Infante

Ai, perdoni, sí, sí...; cert, cert. I després, el...; no, no..., però continuen sent dos, 
eh? Perquè de la 3.58, a la 3.60 podria anar amb el primer bloc.

El president

Ah, d’acord; perfecte. Repeteixo, perquè quedi en acta, eh?

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives a la Proposició 
de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular

352-01174/12 a 352-01178/12, 352-01180/12 a 352-01188/12, 352-01196/12 a 

352-01204/12, 352-01207/12 a 352-01209/12, 352-01215/12 i 352-01232/12

Faríem dues votacions amb exposició de posicionament de vot, que vol fer el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. El primer bloc de votacions serien: des de la pro-
posta d’audiència 3.1 fins a la 3.26, excloent la 3.17 i hi sumaríem també la 58, 59  
i 60, sí?

Sonia Sierra Infante

Exacte.

El president

D’aquest bloc vol fer una exposició? O de tot?

Sonia Sierra Infante

De tot.

El president

D’acord, doncs vinga, de tot, i després tornarem a repassar les votacions. Senyo-
ra Sierra...

Sonia Sierra Infante

Sí; en general, Ciudadanos siempre vota a favor de todas las comparecencias, a 
diferencia de lo que suelen hacer los partidos separatistas, que nos las suelen tumbar 
todas. Pero en este caso concreto, que se ha tardado más de seis meses; más de medio 
año en convocar la ponencia y que se ha convocado porque tuvimos que poner una 
queja por escrito, porque sino, seguramente la seguirían retrasando, que después de 
tanto tiempo esperando, aparezcan con una lista larguísima de comparecencias, que 
no acabamos de entender muy bien porque, evidentemente, tienen que comparecer 
los gremios de escritores, las asociaciones de editores, las asociaciones de familias 
y los ayuntamientos que tengan algún plan de libros gratuitos, pero no entendemos 
por qué tienen que venir una serie de profesores y maestros de Cataluña; por qué de 
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unos centros sí, de otros no, ¿eh?, ¿por qué no vienen..., ya que nos ponemos, pues, 
de los más de 2.000 centros públicos y más de los 700 concertados? Entonces, como 
no tenemos muy claro por qué unos sí y por qué otros no, y además nos consta que 
el expresidente Torra ya ha dicho que la legislatura está acabada y que va a convo-
car elecciones –bueno, en realidad, sine die, pero dijo que después de aprobar los 
presupuestos– pues nos parece evidente que lo único que pretenden los políticos se-
paratistas es entorpecer todo lo que puedan la tramitación de ley para que los niños 
catalanes no puedan tener libros de texto gratis, como ya tienen los alumnos de las 
comunidades autónomas donde Ciudadanos gobierna.

Quizás yo estoy equivocada, he sido terriblemente malpensada y esto no es así 
de ninguna de las maneras, pero para que me convenzan de que tengo que votar a 
favor, pido que me digan qué importancia tiene la comparecencia 3.17, y todas las 
que van de la 3.27 y la 3.57. Una vez que sepamos la importancia que tienen, porque 
nos lo explican los grupos proponentes, quizá sí que votamos a favor.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Algun altre grup es vol posicionar? Senyora Pa-
lacín?

Mònica Palacín París

Sí; moltes gràcies, president. Bé, nosaltres, com a part d’aquests grups parlamen-
taris que hem fet, doncs, petició d’aquestes compareixences, el que volem defensar 
és que una llei com aquesta, a la qual nosaltres ja vam fer el nostre posicionament 
en el que actualment ja existeix, de manera reglada, doncs, una eina per poder donar 
suport a les famílies, als alumnes amb més dificultats, crèiem que era necessari per 
tal de fer aquesta llei, doncs, tenir tots els actors i totes les veus per poder elaborar, 
entre tots i totes, la millor llei, en tot cas, i no el resultat que s’ha vist, per exemple, 
en algunes comunitats com al final han hagut de tirar enrere propostes inicials.

Creiem que és fonamental escoltar gremis d’editors, d’escriptors. Creiem que 
és important escoltar, també, les associacions i les federacions que mouen pares 
i mares arreu de Catalunya entorn a l’educació dels seus fills. També creiem que 
són molt importants, doncs, tots aquells professionals del món de la recerca, pro-
fessors universitaris, catedràtics, que ens puguin donar llum pel que fa a les noves 
 metodologies i per la necessitat d’enfocar una llei cap a les noves metodologies i no 
centrar-la exclusivament en els llibres.

Després, creiem que és molt important, també, doncs, poder comptar amb el ter-
cer sector. Per tant, el Casal dels Infants, la Fundació Jaume Bofill, el Món Rural, 
Pere Tarrés..., és a dir, totes aquelles que ens puguin donar, també, la llum en el que 
és el que volem, una llei que sigui sobretot basada en l’equitat i la justícia social. 
I després, també creiem que és molt important, doncs, totes aquestes compareixen-
ces d’aquestes escoles, per un motiu fonamental, i és que en aquestes escoles..., són 
centres que es basa el seu sistema educatiu en metodologies diferents, que basen més 
l’aprenentatge en temes d’innovació i menys llibres. I per tant, entenem que hem 
d’anar cap aquí; hem d’escoltar diferents i variades escoles de molts entorns del país 
i també, tant a nivell públic com concertat.

Però entenem que és molt important poder escoltar com més gent millor, per fer 
una llei que no surti només des de la ideologia política, sinó també des de la neces-
sitat real del país.

Gràcies.

El president

Senyora Sierra?
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Sonia Sierra Infante

Sí, nosaltres no ens oposem a sentir la seva veu. Es pot fer per escrit, poden donar 
la seva opinió per escrit, perquè així no ens endarrerirem en aquesta proposició de 
llei. Llavors, jo vull preguntar als grups proposants, per exemple: quina importàn-
cia li concedeixen a la senyora Cristina Valiente, què és el que ens pot aportar? O la 
senyora Mari Fe García, en què destaca perquè l’haguem de votar? O per exemple, 
Anna Massip, Lídia Ferrer, Marta del Campo, Lara Reyes, Ramon Óscar Torrelles...

El president

Senyora Sierra, crec que ha quedat clar...

Sonia Sierra Infante

Exacte, que expliquin cada un d’aquests casos, què ens poden aportar, en con-
cret, perquè hi puguem votar a favor.

Gràcies.

El president

(Xavier Quinquillà Durich demana per parlar.) Senyor Quinquillà...

Xavier Quinquillà Durich

Sí; crec que estem equivocant una miqueta els termes. Aquí del que es tracta és 
de fer una proposta i votar-la. Em reitero –ho ha explicat molt bé la diputada Pala-
cín– nosaltres el que volem és crear un instrument que sigui bo i sobretot, que sigui 
útil, i sigui útil en clau present i en clau futur. I per tant, aquesta polifonia que pro-
posem en aquest llistat, em sembla imprescindible perquè aquest instrument sigui 
allò que necessita el país.

El president

Moltes gràcies. I després (Veus de fons.) No, no..., no farem un debat. Hi havia 
posicionament dels grups. (Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, és que ha dit que ho ha explicat molt bé; sens dubte ho ha explicat molt bé; 
però jo continuo sense entendre-ho; que expliquin si us plau, cadascun dels casos, 
per què és important.

El president

Jo crec que vostè ho ha preguntat dues vegades; tres ara. I...

Sonia Sierra Infante

Però no em contesten...

El president

D’acord; però no tenen l’obligació de contestar-li. O sigui, vostè prengui la con-
sideració de vot que correspongui al seu grup.

Sonia Sierra Infante

Clar, llavors vol dir que es fa una proposta i no saben per què es proposa.

El president

Això és el seu criteri. Ara anem a fer la votació.

Sonia Sierra Infante

És que no m’han contestat, queda clar el que jo deia de bon començament, que 
simplement hi ha un interès a endarrerir aquesta ponència.

Gràcies.

El president

D’acord; gràcies; ho hem entès el primer cop; sí, gràcies.
Molt bé; doncs passaríem a la votació amb l’agrupació que s’ha sol·licitat, de vots 

(Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Senyora Sierra...
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Sonia Sierra Infante

Sí; per una qüestió d’ordre. (Veus de fons.) Podria constar la nostra queixa que 
es presentin sol·licituds de compareixença, d’audiència, en aquest cas, i que no sàpi-
guen posicionar-se de per què és important cadascuna de les...

El president

Crec que queda registrat al vídeo...

Sonia Sierra Infante

Pot quedar una queixa per escrit, si us plau?

El president

Sí, sí; d’acord. Queda registrat en el vídeo i a l’acta sortirà..., a la transcripció sor-
tirà; gràcies. (Bernat Solé i Barril demana per parlar.) Senyor Solé?

Bernat Solé i Barril

Molt breument; crec que no es tracta d’una qüestió d’ordre, aquí hi ha una sèrie 
de grups parlamentaris que fan una proposta de compareixences, de la mateixa ma-
nera que es fa a qualsevol altra comissió o en qualsevol altra ponència. I en la major 
part dels casos, en el 99 per cent dels casos no s’explica la justificació per la qual es 
presenta aquella proposta de compareixença. Per tant, entenc que simplement aquí 
hi ha unes compareixences proposades per un grup i els grups parlamentaris tenen 
l’opció de votar-hi a favor o votar-hi en contra.

El president

Gràcies. Senyor Quinquillà?

Sonia Sierra Infante

Per...

El president

No farem més debats, Sierra, no, no...

Sonia Sierra Infante

Per contradiccions, ens acaba de dir una cosa que no és certa...

El president

D’acord. Doncs, com que vostè ha intervingut quatre vegades..., no li dono la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Però acaba de dir una cosa que és mentida.

El president

No és veritat. Bé; no sé si és o no veritat, però no donarem, no farem més debats. 
Aquí hi ha l’exposició...

Sonia Sierra Infante

Però no és possible que...

El president

Presenti una queixa, si us plau, on correspongui, però ara no obrirem més debat. 
Gràcies. Moltíssimes gràcies.

Doncs passaríem a la votació de les compareixences.
De l’ordre del dia que vostès tenen tindríem: primer una votació del punt 3.1 fins 

al punt 3.26, excloent el punt 3.17, i hi afegiríem..., 3.1, 3.26, sense el 3.17 i hi afegi-
ríem 3.58, 3.59, 3.60. Ha quedat clar, això?

Doncs vinga, primer: vots a favor d’aquest grup de propostes d’audiència?
Aquestes propostes d’audiència han estat aprovades per la unanimitat de les 

diputades i els diputats presents a la comissió.
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Propostes d’audiència en ponència, acumulades, amb relació a la 
Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular

352-01179/12, 352-01189/12 a 352-01195/12, 352-01205/12 a 352-01214/12, 

352-01216/12 a 352-0125/12 i 325-0127 a 352-01231/12

I passaríem a la votació –ara la segona votació– que seria el punt 3.17 i del punt 
3.27 al punt 3.57, eh? Repeteixo: 3.17 i el bloc que va des del 3.27 fins al 3.57.

Vots a favor d’aquestes propostes d’audiència?
Vots en contra?
Aquestes propostes d’audiència han estat aprovades per 13 vots favorables, cor-

responents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Re-
publicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem i 6 vots en contra, corresponents al Grup Parlamentari 
de Ciutadans. D’acord? (Remor de veus. Pausa.)

D’acord; em comenta la lletrada que les compareixences 12 i 13, del grup pro-
posant de Ciutadans, corresponents a Ana Sastre, directora de sensibilització i po-
lítiques d’infància de Save the Children i el 13, Elena Alfaro –13 del document que 
ha passat la lletrada– bé..., el portava ella, però és igual, que és Elena Alfaro, im-
pulsora del procés legislatiu sobre el banc de llibres a les Corts Generals. Són dues 
sol·licituds de compareixença proposades pel Grup Parlamentari de Ciutadans. S’ha 
fet la sol·licitud que aquestes compareixences siguin tingudes..., (veus de fons) siguin 
substanciades –gràcies– en comissió i no pas en ponència. I em diu la lletrada que 
això s’ha de votar. Sinó, haurien d’anar en ponència, directament. És així? D’acord. 
Doncs, passem..., sí, senyora Sierra? (Veus de fons.) Si podem suspendre un moment 
la sessió? (Veus de fons.) Ah, suspenem dos minuts la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i tres minuts i es reprèn a dos 

quarts de quatre i set minuts.

Vinga va, continuem; reprenem la sessió. Repeteixo: les compareixences, els nú-
meros no corresponen, però de la senyora Ana Sastre, directora de sensibilització i 
polítiques d’infància de Save the Children, i la senyora Elena Alfaro, impulsora del 
procés legislatiu sobre el banc de llibres a les Corts Generals, ambdues propostes, 
fetes pel Grup de Ciutadans, es va sol·licitar que es fessin en comissió. Com que el 
que és normal, aquestes substanciacions són en ponència, s’hauria de votar si els vo-
lem en comissió o les fem amb la ponència com totes, d’acord?

Doncs votem: les volem..., vots favorables a que es produeixin, les dues juntes, 
no, potser? (Veus de fons.) Poden ser les dues..., les dues en comissió?

Vots favorables?
No. (Fortes rialles.) Doncs no les fem (Forta remor de veus.)
No cal que votem? Les fem en ponència.
D’acord, doncs vinga, les fem en ponència.
Diputada Escarp, una miqueta de... (Fortes rialles.) No passa res (El president 

riu.)
(Forta remor de veus.)

Sonia Sierra Infante

Sí; simplement..., clar, nosaltres ho vam demanar fa sis mesos, però com que s’ha 
endarrerit sis mesos, tal i com van els horaris de comissió, si esperem, és que s’aca-
barà la legislatura i evidentment, no s’haurà fet la compareixença.

Gràcies.

El president

D’acord. Doncs per urgència de temps i per estalvi de temps o per ajustar agen-
des, ho farem així, malgrat la sol·licitud inicial.
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Passem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, si podem anar a..., vaig a buscar 
un segon els compareixents, i no es moguin d’aquí i així (Fortes rialles.)...

(Veus de fons.) Sí, sí..., té raó, té raó; (Veus de fons.) el punt 4, clar, fem el punt..., 
senyor secretari, fem el punt 4, sí?

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 
(nomenament de la ponència) 

202-00005/12

Va, doncs, vinga. Fem el punt 4, que és la Proposició de llei de la gratuïtat dels 
llibres de text i el material curricular, i fem l’aprovació del nomenament de la po-
nència. Els grups ens passen els membres, ens els diuen, ens els diuen en veu alta, 
ens els apuntem...

Ciutadans? (Veus de fons.)
Grup Parlamentari Socialista?
Assumpta Escarp?

Esther Niubó Cidoncha

Sí; pel Grup Socialista jo mateixa.

El president

No és la senyora Escarp?

Esther Niubó Cidoncha

Sí, si vol... (La diputada riu.)

Marc Parés Franzi

Per Catalunya en Comú Podem, Marc Parés.

El president

Preguntarem als subgrups de CUP i Partit Popular i els farem arribar a veure 
quins són.

Bernat Solé i Barril

Grup Republicà, Mònica Palacín.

Xavier Quinquillà Durich

Junts per Catalunya, Xavier Quinquillà.

El president

Moltes gràcies. Els que no hi són poden dir-ho després, no, suposo?

La lletrada

Sí, sí...

El president

Sí? D’acord. Per tant, aquí s’ha de fer..., s’ha de fer votació, aquí?, s’ha de votar?

La lletrada

No.

El president

No? Ja està, perfecte. Doncs ponència constituïda i ja comencen els treballs.
Doncs ara sí que passaríem al punt número 1 de l’ordre del dia, els prego que no 

s’aixequin i vaig a buscar la senyora Sintes i el senyor Jaume Aguilar.
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La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a dos 

quarts de quatre i dotze minuts.

El president

Moltíssimes gràcies, continuem doncs amb l’ordre del dia de la Comissió d’Edu-
cació d’avui, 18 de febrer. 

En primer lloc, demanar disculpes per aquest retard, perquè hem fet una modifi-
cació de l’ordre del dia, que s’havien de produir unes votacions i hem passat la com-
posició, el nomenament d’una ponència d’una proposició de llei sobre la gratuïtat de 
llibres de text i hem fet aquestes votacions de les compareixences, i la constitució 
de la ponència.

Compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume 
Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, per a presentar 
l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són possibles»

357-00623/12

Per tant, ara passaríem al punt de la compareixença de la senyora Elena Sintes, 
cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill; moltíssimes gràcies. I del senyor Jau-
me Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Moviments de Re-
novació Pedagògica de Catalunya. Tenen, com els hem explicat, trenta minuts, un 
temps màxim de trenta minuts per fer la seva compareixença, després, cadascun 
dels grups parlamentaris té deu minuts per intervenir, fer-los les preguntes i les con-
sideracions necessàries i després, si ho troben oportú, vostès podran respondre les 
preguntes que se’ls hagin formulat.

Sense res més, moltíssimes gràcies per la seva assistència, per la seva facilitat. 
Gràcies a la gent que els acompanya i els cedeixo la paraula.

Jaume Aguilar (membre de l’equip coordinador de la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya)

Moltes gràcies; diputats, diputades i companys, vull dir, ens alegra estar aquí; 
poder, diguem-ne, debatre amb vosaltres, almenys presentar el document (Remor de 
veus.) Bé; aleshores, a veure..., hem portat uns quants dossiers, un per grup parla-
mentari; però hi ha més dossiers, per si fessin falta. Vull dir que aleshores, simple-
ment ho repartim i ja està. A veure, de forma..., intentarem fer una visió ràpida del 
document. Vull dir, quatre qüestions essencials. Hi han qüestions que s’han d’expli-
car molt més i en tot cas, amb el debat entrem ja en concrecions.

La primera qüestió és que el document que presentem ara, que és d’aquest any, 
del 2019 de fet; vull dir..., no apareix per casualitat, sinó que té una trajectòria molt 
llarga. El primer document d’acord a nivell de Catalunya que va haver-hi va ser el 
que va fer el Marc Unitari de la Comunitat Educativa, l’any 93, producte de quasi 
bé un any de feina, durant l’any 92 el vam fer sindicats, FAPAC, moviments dels es-
tudiants..., i es van posar les bases del que va ser l’horari i del que, d’alguna forma, 
va ser l’estructura horària de Catalunya fins pràcticament el 2013. Va ser un acord, 
no oficial, però sí d’entitats, que el departament, diguem-ne, va..., en el seu moment 
va respectar. No va signar-ho mai, però el va respectar. I fins al 2013 va funcionar.

Dintre d’aquestes qüestions, tot acaba quan va haver-hi, diguem-ne, del 2011 al 
2015 el Govern de les retallades. Vull dir..., aquest Govern el que va fer va ser, di-
guem-ne, trencar l’acord a què havíem arribat sobre el tema horari; vull dir..., va 
fer..., donar la jornada compactada a secundària, a més d’eliminar la sisena hora, 
l’eliminació de les ajudes, diguem-ne, d’activitats complementàries als centres..., 
vaja, hi ha tot un seguit de qüestions que van trencar, d’alguna forma, aquest equi-
libri que hi havia a nivell d’horaris i que per tant, va situar una etapa difícil, fosca, 
i que aleshores és quan fem una aliança contínua en coordinació amb Fundació Bo-



DSPC-C 440
18 de febrer de 2020

Sessió 25 de la CE  17 

fill, moviments i fundació comencem a impulsar tota una sèrie de treballs i de do-
cuments per impulsar una nova visió del que seria l’educació i el temps, diguem-ne, 
en educació.

D’aquí el treball de l’Elena Sintes, vull dir, d’«A les tres a casa», ja ho veieu. 
Després, tot el que va ser el començament, al 2014-2015, de l’educació a temps com-
plert, tots els seminaris que hem pogut fer durant el 2015-2016. Un document que ja 
s’assembla molt al document que es presenta aquí, que va ser el document coordinat 
per en Jaume Carbonell, sobre com hauria de ser un horari; les bases d’un horari a 
nivell de Catalunya per entendre l’educació en sentit ampli. Allò que dèiem nosaltres 
i continuem dient, de passar del centre escolar al centre educatiu, quin és el marc 
que hauríem d’establir. I per tant, els nous marcs horaris, com haurien de funcionar. 
I finalment, hi ha un altre document clau, que informa tota la feina que s’ha realitzat, 
que és el feina, diguem-ne, del Parlament de Catalunya sobre la reforma horària; el 
pacte que sens dubte és un altre element fonamental a l’hora d’establir, doncs, tota 
aquesta filosofia no nova, perquè ja porta una trajectòria important; però sí innova-
dora, donades les circumstàncies actuals.

Finalment, la comissió ens vam reunir durant el 2019 d’una forma ràpida, tota 
una sèrie de persones coordinada per la doctora Elena Sintes, i amb la Fundació 
Bofill i que, el que vam fer va ser donar forma a tota aquesta..., tot un pilot d’infor-
mació de formacions, d’iniciatives que ja havien sorgit i d’iniciatives de centres que 
s’havien donat. I llavors vam fer aquest document, que és posar ordre i algunes qües-
tions més que havien sorgit. Bé, això és la presentació, que veieu que no és un docu-
ment que surt per casualitat d’un grup de persones, sinó que és una trajectòria llarga, 
d’anys de treball i que, per tant, el que pretén és això; posar en solfa, posar al dia 
l’educació en sentit ampli, amb totes les lletres. No l’escolarització, sinó l’educació.

Elena...

Elena Sintes (cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill)

Gràcies, Jaume; bona tarda. Bé; com explicava el Jaume, el projecte i el docu-
ment «Educació a l’hora» sorgeix a partir d’una preocupació col·lectiva respecte la 
situació dels horaris escolars. I de fet, la situació de l’educació en el nostre país, ar-
ran d’aquests estudis previs que diagnosticaven que, efectivament, teníem una sè-
rie de dificultats, de limitacions en la manera en que estem organitzant i concebent 
l’educació en el nostre país. I recollíem evidències d’altres països, evidències d’ava-
luacions que s’havien anat fent al nostre entorn i que ens apuntaven quins aspectes 
de millora, quins reptes de millora eren necessaris abordar, per poder transformar, 
efectivament, el nostre sistema, per poder modernitzar el nostre sistema, per poder 
avançar en tots aquells reptes que tenim, com a sistema.

Alguns dels quals tenen a veure amb la salut dels infants i dels adolescents, es-
pecíficament els que tenen més a veure amb en quins horaris es fan les activitats 
educatives i com es fan aquestes activitats; però també aspectes d’equitat, un dels 
principals reptes educatius del país i de transformació educativa. Com l’organització 
dels temps educatius, la manera en que els concebem, poden ajudar o no a millorar 
la qualitat del nostre sistema i de la nostra educació. En aquest sentit, el projecte 
d’«Educació a l’hora» el que fa és mirar de superar un debat molt pobre que hem 
tingut durant aquests darrers anys, que acabava limitant la discussió dels horaris es-
colars entre si la jornada escolar havia de ser contínua o partida.

Un debat que no tenia suficientment en compte quins són els reptes reals, més 
enllà del tipus d’horari, quins són els reptes reals als quals ha de donar resposta una 
organització escolar. D’aquí que proposéssim, a partir de tots els coneixements que 
tenim, d’evidències tant educatives, cronobiològiques, etcètera, una proposta que mi-
rés de superar aquestes limitacions actuals i promoure, efectivament, un tipus de 
temps educatiu, un tipus d’horari educatiu, un tipus de model escolar i educatiu, 
que promogués la salut, el benestar i l’aprenentatge dels infants i adolescents, alhora 
ampliant les oportunitats educatives de l’alumnat, mirant d’anar cap a un model que 
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integra més activitat lectiva i no lectiva. I adequant els projectes educatius a les ne-
cessitats de la transformació i la innovació educativa.

A la carpeta veureu que us hem preparat una documentació a la qual, a més a 
més de l’informe, hi ha un document en què s’expliquen les principals mesures, els 
principals elements que nosaltres proposem a l’informe. Òbviament és un resum, 
tampoc no el podré explicar tot. De fet, tenim un temps limitat i el que faré serà 
escollir algunes de les propostes que desenvolupem en el document, en la proposta, 
per tal que us feu una idea de què es tracta això d’«Educació a l’hora» També veureu 
a la carpeta un petit document que és un resum executiu d’un informe més ampli 
que hem fet recentment, explicant com precisament un país com Alemanya ha des-
envolupat un projecte similar al que nosaltres estem explicant, que s’ha experimen-
tat amb altres països i el cas d’Alemanya és un cas exemplar de desenvolupament 
d’un projecte similar al d’«Educació a l’hora»

Dit això, com us deia, anem a mirar quines són algunes de les mesures que pre-
sentem en aquest projecte. En primer..., mesures destinades a tenir uns horaris més 
saludables, uns horaris escolars que afavoreixin la salut dels infants i dels adoles-
cents. En aquest sentit, recollim part dels consensos del Pacte per la reforma ho-
rària, que situa el temps de migdia tant a primària com a secundària en una franja 
horària saludable. Com sabeu, a secundària tenim un horari inaudit a nivell europeu, 
que provoca que el temps de dinar se situï més enllà de les dues i mitja, de les tres 
a vegades, de les tres i mitja de la tarda, en una etapa de creixement i de desenvo-
lupament que, en cap altre lloc hi ha un sistema educatiu que permeti quelcom així.

També proposem, per altra banda, que la pausa de primària pugui escurçar-se en 
relació a la llargada que té actualment. També és cert que, amb una pausa tan llarga 
com la que tenim ara –era de tres hores, ara en la majoria de casos és de dues hores i 
mitja– acabem també allargant molt l’activitat escolar a la tarda. I per tant, que des-
prés, les activitats extraescolars, que solen venir posteriorment, acaben finalitzant en 
un horari que tampoc no és massa saludable per segons quines edats. El que fem és 
valorar la possibilitat de que aquest temps de migdia es pugui reduir, en funció de 
les necessitats pròpies de cada entorn, per tal de ser més respectuosos amb uns hora-
ris de convivència familiar, com també es recull en el Pacte per la reforma horària. 

En segon lloc, diríem que també hi ha mesures que van més orientades a, d’al-
guna manera, reduir la càrrega lectiva i alhora afavorir la personalització dels apre-
nentatges. M’explico: això està especialment pensat per a la secundària. Tenim 
un model de secundària en que l’alumnat que passa de sisè de primària a primer 
d’ESO, passa de tenir vint-i-cinc hores setmanals de càrrega lectiva, a tenir-ne en 
poc més de tres mesos de diferència, trenta hores. Per tant, cinc hores més, més dues 
hores i mitja, del que és el temps de descans.

El temps de descans, el temps d’esbarjo, els patis, a primària és considerat temps 
lectiu; a secundària, no. De manera que és es un temps que acaba també allargant 
la jornada en aquesta etapa. I per tant, en aquests tres mesos de diferència, de sisè 
de primària a primer d’ESO, passen a tenir set hores i mitja més de càrrega final 
d’horari en total, no? Llavors, com a mesures, el que proposem és, d’una banda, con-
siderar el temps lectiu dels descansos a ESO com a lectius, tal i com es fa a primà-
ria, mantenir el criteri. Això ens permet disposar de més temps per poder fer altres 
coses. Per exemple: introduir el temps de migdia, que és absolutament necessari. És 
molt més necessari que no no considerar temps lectiu aquest esbarjo. 

I d’altra banda, també proposem introduir crèdits de lliure elecció, que es puguin 
fer no necessàriament dins del centre, sinó que també es puguin fer fora i que siguin 
convalidables com a hores lectives. Una mesura d’aquesta mena ens permetria que 
els adolescents, els joves que tenim als instituts puguin fer un tipus d’aprenentatge 
més personalitzat, que puguin fer activitats i adquirir aprenentatges més vinculats 
als seus propis interessos i motivacions, en una etapa en què, precisament això és 
molt important. I que, per tant, per exemple, l’alumnat que fa música a l’escola mu-
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nicipal de música, pugui tenir acreditats aquests aprenentatges com a lectius i reco-
neguts per part del seu institut, sense necessitat d’haver d’allargar excessivament la 
seva jornada diària, sinó que gràcies a aquest reconeixement de crèdits, gaudeix de 
més temps per fer altres coses.

Mesures destinades a tenir més equitat. En aquest sentit, nosaltres el que fem és 
proposar un enriquiment del projecte educatiu amb activitats que es poden realitzar 
a l’escola o a l’entorn i que són opcionals. El que diem és que els centres educatius 
no pot ser que estiguin tancats a partir de les tres de la tarda, com per exemple passa 
a secundària, sinó que han de romandre oberts; proposem fins a les sis –això seria 
adaptable, en funció dels contextos– però que han de promoure activitats que poden 
ser vinculades a l’entorn, amb altres centres educatius o amb entitats de l’entorn. Ac-
tivitats que han d’estar incloses en el projecte educatiu de centre. És a dir, que han 
de tenir algun tipus de vincle pedagògic amb el projecte educatiu de centre. Per tant, 
enriquir el projecte de centre amb activitats de les estrictament obligatòries, amb al-
tres opcionals i que donen major riquesa d’oferta a l’alumnat.

També el que fem és demanar que es garanteixi una oferta de reforç educatiu 
i d’estudi assistit, dins l’horari del centre. Sabeu que la realització de deures és un 
dels elements que genera més desigualtats per la dificultat que poden tenir algunes 
famílies per fer aquest acompanyament, per motius diversos. I que, per tant, s’hauria 
de tendir cap a que l’alumnat pugui acabar la seva jornada sense emportar-se tasques 
i deures a casa. I aquest suport, aquest acompanyament, s’hauria de poder realitzar 
des del centre educatiu. 

També advoquem per mesures que aporten més flexibilitat. Tenim un model molt rí-
gid quant als horaris, amb relació a altres països, no hi ha gaire progressivitat per edat; 
és a dir, un alumne pràcticament de P-3 fa el mateix horari que un alumne de primer. 
I un alumne de primer de primària fa el mateix horari que un de sisè, tot i que les edats 
són molt diferents. Demanem una certa progressivitat en la càrrega horària de l’alum-
nat, en funció de la seva edat, i alhora també major flexibilitat en horaris d’entrada i de 
sortida, de manera que famílies i alumnes tinguin diferents possibilitats d’adaptar els 
horaris a la seva situació personal i també a les possibilitats de conciliació. 

Finalment, un altre bloc de mesures per acabar més o menys ràpidament la pre-
sentació del que serien principals mesures, són aquelles que van a convertir el que 
seria un centre escolar en un equipament educatiu en xarxa, en el qual el que hi ha 
d’haver és més col·laboració i enriquiment quant al tipus de professionals que han de 
participar del projecte educatiu.

El que nosaltres recollim en aquest document és un projecte en el que hi ha un 
equip multidisciplinari, format per docents i altres professionals, que complemen-
ten i reforcen la seva tasca educativa. No es tracta que tota l’oferta del centre sigui 
sostinguda només amb la tasca dels docents, sinó ben al contrari, que puguin com-
plementar el seu horari laboral amb altres professionals per tal de cobrir el conjunt 
d’oferta del centre. Això s’hauria de poder fer dotant els horaris del professorat amb 
espais de trobada suficient per coordinar-se i treball entre ells i amb altres educa-
dors, així com un adequat acompanyament i atenció per a les famílies.

Finalment, una idea també fonamental en el projecte és que els centres han de 
tenir prou autonomia per dissenyar els seus propis horaris en funció de la realitat 
d’aquell centre i del seu entorn, això sí, en el marc d’un projecte educatiu de terri-
tori, per evitar diferències entre centres, ja que la realitat territorial pot ser més o 
menys la mateixa. 

A l’informe, el que fem és apuntar algunes possibilitats d’aplicació d’aquests 
criteris, d’aquests i d’altres criteris que introduïm, no? Aquí us he portat dos exem-
ples possibles –dic exemples, perquè hi pot haver altres aplicacions diferents. De 
fet, poden sorgir moltes maneres diferents d’organitzar-ho. Aquí teniu un exemple 
possible de com seria l’organització d’un centre educatiu de primària. Flexibilitat 
d’entrada entre vuit i mitja i nou, amb activitats lectives que anirien de nou a dotze 
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i mitja-una, temps de migdia d’una a dues, aproximadament; cap a..., perdó, perdó 
m’he equivocat.

El servei d’acollida de vuit a nou, de nou a nou i mitja aquesta entrada flexible; 
de nou i mitja a dotze les activitats lectives, entre dotze i dues, un temps que pot ser 
més curt, en funció del que es necessiti de temps de migdia, que ha de ser suficient 
per aquell alumnat que vulgui marxar a casa a dinar. Activitat lectiva a la tarda, de 
dues a quatre aproximadament; a partir de les quatre hi ha una estona de sortida que 
les famílies, poden anar entre quatre i cinc a recollir els seus fills, en funció de les 
seves necessitats de conciliació i que el centre ha de poder proveir, doncs, d’un temps 
de joc lliure, berenar, espai d’estudi assistit o activitats que es determinin en el cen-
tre. De manera que el centre, després, pot proveir d’activitats de les que en diríem 
extraescolars, de les no lectives fins a les sis de la tarda, en què es mantindria obert.

Nosaltres recomanem una estada màxima de l’alumnat en aquests projectes de vuit 
hores, per tal de no allargar excessivament la durada del seu horari. En el cas de se-
cundària, que és on hi ha el canvi, segurament, més important respecte la situació ac-
tual, per la introducció del temps de migdia, el que fem és que hi hagi una flexibilitat 
d’entrada entre vuit i mitja i nou. El que fem aquí és recollir totes les recomanacions 
que hi ha, a nivell cronobiològic, d’endarrerir l’horari d’entrada de l’alumnat de secun-
dària. Entre nou, dotze i mitja-una, activitats lectives. D’una a dues, espai de migdia. 
I entre una i tres tardes, en funció de com s’acabi organitzant el centre, hi ha activitat 
lectiva i la resta de tardes hi pot haver activitats de lliure opció.

De nou, centre obert fins a les sis, i garantint, doncs, que les activitats extra-
escolars, com a molt, acaben a aquesta hora. I a partir de les vuit, es pot estar so-
pant, en família, etcètera.

Jaume Aguilar

D’acord, continuem. El mateix document el que fa és una demanda molt clara 
de regulació, de regulació mitjançant el que seria una resolució d’una experimenta-
ció del model d’horari. Per què? Home, a nivell d’Estat només hi ha tres comunitats 
autònomes que no han, diguem-ne, legislat sobre el tema de regulació horària. Una 
és evidentment, Catalunya; l’altra és Cantàbria i l’altra és País Basc. Tota la res-
ta de comunitats autònomes han regulat l’experimentació de plans d’horaris d’una 
forma o una altra. Les dues darreres, que són País Valencià i Aragó, ens han servit 
molt, perquè realment són les darreres, però les més avançades en aquests conceptes 
d’educació a temps complert que ja apliquem.

I per tant, vol dir, hi ha moltes coses que ja estan fetes i que s’ha demostrat que 
són vàlides. Aleshores, demanem d’una forma molt clara que es reguli. Demanem 
que aquest Govern, perquè evidentment funcionem per cursos, reguli un pla experi-
mental i per tant, eviti, doncs, el que està succeint ara, que hi hagi mil i una propos-
tes de centres buscant de quina forma puc demanar jornades i companyia. Com no 
existeix un marc, moltes vegades acaba en frustració. Al final el departament acaba 
dient: no és possible, i això realment és un desgast important, tant per als centres 
educatius, com per a les famílies. Vull dir, crec que si existeix un marc clar, tothom 
sabria, doncs, quines són les normes del joc i que, per tant, doncs, que es faci. Per 
què fer-ho ara? Doncs, simplement perquè els cursos comencen al setembre. I es pla-
nifiquen ara. Aleshores, treure una normativa al setembre, ja és per l’any següent. 
Aleshores, les normatives s’han de fer. I l’altra cosa és que hi ha centres educa-
tius que estan experimentant amb la vista grossa o amb el vistiplau o com vulguis, 
d’inspecció, s’està experimentant sobre horaris diferents i s’està realitzant. Però clar, 
sempre amb aquella incertesa de si està dins o fora de les legalitats vigents, atès que 
la normativa de Catalunya sobre el tema horaris és llarga, complexa i difícil de tro-
bar. Ho dic perquè t’has d’agafar, doncs, un parell de decrets, tres resolucions, una 
ordre, i llavors, fent equilibris, pots dir: «va, agafant l’autonomia de centres, puc fer 
una proposta que igual no me l’accepten». Aleshores, la situació és complexa. 
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Bé, primera qüestió, per tant, demanar aquest pla experimental i a més, que sigui 
de forma ràpida. Segona: creiem que totes les propostes que fem són territorials, no 
són de centre. No volem generar diferències entre centres, sinó que ha de ser territo-
rial. Creiem que els municipis han d’estar molt implicats i per tant, s’han d’establir 
convenis entre el Departament d’Educació i els municipis a l’hora d’establir, doncs, 
quin tipus de canvi horari es realitza en aquell territori, de forma molt clara.

Tercera: òbviament, recuperar el consens educatiu que ha de fixar tot això. I per 
això ha d’haver-hi normes clares. La següent és molt breu, que és què demanem al 
departament? I també demanem al mateix Parlament, vull dir que, volem que hi 
hagi una normativa que sigui garantista dels drets dels infants, que és el que toca. La 
normativa ha de regular bàsicament quins són els drets que no poden ser vulnerats; 
drets..., afavorir els hàbits saludables, potenciar el benestar de la infància. Home..., 
és que són qüestions que haurien de quedar molt clares. El que no pot passar mai 
més és que un noi hagi de menjar, a l’hora de dinar..., acabi a les tres, dinant. Això 
és vulnerar el dret de l’infant a una salut. Aleshores, són qüestions que això no pot 
succeir mai més.

Aleshores, demanem aquests punts molt clars, recollits d’altres legislacions de 
l’Estat que, en definitiva, són garantistes del que ha de ser un horari saludable, edu-
catiu, als centres educatius d’aquí, Catalunya. Acabem?

Elena Sintes

Finalment, és un canvi que requereix aquest marc de garanties i requereix aques-
ta normativa que clarifiqui quin és el marc horari que tenim i és un canvi que ha de 
començar ara mateix. De fet, ara es prenen les decisions que marcaran el curs vinent. 
Com més tard prenguem aquestes decisions, més anys anirem perdent d’oportunitat 
de garantir aquests drets dels infants, no? De fet, el que demanem també al depar-
tament és que algunes de les mesures, algunes de les accions que s’han anunciat o 
que ja s’estan desenvolupant, prenguin com a punt de partida aquestes garanties, 
aquestes condicions que demanem en el projecte. Per exemple: la prova pilot que 
s’ha anunciat, de menjadors de secundària. Nosaltres demanem que, a més a més 
d’incorporar l’espai de migdia, això es faci com a part d’un projecte de transforma-
ció educativa del centre, amb criteris d’equitat.

I que, per tant, no es tracta només d’incorporar l’espai de migdia, que està molt 
bé, sinó que això permeti una transformació real del que és l’educació a secundària, 
en termes especialment d’equitat educativa. També una modificació de la durada 
del temps de migdia, que s’ha anunciat com una possible mesura. Si es redueix el 
temps de migdia i es tanquen els centres educatius tot just acabada l’activitat lectiva, 
tornem a tenir el mateix problema. Per tant, hi ha d’haver garanties d’obertura amb 
activitat educativa accessible per a tothom.

Els instituts escola són una molt bona oportunitat per desenvolupar projectes en 
un marc organitzatiu i pedagògic com el que nosaltres presentem; precisament és un 
espai idoni per provar, per experimentar amb les propostes que hem elaborat a «Edu-
cació a l’hora». 

Finalment, per posar un altre exemple: la finalització del pilot de la jornada con-
tínua a primària; era un pilot que aquest any ha estat prorrogat, però que s’haurà de 
donar resposta, a aquests centres educatius, de cara al curs vinent. No pot mantenir 
la pròrroga, alguna solució se’ls ha de donar. Veiem que aquesta proposta és una 
bona alternativa, un bon marc per oferir a aquests centres educatius.

Per tant, estem en un espai d’oportunitat, en un moment idoni per desenvolupar, 
tant el marc general del que haurien de ser els temps educatius i els horaris escolars 
en el nostre país, des d’ara, com, alhora, prendre algunes mesures concretes que po-
den portar a redreçar algunes de les mesures que s’estan proposant. 
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El president

Moltíssimes gràcies als compareixents. Faríem ara..., obriríem el torn de tots els 
grups parlamentaris, començant en primer lloc pel grup parlamentari proposant, 
que és el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per un temps de deu 
minuts. Si em permet un segon, a veure si ens aclarim...

Senyora Niubó...

Esther Niubó Cidoncha

Molt bé; gràcies, president, bona tarda. En primer lloc, agrair a la Fundació Bo-
fill, també a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el senyor Jaume 
Aguilar i la senyora Elena Sintes, doncs, l’informe, no? Jo crec que, en primer lloc, 
doncs, és un informe molt d’agrair. La conveniència i sobretot la seva tasca de sensi-
bilització respecte la necessitat d’avançar cap aquest nou marc horari, no? d’horaris 
més saludables i concretament, també, un nou marc horari per les escoles, que ens 
permeti avançar –com també es deia, no?– en l’accés, també, en l’equitat en l’accés a 
oportunitats educatives i per tant, celebrar que hagin aconseguit situar el debat, tam-
bé públicament, cosa que no és fàcil. I per tant, parlar del temps i posar-ho al servei 
de la transformació, també educativa, em sembla que té molt de mèrit. I per això, 
doncs, de seguida que vam conèixer l’informe vam tenir interès que ho poguéssim 
presentar, en aquesta comissió. I per tant, els ho agraïm. 

Com a Grup Socialista, des de fa temps hem estat preocupats per diverses qües-
tions. La senyora Elena Sintes es referia a algunes, no? Com a potser..., que s’han 
acabat simplificant, però sí que les vull posar sobre la taula, no? En primer lloc, 
que no s’hagi recuperat la sisena hora, que entenem que és un greuge que encara 
pateix l’educació pública respecte la concertada, perquè genera un element més de 
desigualtats. Sí que els volia demanar, doncs, què en pensen, no?, sobre aquest punt.

En segon lloc, la no recuperació del servei de menjadors a secundària. I no no-
més el fet de recuperar aquest servei, sinó els ajuts vinculats a aquest servei, que sa-
bem aquest any…, perquè no permet garantir, en aquests moments no es garanteix 
la suficiència alimentària, sabem que el pla pilot que ha anunciat el Govern, doncs, 
incorpora en l’actual projecte de pressupost, afectarà només cent de més de sis-cents 
instituts de tot Catalunya. I entenem, doncs, que..., en fi, que és un primer pas, que 
hem de celebrar, però que no és suficient ni molt menys, no? I també els volíem de-
manar com pensen que podríem abordar això, partint de la limitació de recursos. 
Vostès ara feien una proposta d’intentar aplicar aquest marc horari, com a mínim, 
en aquests centres que faran el pla pilot.

En tercer lloc, el creixement de les desigualtats educatives en el temps no lectiu, 
per exemple, el tema d’extraescolars, veiem que cada cop aquestes desigualtats crei-
xen més i volem..., clar, ens preocupa veure qui garanteix aquest accés equitatiu, no? 
Qui garanteix la no exclusió? Ha de ser el departament, han de ser els ajuntaments, 
han de ser tots junts o ha de ser una aliança per tot això? En tot cas, qui assumeix la 
responsabilitat i qui posa el finançament, o quines administracions ho fan. I també 
la dificultat de convèncer moltes famílies, molt actives, cada cop més famílies, que 
el que fan és defensar, precisament, la jornada compactada. Ens sembla que això té 
molts riscos en termes d’equitat i segur que vostès, doncs, ens poden ajudar a com-
pletar l’argumentari que tenim, de per què la compactació no és la solució, sinó que 
pot ser més aviat una font de molts problemes, com hem vist amb la compactada a 
la secundària.

Doncs bé, durant anys –i dic bé, durant anys– vam estar demanant a la conse-
lleria aquest informe sobre l’avaluació del pla pilot dels centres de primària que apli-
quen la compactada. Finalment, l’any passat va comparèixer un director general i 
ens va presentar –també a petició del nostre grup– algunes evidències. Bàsicament, 
venia a dir cap millora acadèmica, no reduïa de manera significativa la conflictivitat 
o l’absentisme, hi havia una certa davallada –lleu– sobre els resultats acadèmics, cap 
millora sobre la salut i només –en tot cas– hi havia un estalvi econòmic, no? Doncs, 
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sí que ens agradaria conèixer, també, la seva opinió, quin impacte sobre la salut, 
sobre els resultats, l’èxit educatiu, sobre l’economia en tot cas; l’impacte social...,  
o sobre la conciliació d’una jornada compactada, vostès que ho han estudiat i sobre-
tot, veient què ha passat als instituts.

I després, també ens agradaria saber, quina valoració fan d’altres comunitats au-
tònomes, que tenen una jornada exclusivament matinal, jo crec que són majoritàries 
avui dia a l’Estat espanyol. Doncs, quina valoració en fan? I quina valoració en fa 
la comunitat educativa, en les altres comunitats autònomes amb un altre model? I si 
en aquestes estan treballant o avançant en marcs horaris més semblants al que vos-
tès estan proposant i per tant, més globalitzats. I d’altra banda –això seria una mica 
què passa a Espanya– ens interessaria saber quina tendència segueixen altres paï-
sos del nostre entorn, no? Si van a incrementar, doncs, horari lectiu o van a buscar 
perspectives més globalitzades o integrar temps lectiu i no lectiu, sobretot aquells 
països que tenen més bons resultats educatius o que, com a mínim, que ens agrada-
ria acostar-nos.

I després, els deia, no?, ens preocupa veure quines administracions s’han de fer 
responsables de garantir aquest accés a les diferents oportunitats educatives. Vostès 
plantejaven un conveni que ens sembla interessant, entre departament, ajuntaments, 
amb un finançament suficient. Perquè clar, no es tracta només..., el finançament és 
molt important, però també la planificació conjunta, fer-ho a més a més, amb altres 
membres de la comunitat de l’entorn, no?, de..., hi havia un pla d’entorn i sobretot, 
amb quins recursos, no? Pel que fa a la..., li volia preguntar sobre els horaris, si..., 
no?, tenim en compte que tenim uns horaris molt rígids i vostès jo crec que plante-
gen propostes molt flexibles, no?, tant d’entrada i sortida, fins i tot en els temes del 
descans o dels patis.

No sé si entre matèries, no?, vam conèixer alguns països més referents que totes 
les matèries no duren el mateix, no?, fan coses molt més flexibles, doncs, si d’això en 
poden aprofundir una mica més. I com encaixa això en l’organització dels centres, 
no? Tenim centres concertats, per exemple, que per fer determinades activitats, cobren 
unes quotes, si no són pròpiament les obligatòries, com això es podria encabir. I també, 
entenent que..., almenys nosaltres entenem que haurien de ser els..., és a dir, ha d’ha-
ver-hi una certa..., defensem plenament l’autonomia de centres, però sí que no veiem 
positiu que hi hagi moltes diferències entre centres d’un mateix municipi o zona educa-
tiva, d’un mateix barri; perquè això encara, doncs, reforçaria més aquestes diferències, 
no? I per tant, què opinen, d’això.

Clar, jo vaig aquí llançant preguntes, i algunes ja les han contestat, eh? Pensava..., 
els volia preguntar què proposen, per un temps de migdia, que pugui garantir l’equitat, 
la qualitat, la inclusió. Si coneixen algun paradigma o alguna bona pràctica, així, al 
nostre entorn, que poguéssim copiar. I també, una cosa que potser n’hem parlat poc, 
quin efecte podria tenir aquest nou..., aquesta proposta horària, sobre els docents, no? 
He entès que podria facilitar la incorporació d’altres professionals no docents, o no 
estrictament..., això, mestres a les escoles. I com impactaria en l’organització dels cen-
tres, aquesta major flexibilitat, que ja ens sembla positiva.

I per tant, sí que ens sembla que, a banda dels recursos, que són necessaris, però 
que per impulsar canvis, doncs, caldria també fomentar. I vosaltres, vostès contri-
bueixen a això a través d’aquest informe, de la difusió que se n’ha fet, a impulsar 
el canvi educatiu, no?; un canvi gairebé més cultural, de convèncer la comunitat 
educativa. Però això són famílies, això són pares i mares que han de treballar. Com 
treballar les sinèrgies i responsabilitats entre administracions competents, sobretot 
departament, però també municipis. Els centres, les zones educatives, és a dir, com 
organitzar tot això i amb quina plataforma fer-ho, per posar fil a l’agulla, en aquests 
moments, no?

I per tant, jo crec que és molt interessant el que proposen, que han aconseguit, 
doncs, concretar algunes mesures, no?, que sí que ens ajudarien a garantir aquesta..., 
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o a millorar la garantia d’una vida saludable, amb hàbits més saludables per infants i 
joves, que no perjudiquin la conciliació, que assegurin la igualtat d’oportunitats, que 
contribueixin, també, a ampliar l’èxit educatiu de l’alumnat i que impulsin aquests 
canvis organitzatius en una direcció molt concreta, no? I per tant, la pregunta del 
milió ara seria: al marge de defensar més recursos, quina reforma legislativa –si és 
necessària, no?– quins canvis podem impulsar des del Parlament de Catalunya, des 
del nostre grup o des del conjunt de grups que estem aquí, perquè això comenci a 
ser una realitat, no?

Podríem fer un..., es podria fer des del Govern un pla experimental, entenc, de 
cara al curs proper, però què caldria per fer això i quin marge tenim, nosaltres, per 
incidir si és que podem. Jo crec que amb això ja seria el que volia demanar. Sí que, 
només una pregunta sobre el tema del consell de..., els treballs que s’estan fent en el 
Consell de la Reforma Horària, saber si..., com estan, en quina situació es troben i 
per tant, en quin moment ens trobem, perquè no n’hem tingut massa més informació.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Si em permeten primer una prèvia, m’agradaria 
demanar-li al representant de la Fundació de Moviments de Renovació Peda..., Fede-
ració, perdó, de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, si han tret ja del 
seu web aquell escrit que van tenir molt de temps –no sé si encara hi és– que li dema-
naven a la comunitat educativa a la qual jo pertanyo, manifestar-se contra Ciutadans, 
i que mai vaig entendre el motiu. De fet, li vaig preguntar a una companya seva i no 
me’l va explicar. Perquè clar, a mi em sobta molt que es diguin Moviment de Renova-
ció Pedagògica, però després defensin la immersió lingüística, que és un model clara-
ment caduc, dels anys vuitanta. I aquest posicionament polític que tenen en contra de 
Ciutadans i a favor de la immersió lingüística, doncs dona a tota la seva exposició un 
biaix que, la veritat és que queda molt contaminat.

Per exemple, vostè parla de vulneració de drets dels alumnes per dinar a les tres 
de la tarda, i jo penso: home, per vulneració de drets segons, tant la UNESCO com la 
UNICEF, impedir que els alumnes es puguin formar, puguin aprendre en la seva llen-
gua materna, que és el que fa la mal anomenada immersió lingüística. Que, per cert, a 
Catalunya –per gairebé la meitat dels alumnes– no és immersió lingüística, perquè si 
són catalanoparlants, la llengua materna no és una immersió lingüística; simplement 
és un sistema monolingüe en llengua materna. A mi..., bé, comprendrà que, com a 
filòloga, em costa molt entendre que al segle XXI es defensi un sistema monolingüe. 
I molt menys, en un territori bilingüe.

I anant ja a la documentació que ens han portat i a l’exposició que, per cert, dono 
les gràcies per haver comparegut i haver fet aquesta exposició i tot el material que 
ens mirarem detingudament– han parlat d’evidències a favor del canvi horari, però 
clar, és que l’exemple que ens posen és Alemanya. Alemanya? I no podem deslligar 
aquestes propostes que estan fent a Alemanya del seu sistema educatiu, que el seu 
sistema educatiu vol dir que, als nou o deu anys, els alumnes estan separats, i no hi 
ha vasos comunicants. Això vol dir que, per a les persones que no tenen l’alemany 
com a llengua materna, perquè insisteixo, la importància de la llengua materna és 
fonamental, tenen molt difícil anar al model que està derivat al batxillerat. Fins i 
tot –i conec molts casos perquè conec molta gent que viu a Alemanya– persones de 
formació acadèmica de nivell molt, molt alt, que pateixen perquè els seus fills que, 
evidentment, no tenen l’alemany com a llengua materna, perquè no són alemanys, ho 
tenen molt difícil per entrar en aquest model, que a més els deixa sentenciats, amb 
nou, deu anys.
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Amb la qual cosa, res..., que després hi ha altres coses del model alemany que a 
mi m’agraden, eh?, no és que jo sigui una destructora del model alemany, però clar, 
no podem aplicar això i dir: és que va molt bé, perquè a Alemanya està funcionant 
molt bé, si tenim en compte que el nostre sistema, jo crec que afortunadament, no 
té gaire a veure amb el sistema alemany. Crec que, simplement no són transposables 
les dades. 

Després, parlen de la flexibilitat de les eleccions de la família –per l’exposició que 
han fet, insisteixo, m’ho he de mirar amb més calma als documents– crec que aques-
ta flexibilitat no és gaire alta. Perquè hem de recordar, per exemple, que hi ha moltes 
famílies –sobretot de llocs costaners, de llocs que viuen del turisme– que s’organit-
zen perquè volen a primària la jornada compactada. Aquestes famílies que s’orga-
nitzen per demanar la jornada compactada, també tindrien aquesta llibertat d’elecció 
o és una llibertat d’elecció només amb aquests marges que vostès han explicat? Que 
insisteixo, a mi em semblen una miqueta minsos. 

Després, han parlat dels crèdits de lliure elecció. D’entrada, això pot sonar bé, 
però clar, el que fa por és que jo crec que segurament això faria encara més gran la 
bretxa que hi ha entre alumnes; i encara seria més gran la segregació. Perquè, qui 
fa anglès, qui fa l’alemany, qui fa xinès, qui fa música, qui fa dansa? No ens enga-
nyem, les persones d’un nivell socioeducatiu concret. Perquè, en el cas concret de la 
música, ja queda convalidat, amb la qual cosa no tindria molt de sentit. Podria estar 
bé –insisteixo, d’entrada– però jo ho veig una miqueta perillós. 

Després, ve el tema de millor aprofitament dels centres escolars, no hi ha cap 
dubte que són uns edificis enormes, unes instal·lacions enormes, que estan absolu-
tament infrautilitzat, tot el que sigui en favor d’una millor optimització dels espais 
i els espais públics, endavant. I després la pregunta que els vull fer és si han pressu-
postat quant costa dotar de menjadors tots els centres públics de secundària de Ca-
talunya, perquè la realitat és que, des de primer, quan es va fer la reforma educativa, 
que ja es van carregar moltes cantines i després, sobretot, a partir de les retallades 
de la senyora Rigau, la realitat és que moltíssims centres de Catalunya, de secundà-
ria, no tenen menjador escolar o tenen cantines que, evidentment, no podrien donar 
cabuda a molta part de la població si es volgués quedar, de la població d’aquest cen-
tre, si es volgués quedar. Això té un pressupost; és a dir, per poder dur a terme tot 
això que diuen, el primer que hauríem de tenir són les condicions materials que, en 
aquest cas no hi són. I mirant els pressupostos d’educació que són justament el que 
estem fent ara, veig una miqueta complicat que això, a curt termini, es pogués fer.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, en primer lloc donar-vos la benvinguda als comparei-
xents i a totes les persones que els acompanyeu en aquesta comissió i donar-vos les 
gràcies per la vostra presentació i per la vostra feina, no? Una feina que jo també 
vull posar en valor, des del punt de vista de la innovació, i de la necessitat d’innovar, 
no només per adaptar-nos als nous temps, sinó també per millorar contínuament en 
la qualitat educativa. I crec que tot el que feu, tant des de la Fundació Bofill, com 
des de la Federació, doncs, va en aquesta línia i per tant, és d’agrair.

I al mateix temps, també posar en el relleu que correspon a les institucions, entre 
elles aquesta cambra i el Govern de la Generalitat, prendre les decisions que es deriven 
–o no– de les propostes que vosaltres aporteu. Entrant en la matèria, que és justament, 
no?, parlar del temps i de l’educació, i del temps en l’educació i no d’altres qüestions 
que crec que no convé, tampoc, i no és bo barrejar en aquest debat..., bé, el nostre grup 
valora molt positivament l’enfoc de l’exposició que heu fet, per diversos motius, eh? 
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En primer lloc, per tot el que heu comentat de l’orientació a la qualitat de l’educació, 
els elements saludables i els elements d’equitat, que crec que és important posar-los 
sobre la taula.

Però després, també amb els mecanismes que plantegeu que entenem, doncs, que 
van molt en la línia o, no? que compartim plenament. Per una banda, tot el que són 
els projectes educatius a nivell de territori. I per tant, la territorialització de l’educa-
ció, no entesa només des dels centres sinó des de la realitat territorial i les complexi-
tats de barris i de municipis. Això em porta a un segon element, també és una de les 
preguntes que us volia formular, no? És a dir, el que vosaltres plantegeu, també amb 
aquesta lògica territorialitzada, té un complement imprescindible, que és que l’edu-
cació no només es fa des dels docents i des dels centres educatius, sinó que és coor-
dinada, no?, o conjunta amb el procés d’ensenyament-aprenentatge, es fa amb actors 
múltiples de la comunitat.

I això, heu parlat dels ajuntaments, però també d’altres entitats que tenen tasques 
rellevants, no? Clar, això és..., ara ja està passant això, també, en molts centres, no? 
Però sí que és un canvi de model significatiu, també des del punt de vista de recur-
sos, no? Perquè entenc que una part de la proposta se sustenta en que bona part dels 
recursos, que també…, addicionals que requeriria segurament la proposta, podrien 
ser dotats, no només des de l’àmbit docent, sinó potser també des de l’àmbit comuni-
tari. Però, en tot cas, lògicament, també amb una dotació pressupostària adequada, 
no? però sí que..., quin és el paper dels diferents actors en la proposta que vosaltres 
plantegeu, no? Per tant..., tant dels ajuntaments com del conjunt d’actors comunitaris.

Un segon element que volia introduir és tot el que té a veure amb la segrega-
ció escolar. I aleshores, volia preguntar en quina mesura la proposta que vosaltres 
feu, enteneu que és una manera de lluitar contra la segregació escolar i com es 
complementa, o no, amb el Pacte contra la segregació escolar, que s’ha promogut 
darrerament per part de diferents actors, no? I per tant, quina compatibilitat o com-
plementarietat té la proposta que vosaltres feu, amb totes les mesures que es recullen 
en el Pacte contra la segregació escolar.

Un tercer element que us volia plantejar –i també amb una mirada una mica més 
àmplia– té a veure amb tot el que és la reforma horària en el seu conjunt. I aleshores, 
la pregunta seria: en quina mesura l’èxit de la vostra proposta depèn o no, també, 
que es produeixin tota una sèrie d’altres canvis horaris, en el conjunt de la societat i 
no només en el sistema educatiu? Per tant, com la resta de canvis horaris en el con-
junt de la societat són imprescindibles, o no, o necessaris, per l’èxit de la proposta 
que vosaltres feu. Després, sobre el temps del migdia..., bé, en tot cas recolzar ple-
nament el temps de migdia a secundària, no?

I per tant, manifestar des del nostre grup que és una barbaritat que els alumnes de 
secundària estiguin dinant a quarts de quatre. Perquè clar, alguns pleguen a quarts  
de tres, o tres quarts de tres, moltes vegades. I quan arriben a casa, potser és un quart de  
quatre i per tant, acaben dinant a quarts de quatre. I per tant, això entenem que, des 
d’un punt de vista de salut és del tot inacceptable. Però la pregunta que us volíem 
formular, pel que fa al temps del migdia, n’heu fet esment, també, no?, a la possibili-
tat que aquells alumnes que vulguin anar a dinar a casa puguin anar a dinar a casa. 
I aleshores aquí també si heu fet alguna reflexió sobre la importància o no que els 
alumnes dinin en els centres escolars o..., és a dir, si cal promoure més o no, que es..., 
no?, que es dini, que el temps del migdia es passi al centre escolar. També, des del 
punt de vista de com això garanteix una certa qualitat alimentària i de salut i d’hàbits 
en el conjunt dels alumnes.

I tenint en compte, també, doncs, la contrapartida que és el cost que això té per les 
famílies, no? I per tant, si cal o no una aposta ferma per compensar els costos que té a 
les famílies, no?, el fet que els alumnes es quedin a dinar a casa, si entenem que això 
tindria un benefici, també, des del punt de vista de salut i d’hàbit per al conjunt dels 
alumnes. I crec que aquestes eren, una mica, les preguntes que tenia el nostre grup 



DSPC-C 440
18 de febrer de 2020

Sessió 25 de la CE  27 

sobre la taula. En qualsevol cas, doncs..., res, agrair-vos de nou les vostres propos-
tes i, doncs, intentar fer la feina que ens toca perquè els canvis s’acabin fent realitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Gràcies, senyora Elena Sintes, de Fundació Bofill; 
senyor Jaume Aguilar, de Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. A to-
tes les persones que avui ens acompanyen. La veritat és que és un plaer poder-vos 
escoltar i més quan, des del nostre grup coincidim amb la major part dels arguments 
i dels posicionaments que vostès ens fan, que ens han fet avui i que ja coneixíem.

I ho agraïm perquè sovint, quan parlem d’horaris, en la major part d’espais polí-
tics es planteja d’una forma logística: és a dir, l’horari és un element que resol o no 
resol la logística d’una família, d’una empresa, d’una organització o d’una societat. 
I en canvi, en aquest cas, el que fem és utilitzar el debat sobre la reforma horària, o 
sobre els horaris dels nostres infants, per tal d’innovar pedagògicament i sobretot, 
per millorar el procés d’aprenentatge. I per tant, agraïm que s’hagi fet aquest estudi, 
des d’aquesta perspectiva.

Començo reproduint unes paraules que deia el conseller Bargalló en una de les 
seves compareixences. I posava com a exemple certes zones turístiques d’aquí, a 
Catalunya, que probablement si haguéssim d’ajustar els horaris educatius a la seva 
realitat o als seus bioritmes, probablement aquests alumnes haurien de fer, a l’estiu, 
probablement els seus pares és quan tenen més feina i per tant, hi hauria una realitat 
no assimilable a altres territoris del país. Això ens demostra que la realitat del país 
i que la realitat de cada persona, de cada família, doncs, ens impliquen i ens inter-
pel·len a fer solucions no uniformes.

O per exemple, el mateix conseller Bargalló ens deia, en una visita que va fer 
a municipis de muntanya, que els alumnes que arribaven a les vuit..., marxaven de 
casa a les set del matí, no menjaven un plat calent fins a les cinc de la tarda i no a les 
tres, com en algun cas s’ha exposat aquí, perquè el transport, doncs, els obligava a 
fer això. Per tant, el que està clar és que la diversitat i la complexitat que tenim en el 
mapa educatiu del nostre país, ens obliga a trobar solucions diverses.

S’ha fet esment de les retallades, en el seu moment. El que està clar és que les 
retallades, una de les coses que fan –i no cito els elements més negatius– però uni-
formitzen. I precisament en una societat diversa, el que menys ens convé és aquesta 
uniformització. No ens convenen solucions estanques i no ens convenen solucions úni-
ques. En el cas de la sisena hora, com a grup parlamentari sempre hem dit que l’apli-
cació de la sisena hora hauria de ser no d’una forma universal, sinó en funció de la 
necessitat que hi pugui haver, o en funció de la complexitat que hi pugui haver a cada 
centre educatiu.

També valorem el fet que s’hagi posat molt d’incís en una mena de marc legis-
latiu per tal que els centres educatius tinguin certeses i tinguin seguretat a l’hora de 
plantejar la seva franja horària. És cert que hi ha centres que estan en aquesta línia 
que vostès avui exposen, i fan equilibris en la legislació vigent, per intentar ajustar el 
seu horari al que permet la legislació, i ho fan d’una forma molt flexible, buscant els 
extrems que els permet la legislació. I en aquest sentit, doncs, coincideixo que és ne-
cessari disposar d’aquest marc legislatiu. Ens posaven com a antecedents la proposta 
de l’any 93 del MUCE, que ens parlava d’objectius pedagògics, d’objectius laborals, 
d’objectius socials. I en definitiva, el que buscaven aquests objectius era el benestar de 
l’infant i sobretot, el bon procés d’aprenentatge.

Però al final, l’objectiu principal en tota aquesta reformulació de la franja horària 
és el concepte d’equitat. Si una cosa té l’escola és que els alumnes que ens hi arriben 
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som capaços d’oferir-los el mateix no, però sí en la mateixa intensitat. I aquesta in-
tensitat, probablement no és igual a la que poden trobar-se un cop surten de l’escola, 
per les realitats familiars que té cadascun. Per tant, aquesta escletxa que es pro-
dueix, a nivell social, el que permetria aquest sistema on s’allarga a banda i banda 
l’oferta educativa, seria reduir aquesta desigualtat. També s’ha posat sobre la taula 
aquest debat estèril de si la jornada partida o la jornada compactada. Jo aquí també 
trenco una llança per defugir d’una vegada per totes d’aquestes solucions universals 
de dir que és millor una cosa, o que es millor una altra. I en tot cas, plantejar aquest 
debat a partir de posar l’alumne al centre de les decisions.

S’ha parlat, també, que les solucions han de ser territorialitzades; totalment 
d’acord. I no només territorialitzades, sinó connectades intrínsecament amb els 
plans educatius d’entorn. El que està clar –i això s’ha explicat en aquesta mateixa 
comissió, recordo en altres compareixences– que l’educació dels nostres infants no 
acaba, ni molt menys a les quatre i mitja, sinó que quan l’infant circula pel carrer, 
quan l’infant fa una extraescolar, està reben inputs educatius, i per tant, incloure tota 
l’oferta educativa en un mateix pla educatiu d’entorn, el que fa és enriquir aquest 
projecte. I per tant, aquí el que cal és corresponsabilitat d’ajuntaments, corresponsa-
bilitat d’entitats i corresponsabilitat de famílies.

També han posat sobre la taula el concepte d’escoles i instituts oberts: totalment 
d’acord. L’alumne no pot girar-se d’esquena a un centre que l’ha acollit durant unes 
hores i que, a partir de certa hora se li diu que aquell centre deixa de ser un espai 
de referència i per tant, totalment d’acord. I en aquest sentit, jo penso que cada cop 
més, són els municipis que estan treballant en aquesta línia. I això lliga molt amb el 
concepte d’educació 360, que també se n’ha parlat molt i que no només ens aporta 
aquesta interconnectivitat de projecte, sinó aquesta polivalència d’espais i aquesta 
igualtat d’oferta educativa per a tothom.

I en aquest sentit, doncs, l’experiència dels instituts escola, també no com una 
forma universal –aquí en tenim un exemple, l’Institut Mediterrània, o l’Institut Es-
cola Mediterrània, tan reivindicat– doncs, és una bona aposta que probablement no 
serà aplicable a tot arreu, però que sí que el que se’ns està dient és que l’institut es-
cola és una bona experiència educativa i que permet aquesta interconnectivitat entre 
projectes educatius. 

També s’ha parlat de l’espai migdia i en aquest sentit, doncs, també posar en va-
lor l’anunci del conseller que ha generat tanta controvèrsia en aquests darrers mesos, 
sobre la possibilitat de gestionar l’espai menjador a partir de les AMPAs. Més enllà 
d’això, amb el que ens hem d’obsessionar és no amb qui gestiona aquest espai men-
jador, sinó el que s’hi acaba fent, en aquest espai menjador i en aquest espai migdia.

I per tant, si les AMPAs han de gestionar aquest espai, per a partir d’aquest espai, 
oferir un contingut educatiu, benvingudes les AMPAs. Si les AMPAs el que han de 
fer és gestionar aquest espai per un tema simplement logístic, doncs, entenem que no 
seria aquesta la finalitat. També en els pressupostos que s’estan negociant o que s’estan 
treballant en aquests moments, el departament ha posat sobre la taula aquests 1,8 mi-
lions d’euros que permetran que centres educatius disposin d’aquest espai migdia, en 
aquesta franja saludable, de dotze a catorze hores. Vostès n’han parlat, ens deien que, 
bé, no era suficient això, sinó que això havia d’anar acompanyat d’un contingut educa-
tiu. I estem segurs, doncs, que la pilota ens ha de portar, precisament, a això. 

Finalment, i ja per acabar, han posat èmfasi en la possibilitat que es puguin dur a 
terme crèdits de lliure elecció fora del centre i que, a més a més, aquests siguin con-
validables. Bé, jo crec que a secundària ja s’està fent, això, ja hi ha molts municipis 
que ho estan fent, especialment amb escoles de música. I la pregunta seria si això 
vostès també ho plantegen a primària, en algun cas, i com ho plantegen. 

I finalment, tres preguntes concretes: en aquest espai, més enllà del que podríem 
anomenar «horari lectiu», vostès consideren que en un municipi on hi hagi centres 
educatius diferents, aquesta oferta sigui oferta pel propi centre, o es pugui oferir 
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d’una forma conjunta? En aquest cas, tenint en compte que avui, el sistema públic de 
Catalunya, o el sistema educatiu incorpora centres públics i centres concertats, com 
seria possible aquesta coordinació d’oferta educativa? Després, en aquestes franges, 
més enllà del propi horari lectiu, qui consideren que hauria de ser el titular d’aques-
ta oferta educativa, si hauria de ser la mateixa escola, si hauria de ser l’AMPA, si 
hauria de ser l’ajuntament...

I finalment, un cop l’alumne arriba a casa, tal com he dit acaba sent també un 
espai educatiu. Com conceben vostès aquest espai educatiu i com l’escola pot influir 
en aquest espai educatiu que es genera quan l’alumne arriba a casa seva amb la seva 
família? Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula..., endavant...

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president; diputades, diputats. En primer lloc, agrair la feina feta, aquest 
document és molt sòlid. Vaig tenir ocasió de llegir-lo fa un temps i em va fer pensar 
molt. Crec que ajuda a fonamentar les polítiques educatives en evidències i no en 
ocurrències, que a vegades és la temptació que podem tenir, agafar idees de fora i 
tal qual, traslladar-les aquí. Em sembla que l’esforç que heu fet és intentar contex-
tualitzar iniciatives i projectes de fora a la realitat de Catalunya.

En segon lloc, comentar que les darreres jornades del Consell Escolar de Catalu-
nya van versar sobre les variables exògenes al sistema i en quina mesura contribuïen 
a l’èxit educatiu. I crec que aquí, en el fons, hi ha un biaix en aquesta direcció. Ens 
referim als horaris, a la nutrició; és a dir, al menjar, al son, a la qualitat d’aquests as-
pectes, que sempre hem considerat que eren elements a tenir en compte, però mai els 
havíem concebut com a determinants; o al menys, condicionants per l’èxit educatiu. 
Jo cada vegada m’hi vaig convertint més, en adepte a aquesta visió, perquè crec que 
l’educació, si no és escolacentrista, sinó que s’entén com un procés que abasta tota 
la vida, inevitablement ha de tenir en compte aquests elements.

La tercera qüestió: jo crec que hi ha alguns aspectes a seguir reflexionant i a se-
guir madurant. Per exemple: l’espai de menjadors també és un espai educatiu, i això 
reclama el seu temps. En la mesura que el reduïm, impossibilitem que tingui la di-
mensió que alguns consideren que hauria de tenir. Si distingim entre espai lectiu i 
espai educatiu, l’espai de menjadors pot ser un espai privilegiat per educar hàbits, 
convivència, compartir..., llavors, si escurcem molt aquest temps, això ho fa més petit.

Per altra banda, si incorporem professionals d’altres esferes, potser podríem com-
partir aquest espai en un espai plenament educatiu, complementari i emparat sota el 
projecte educatiu de centre, no? La noció de deures, que ha sortit col·lateralment, que 
el Jaume l’ha plantejat, jo crec que és discutible quan estem fent pedagogia de pro-
jecte. Què són deures? Si hi ha possibilitats de veure, per televisió, un documental 
perquè estàs tractant, doncs, no sé..., quelcom de la terra, això és un deure o no és un 
deure? És a dir, jo crec que pertany una mica al passat. Que en les noves pedagogies, 
la distinció entre deure i no deure és poc clara. Jo crec que hauríem de reformular 
aquest concepte; sobretot amb aquesta visió de l’educació més holística, no?

Després, m’ha interessat molt aquesta osmosi del centre educatiu amb l’entorn, 
quant a instal·lacions, quant a ser curosos en la presència d’entitats. Jo crec que anem 
per aquí, un ecosistema que té una matriu central, que és l’escola pròpiament dita, però 
que hi ha molts nodes que hi intervenen: les administracions locals, entitats de lleure 
educatiu, les mares i els pares..., que no els invitem purament a venir a dues reunions, 
sinó que són agents vius i actius en la formació. Algunes d’aquestes escoles, que se 
surten de l’estàndard i que comencen a proliferar, juguen molt amb aquest actiu. Les 
famílies que saben què poden aportar i com contribueixen a l’educació. Jo crec que, 
almenys en aquests tres àmbits, hauríem de poder reflexionar més. 

Fascicle segon
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En quart lloc, a mi m’agrada molt que no confonguem temps lectiu i temps edu-
catiu. Jo sempre he estat contrari a incrementar el temps lectiu i en canvi, he estat 
molt favorable a incrementar el temps educatiu, perquè crec que els nostres nens 
tenen massa pressió acadèmica ordinària i en canvi, tindríem altres possibilitats 
d’eixamplar l’espai educatiu per dalt, pel mig, per baix, de manera complementària. 
Llavors, aquesta distinció que feu tan clara i que, per tant, obliga a la contractació de 
professionals diversos, a establir acords d’àmbit municipal, territorial..., però sobre-
tot, la filosofia. Que el projecte educatiu de centre ho ha d’abastar tot: el menjador, 
les extraescolars, el reforç i les activitats d’obrir els ulls..., el que sigui. Perquè és el 
nexe on convergeixen tots els agents implicats.

El cinquè tema ja l’hem tractat: la incorporació d’altres professionals. Jo crec 
que si això es confirma, haurem també de matisar la formació d’aquests altres pro-
fessionals, pensant que alguns d’ells s’han d’especialitzar a l’escola: em refereixo a 
educadors socials, psicòlegs –que ja està passant– treballadors socials, infermers..., 
però altres especialistes en inserció laboral, a cursos més avançats i per tant, la for-
mació curricular d’ells haurà de tenir en compte aquesta deriva, si és que finalment 
aquesta idea s’imposa. 

Com a sisè comentari, jo crec que és molt encertat un pla experimental, que el 
departament pogués articular i evidentment, avaluar i acompanyar, perquè és la ma-
nera que tenim de dimensionar aquestes coses. I deu ser interessant això que dieu, 
que no siguin escoles aïllades, sinó territoris, per poder –ni que siguin territoris pe-
tits– interrelacionar i per tant, que no siguin uns bolets artificials, sinó entorns. Dos 
o tres, o quatre, de dimensions diverses, de naturalesa diversa, que experimentin, 
en conjunt, potser tres o quatre centres en cadascun, si és que és factible fer-ho. Jo 
crec que seria una manera d’experimentar molt interessant, més comunitària, més 
compartida, menys individual. 

I per últim, els set punts que parlàveu, d’un marc de garantia, jo crec que són molt 
bons, com a filosofia, quasi els posaria al principi, diria. El que pretenem són aquells 
set punts, a, b, c, etcètera..., perquè ajuden a il·lustrar bé i jo crec que indiquen per on 
anar. Per tant, felicitar-vos.

Jo crec que hem de seguir treballant, que hem fet un gran pas endavant, però 
que hi ha matisos que els hem de poder acabar de reflexionar. És a dir, ha d’haver-hi 
flexibilitat, però dins d’un marc, perquè quan aquí a Catalunya diem flexibilitat, si 
no hi posem un límit, doncs això acaba sent més que flexibilitat, no? Per tant, com 
trobem l’equilibri entre no homogeneïtzar, però tampoc permetre qualsevol tipus de 
realitat i experiència.

I reitero l’agraïment.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Ara seria el torn pels compareixents, per donar res-
posta a les preguntes que els hagin fet. Un temps de deu minuts? D’acord?

Jaume Aguilar

A veure, intentarem respondre; no a tot, perquè no podem, però a una bona part. 
Comencem pel final: d’acord, vull dir, amb el pla experimental que proposem, a veu-
re, no ens ho inventem, vull dir, és el que ha fet País Valencià, que és un pla experi-
mental de tres anys, de tres anys, diguem-ne, projectes de centre; nosaltres diríem 
territori, avaluables necessàriament, és que sinó no és un pla experimental, això és 
broma. Amb unes..., o sigui, clarament, s’especifica molt clarament quines són les 
pautes d’avaluació. I amb uns principis a assolir que, en definitiva, són els que estem 
d’acord. Vull dir..., el pla experimental significa això, una avaluació molt rigorosa.

No té res a veure amb coses que s’han fet, des del Govern de Catalunya, que te-
òricament són experimentals, però s’han consolidat i després ningú ha avaluat i així 
estem. Vull dir que això són qüestions que, evidentment, hem d’aprendre dels errors 
que s’han comès i no voldríem repetir. 
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Segona qüestió: sobre el tema menjador, a veure, com a entitats que no som go-
vern, som capaços, diguem-ne, d’anar treballant i continuar produint i continuar es-
tudiant, però evidentment, no tenim els recursos que té l’Administració per poder fer 
estudis i poder treballar i continuar investigant. Però malgrat tot, estem compromesos 
a continuar estudiant i ho estem fent. Vull dir..., hi haurà nous paquets de propostes, 
diríem, en aquestes línies, igual que estem treballant en educació a temps complert, 
vull dir..., d’educació 360. Són propostes que van avançant des de fora, diguem-ne, 
del que és el Govern de Catalunya, que voldríem que hi hagués més interacció. Però 
a veure, no ho deixarem de fer. Ho fem com podem, clarament. Però aleshores, clar 
que voldríem entrar a perfilar més qüestions de menjador..., calma, ja hi arribarem, 
però no tot alhora. 

Tema important que ha sortit, perquè era clau, del tema de deures. A veure, el 
tema deures clarament s’estan treballant propostes d’aula d’estudi. A veure, el que 
no hi ha dubte és que tot allò que es deixa que el noi/noia faci a casa, pot ser un ele-
ment, diguem-ne, distorsionador de dues coses: una, d’un tema d’equitat. No tothom 
té els mateixos recursos per connectar-se a internet i companyia. I això ho sabem. 
Aproximadament el 20 per cent d’alumnes de primària no tenen accés real a inter-
net. Aquests queden exclosos. En una situació que tenim, del 28 per cent d’alumnes 
per sota el llindar de la pobresa, ja sabem que els toca rebre. Això és el que tenim, 
en aquest moment. Per tant, hem de garantir que el centre educatiu estigui allà, esti-
gui obert i es puguin fer en el centre totes aquelles activitats, diguem-ne, de deures 
que significa visionar un vídeo, visionar el que sigui, buscar per internet.

Això, a casa ho faran alguns, i altres no; primera cosa fonamental. En aquest 
tema, crec que ha de quedar molt clar que hem de garantir, amb aquests deures del 
tipus que sigui, que es puguin fer al centre. I la segona, perquè això intervé i afec-
ta directament el que és la conciliació familiar. Que el temps que el noi i noia és 
a casa, ha d’estar a casa, amb els seus pares, amb qui sigui, en família, i realitzant 
tasques de casa. Vull dir, no ha d’estar fent deures per l’escola. Deures en aquest 
sentit, entenc.

Que pot haver-hi activitats educatives que, a més a més..., cap problema. Però que 
no sigui obligació; en tot cas, sigui devoció i siguin interessos d’acord amb els pares, 
que és molt sa; però no sigui una obligació. El tema és aquest, no entraria en més 
qüestions, perquè seria llarg d’explicar. Qui ha de garantir l’oferta? Home, l’oferta 
ha de ser, evidentment, conjunta. Vull dir, sense cap mena de dubte. Vull dir, de les 
administracions educatives i dels propis centres. Titular de tot això? Hauríem de mi-
rar-ho, però nosaltres creiem molt en el poder dels municipis i això ens ho està demos-
trant tota l’experiència que s’està fent en aquests moments, des de l’educació a temps 
complert, educació 360. 

Els municipis poden perfectament articular tota una oferta educativa, més en-
llà del centre educatiu. Creiem que hi ha d’haver-hi..., o sigui, no estem d’acord que 
cada centre tingui la seva oferta; estem d’acord en una oferta territorial, de munici-
pi, articulada pel propi municipi, amb una implicació directa del mateix municipi, 
que és qui pot i coneix el territori. I en això sí que donem poder. I en aquest sentit, 
recordar algunes qüestions que s’han perdut, de la LEC. Com per exemple, les zones 
educatives, que van funcionar en el seu moment i que poden ser..., a l’ordenament 
jurídic que tenim, des de la LEC..., home, articulem i desenvolupem els articles que 
hi ha a la LEC, no cal fer legislació nova. Però ànims. Hi ha marcs, no es tracta de 
fer-los nous, no; s’ha de desenvolupar el que ja existeix. Els municipis poden tenir 
competència si el departament, diguem-ne, legisla sobre el tema, com s’ha demos-
trat altres vegades: plans d’entorn en el seu dia i altres històries.

Bé; hi ha moltes qüestions més; el tema de la lliure elecció. A veure, lliure elecció 
existeix, com a crèdit variable, als instituts des de l’aparició de la LOGSE. No és un 
tema nou, la discriminació que faci el mateix centre. El que intentem demanar és que 
hi hagi més possibilitat de lliure elecció, més enllà del centre. Per què? Perquè els nois 
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ho fan. Nois i noies ho estan fent, en aquests moments, per tant, és una doble càrrega 
que hi ha alguns nois que fan qüestions extres i evidentment, en uns horaris impossi-
bles. Nois i noies que arriben a casa a les deu de la nit, perquè acaben de fer, doncs, 
coses esportives o musicals o artístiques i que, home..., això no és permissible que avui 
dia, un noi o noia arribi a les deu de la nit a casa i l’endemà, a les vuit tingui d’estar al 
centre; ho sento, no és..., està en una edat que no es pot tolerar això. Aleshores, això 
ha d’incorporar-se dintre del que és l’horari educatiu i tenir temps d’estar a casa d’una 
forma raonable.

Bé, hi ha moltes més coses, però vaja, jo diria..., per no menjar-me més el 
temps..., tres minuts i mig, ho sento...

Elena Sintes

Molt bé, només afegir-hi quatre idees més. La proposta és ambiciosa –la propos-
ta és ambiciosa– creiem en ella, creiem que és possible i que és factible i així s’ha 
demostrat en altres llocs que han iniciat aquest camí. Cal iniciar-la, és un canvi pro-
gressiu, però és necessari començar a caminar-hi; planificar-ho, dotar-ho pressupos-
tàriament, amb corresponsabilitat. Però s’ha d’iniciar amb algunes de les mesures 
que, per exemple, el conseller ja ha anunciat en algun cas. I a més a més, amb aquest 
marc normatiu que doni garanties i seguretat als canvis que es vulguin promoure 
en aquesta direcció.

Per tant, un marc normatiu que nosaltres plantegem per tot el sistema, sostingut 
amb recursos públics; per tant, tant centres públics com concertats. I des d’aquesta 
vessant territorial, per tal d’evitar una major segregació escolar, com la que tenim. 
En segon lloc, cal un marc que permeti mesures de flexibilitat, que permeti ajus-
tar-se, no només a les necessitats o les preferències de les famílies, sinó també a la 
diversitat territorial, com es deia. Això sí, amb una garantia absoluta –i això és res-
ponsabilitat del Govern– amb una garantia absoluta del dret superior de l’infant, de 
l’interès superior de l’infant i per tant, del seu benestar, de la seva equitat i de la mi-
llora educativa. Es tracta de donar marges de flexibilitat, però que alhora, garanteixi 
un servei públic, equitatiu i de qualitat.

De fet, amb la nostra proposta tothom hi acaba guanyant; també els docents. En 
la proposta, el que dotem, també, és d’una certa flexibilitat, acompanyament, capa-
citat de coordinació, per als mateixos docents, per tal que el seu treball educatiu no 
sigui tan feixuc i tan estressant com el que és actualment. Però sobretot, és un bene-
fici per als infants, és un benefici –com deia– de responsabilitat, per part del Govern 
i del Parlament, el vetllar perquè efectivament, es comencin mesures ja, des d’aquest 
mandat, i que puguin ser..., tenir conseqüències immediates, ja, en el curs vinent, 
per fer factibles uns horaris escolars més beneficiosos que els que tenim actualment.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies als compareixents. Hi ha algun grup que vulgui fer algun segon 
torn d’intervencions? No? Doncs donaríem per finalitzada aquesta compareixença; 
senyora Sintes, senyor Aguilar, moltíssimes gràcies per la seva presència avui aquí 
i fins la propera.

Si els sembla, fem cinc minuts de descans, mentre canviem de compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les cinc i 

sis minuts.

El president

Doncs reprenem la sessió d’avui amb el segon punt de l’ordre del dia..., 
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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 per a informar sobre el Projecte Sirius

357-00464/12 

...que és la compareixença dels senyors Josep Guardiola Salinas i la senyora 
Anna Tarrés Vallespí, coordinadors del Grup d’Investigació ERDISC, del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona. Si 
no els ho hem comentat, les compareixences tenen mitja hora per fer la seva exposi-
ció inicial, per tant, vostès s’ho divideixen. Aquí tindran un rellotge que els posarem 
ara i tindran mitja hora. Els grups parlamentaris intervenen per un temps màxim de 
deu minuts cada grup parlamentari i després vostès donen resposta als comentaris 
o les preguntes que els hagin fet. I si hi ha voluntat de fer un segon torn d’interven-
cions, el faríem així; d’acord?

Moltíssimes gràcies per la seva facilitat i per ser avui aquí, i si em permeten un 
segon, que és un pèl..., posarem el rellotge aquest, si ens deixa fer allò..., ara ja el 
domino, eh? Perfecte.

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)

Doncs, començarà la meva companya, la senyora Anna Tarrés, fent una mica de 
presentació del que és el Projecte Sirius, un projecte europeu, i fent una sèrie de pro-
postes que serien les conclusions d’una taula rodona que va tenir lloc a Barcelona. 
I després, jo continuaré amb les conclusions d’aquesta taula rodona. El que avui pre-
sentem són les conclusions d’aquesta taula rodona. No vol dir ni les nostres idees, ni 
allò que defensem des del grup ERDISC de la UAB, sinó que són les conclusions. Hi 
haurà conclusions a les quals nosaltres ens hi podríem sentir còmodes i n’hi ha d’al-
tres que potser són matisables. Però nosaltres venim a presentar, avui, el que serien 
les conclusions a allò que es va recollir de manera fidedigna en aquesta taula rodona. 

Doncs moltes gràcies per donar-nos l’oportunitat avui de presentar aquestes con-
clusions.

Anna Tarrés Vallespí (coordinadora del Grup ERDISC del Departament de 
Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Gràcies; bona tarda. Doncs passaré a introduir les propostes que us volem pre-
sentar, les tenim organitzades en tres blocs i amb una numeració. En tot cas, si a 
algú li interessen també les hem lliurat per tal que en pugueu disposar i en qualse-
vol moment que vulgueu, doncs, comentar o rellegir. I a més a més, com veureu en 
el document, si ho voleu buscar trobareu, també, més informació pròpiament de la 
xarxa Sirius, per què només en farem dues pinzellades inicials. És una xarxa per 
influir en política europea, a nivell de temes d’emigració, immigració i educació. És 
una xarxa que ja té uns quants anys de vida i a la pàgina web, fàcil de localitzar, hi 
trobareu molta informació de tot el que s’hi fa. Doncs, Sirius és una xarxa de polí-
tiques educatives per a les persones d’origen estranger i minories, que neix el 2012 
i està cofundada per la Unió Europea. Actualment, compta amb trenta-vuit mem-
bres a vint-i-un països europeus. La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de 
l’equip de recerca en diversitat en societats complexes, és a dir, ERDISC –nosaltres 
representem ERDISC– n’és membre coordinador a nivell de l’Estat espanyol.

En aquesta compareixença volem donar a conèixer al Parlament de Catalunya les 
propostes que es van elevar a la National Round Table, realitzada a Barcelona la pas-
sada edició. Un aspecte central de la missió de Sirius i de les seves activitats, és faci-
litar un enfocament intersectorial ja que reuneix, justament, una diversitat d’agents: 
investigadors, legisladors, professionals en el camp de l’educació dels immigrants 
i els mateixos migrants i refugiats. La proposta de Sirius és treballar conjuntament 
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els diferents agents, per tal d’afrontar els desafiaments i les necessitats, intercanviar 
bones pràctiques entre diferents països i trobar la manera de col·laborar.

És amb aquest esperit que es fan diferents taules sectorials, en els diferents paï-
sos, i és amb aquest esperit que elevarem aquestes recomanacions de polítiques 
públiques fetes en la Taula Sectorial a nivell de l’Estat espanyol, realitzada a Barce-
lona. Per tant, presentem les principals conclusions de política educativa, les reco-
manacions que van sorgir del debat, organitzades a partir de tres grans protagonistes 
del procés educatiu; és a dir, el professorat, les famílies i l’alumnat. Us passaré a 
llegir les propostes referents al professorat i el Pep Guardiola llegirà la resta de pro-
postes.

Quant al professorat, les conclusions de la Round Table i les recomanacions són 
les següents. Una: es constata de manera unànime que la majoria del professorat 
no està prou format en educació intercultural; en conseqüència, es proposa desen-
volupar una línia de cooperació en el sistema educatiu preuniversitari i el sistema 
educatiu universitari, per la formació en competències d’educació intercultural del 
futur professorat. 

Dos: el currículum de la formació en educació intercultural dirigida al profes-
sorat, hauria de fomentar la superació del supremacisme occidental, de l’etnocen-
trisme, i vetllar per un ús correcte i no racista del llenguatge. Això requereix d’una 
línia específica de treball per part de les agències de qualitat universitàries a l’hora 
d’acreditar i avaluar els títols de formació del professorat.

Tres: l’impuls d’una política educativa intercultural en els centres escolars, exi-
geix lideratge i dinamització. Els equips directius, en aquest sentit, resulten claus a 
l’hora d’exercir-ho. Per tant, hauria de crear-se un programa específic de formació 
permanent per equips directius en matèria d’educació intercultural, entesa com una 
mesura a favor de l’èxit educatiu i per l’equitat, especialment amb l’alumnat d’ori-
gen estranger. 

Quatre: es constata la ineficàcia de polítiques educatives generalistes per atendre 
els reptes que planteja l’equitat educativa en termes d’escolarització de l’alumnat 
d’origen estranger. Per evitar-ho, el disseny i implementació de polítiques educatives 
d’equitat hauria de fer-se seguint un model bottom-up, on tots els sectors implicats 
en el procés educatiu puguin intervenir, apostant per un currículum intercultural i 
mitjançant un profund coneixement de l’entorn de l’escola i les seves necessitats. 
L’autonomia de centres aquí resulta fonamental, i el compromís i implicació del pro-
fessorat, imprescindible.

Cinc: l’equitat educativa ha d’abordar la transformació d’un currículum monocul-
tural en intercultural, si volem que l’alumnat d’origen estranger pugui veure’s reco-
negut en ell. Fomentar la presència de les manifestacions culturals en els centres 
escolars, des d’una òptica intercultural, ha de ser un imperatiu, no sols per als cen-
tres amb alumnat d’origen estranger, sinó per tothom. És necessari reclamar un 
viratge de la política curricular actual cap a paràmetres d’interculturalitat, plurilin-
güisme i diversitat.

Sis: a Espanya no es coneixen polítiques públiques favorables a la incorpora-
ció de professorat d’origen estranger al sistema educatiu. La rigidesa de la mateixa 
Funció Pública, així com la falta de programes de mentoria i suport a estudiants de 
mestre, exigeixen amb urgència una estratègia per avançar en aquest terreny clau per 
reforçar l’equitat educativa en matèria intercultural. 

I set: en aquest mateix sentit, la inclusió efectiva i formal en els equips pedagò-
gics dels centres de professionals especialitzats en l’educació social o la sanitat pú-
blica, podria ser un element important per promoure el coneixement mutu en el si 
de les comunitats educatives d’escoles amb presència de famílies i d’alumnat d’ori-
gen estranger.
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Josep Guardiola Salinas

Jo us passaré a llegir les conclusions i també, a la vegada, les recomanacions que 
es van donar quant al rol de les famílies d’alumnat d’origen estranger. La primera 
seria que, tal com diuen i també és important saber que, en aquella taula rodona 
també hi van participar famílies d’origen estranger, és que la segregació escolar 
no sorgeix majoritàriament de famílies d’origen estranger, sinó més aviat de les 
 nadiues. I són moltes d’aquestes les que rebutgen matricular els seus fills i filles en 
escoles on existeixi la presència d’alumnat d’origen estranger, a vegades de manera 
nombrosa.

Per tant, hem de recordar una vegada més que la composició de l’alumnat d’un 
centre escolar ha de respondre a la realitat del seu entorn social i no crear allò que 
s’anomena, a vegades, escola-gueto de manera despectiva o de manera pejorativa. 
Les polítiques de matriculació –i més en aquestes dates que estem vivint actual-
ment– són una eina molt important que té l’Administració per tal d’erradicar la se-
gregació escolar, i apostar –al contrari– pel que seria l’equitat educativa i la igualtat 
d’oportunitats de l’alumnat d’origen estranger. I aquí sí que coincidim en que hem 
d’intentar acabar, o erradicar més aviat dit, amb la segregació i apostar per l’equitat, 
en això sí que ho tenim clar, tant és el tema que coincidim en aquest cas, com a grup 
d’investigació i també amb les conclusions d’aquella taula rodona.

Segon, seria que la participació de les famílies d’origen estranger s’ha d’entendre 
en un sentit ampli, com un dret d’aquestes famílies a expressar no només les seves 
opinions, sinó també que tinguin poder de decisió. És a dir, no solament convi-
dar-les als centres i ser convidades de pedra, sinó que també puguin participar i que 
puguin tenir capacitat de decisió real sobre les estructures i també sobre els proces-
sos propis dels centres escolars. 

Tres: els poders locals han d’habilitar espais físics de formació en participació. 
Per nosaltres –i ells també entenien, la gent que va venir a la taula rodona– que la 
participació ha de ser de manera activa. És a dir, tu pots fer molts cursos de forma-
ció en participació, però la participació es fa en el dia a dia, participant. És així com 
s’aprèn. I també, perquè vegin que la participació és útil, perquè la participació, al 
cap i a la fi, fomentarà i transformarà l’escola o el sistema educatiu. I també els po-
ders locals tenen el poder de dinamitzar, per tal d’incrementar aquesta participació. 

S’ha de canviar –entenien– radicalment, l’actual concepte de participació, aquest 
basat en un model passiu, i d’organització jeràrquica a través d’un consell escolar 
que a més, quedava –això és collita pròpia– molt malmès per la LOMCE, a la qual 
em referiré més tard. I en canvi, s’hauria d’apostar per un model molt més actiu, 
amb organitzacions i processos comunitaris i col·laboratius. L’educació ja no pertany 
en exclusivitat al claustre de professorat, sinó que ha de ser un procés comunitari 
compartit amb tothom i on tothom hi té molt a dir.

Però també té molt a dir i molt dret a participar, pel canvi, per la transformació, 
no solament per dir. I això és veritat que moltes vegades en els claustres escolars 
costa molt, costa molt que les persones que no formen part del claustre tinguin po-
der d’intervenció en els claustres. Per tant, sí que entenem que s’ha d’anar, de mica 
en mica, a enderrocar els murs de les escoles, tant cap endins com per fora, i així 
entenem nosaltres l’educació comunitària. 

Quatre: si es desitja que les famílies d’origen estranger participin a l’escola, s’han 
de facilitar, per tant, horaris accessibles i compatibles amb la seva jornada laboral, 
per exemple, alhora que s’han d’oferir, també, recursos vàlids per una comunicació 
eficaç, com podrien ser serveis de traducció, de mediació, la utilització creativa de 
les TIC, per exemple. Moltes vegades, les TIC, les noves tecnologies, no s’utilitzen 
d’una manera activa. També la implicació de l’antic alumnat a l’estranger a l’escola 
pot ser una eina molt important, o bé les organitzacions d’immigrants del mateix 
territori on es troba el centre escolar. O a la mateixa vegada, les escoles poden tam-
bé oferir cursos d’idiomes en el mateix centre escolar, per exemple. 
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Cinquena: és que s’hauria d’impulsar la promoció i difusió de bones pràctiques. 
Aquelles bones pràctiques que ja funcionen en altres centres educatius, sobre la par-
ticipació de les famílies, doncs, s’haurien de difondre en altres centres educatius. 
I podrien ser models a seguir, per exemple. En aquest aspecte, es considera que les 
autoritats locals, els municipis, els ajuntaments, han de jugar un rol clau, un paper 
clau. I també no solament en la difusió, sinó també en el suport actiu, mitjançant 
per exemple, la figura dels agents comunitaris o del foment de comissions de treball 
mixtes entre equip directiu, professorat i famílies d’origen estranger.

O també reforçant el paper de les associacions de famílies a les escoles, més en-
llà de les AMPAs oficials, eh? A vegades pensem que, qui pertany a l’AMPA? Sola-
ment els que paguen les quotes o també, tots els pares i mares poden participar-hi, 
per exemple. O què passa amb aquests que no paguen les quotes, no? Tenen dret, 
també, a participar en les decisions, per exemple. 

I sisena, per part de les famílies i última, seria que la legislació educativa actual 
hauria d’adaptar-se a aquesta necessitat de treball comunitari, de participació activa 
en els centres escolars. S’haurien de tenir en compte altres formes de participació, 
no reglada o informal, i la participació dels no associats –tal com deia abans– a les 
associacions de famílies. Pot ser també rica i portadora de noves idees en el foment 
de la interculturalitat als centres, també.

I aquestes serien les sis propostes que feien a la taula rodona sobre la participació 
de les famílies d’origen estranger. I ara, tocaria el torn de parlar del mateix alum-
nat, que també una part estava representat en aquesta taula rodona que vam fer. La 
primera..., anem bé de temps, no?, tenim un quart d’hora, encara..., setze minuts..., 
això és com un partit de futbol quasi..., (L’orador riu.) La primera seria la participa-
ció dels joves (Veus de fons.) –No tenim bar, bé..., no, bé..., crec que podré aguan-
tar (L’orador riu.) Tenim aigua aquí...– La primera és que la participació dels joves 
d’origen estranger en contextos no formals d’educació genera, entenem que genera 
beneficis molt positius, tant a nivell personal, com acadèmics, com en termes de co-
hesió social.

I també d’aprenentatge de competències, no solament de competències acadèmi-
ques, sinó de competències també vitals, que serveixen per la vida, eh? Quan parlem 
de competències, moltes vegades ens centrem en aquelles vuit competències, no?, que 
diu el Decret de la Generalitat, sinó que entenem que hem d’anar una mica més en-
llà. Per això es proposa dissenyar itineraris educatius, des de la col·laboració i la cor-
responsabilitat dels centres educatius, i les entitats de base educativa, i que d’aquesta 
manera, poden contribuir a l’erradicació de la segregació i a la vegada, que apostin 
pel seu contrari, que seria l’equitat.

Número dos. Es constata que l’equitat educativa adreçada a l’alumnat d’origen 
estranger naufraga en moltes ocasions en els processos de transició, entre etapes o 
bé en els processos de transició entre un centre i un altre centre. I aquí, sí que les 
tutories, per exemple, podrien ser molt importants. I enteses les tutories, també, de 
manera àmplia, no solament les pròpies tutories del centre, sinó tots aquells pro-
fessionals que podrien venir al centre i fer aquesta feina de tutorització, també, eh? 
Partint d’aquesta idea de l’educació comunitària. Amb la finalitat de superar les 
dificultats associades a aquestes transicions, es necessitaria una política educativa 
que sigui a la vegada integral. Això que a vegades parlem d’escola inclusiva, potser 
l’hauríem d’aplicar a tot, no solament quan parlem de les persones amb discapacitat, 
sinó que l’escola inclusiva ha de ser l’escola de tothom.

I això no és fàcil i les polítiques educatives..., però sí que entenem que les polí-
tiques educatives haurien d’anar en aquesta direcció. I a la vegada que permeti con-
nectar tant els contextos formal, no formal com informal. I això de l’educació no 
formal ja l’entenem tots, però potser la informal..., és a dir, tot allò que aprenen els 
nostres estudiants per una altra via, per exemple, a través de les xarxes socials, o a 
través dels mòbils o les noves tecnologies, potser també l’hauríem d’anar incorpo-
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rant en aquests dies, que s’està parlant de prohibir el mòbil en algunes regions au-
tonòmiques d’aquest país, per exemple. En dues, si no m’equivoco, ja està prohibit  
i ara s’estava plantejant en alguna altra autonomia.

Tercera, seria l’aprenentatge de la llengua com una eina per seguir el currículum. 
Això resulta, al nostre entendre resulta insuficient en el moment actual. L’alumnat 
d’origen estranger necessita espais informals de socialització, on la llengua sigui un 
instrument per gaudir i relacionar-se i no solament per aprendre. En entorns de di-
versitat cultural, s’han de fer més esforços en favor de l’aprenentatge lingüístic i aquí 
una altra vegada, els poders locals haurien de promoure programes de mentoria lin-
güística, per exemple, ja que aquests són una eina formativa i també de socialització 
molt eficaç i molt potent.

La quarta recomanació que ens feien té a veure amb l’àmbit local i es proposa 
identificar espais de participació naturals, on transiten i viuen els joves d’origen es-
tranger, que poden compartir projectes educatius, com seria l’educació en el temps 
lliure, i comprendre el sentit de la participació per part d’aquests ciutadans i ciutada-
nes. Al seu torn, aquesta identificació d’espais naturals pot complementar-se, també, 
amb l’impuls d’espais en formació intercultural, en els quals participin educadors i 
educadores amb aquests joves. I és en aquests espais que cal afavorir el reconeixe-
ment mutu, perquè això seria una via per identificar els prejudicis i els estereotips i 
evidenciar que tots i totes formem part de la diversitat, no solament els alumnes d’ori-
gen estranger, i que nosaltres, també tenim molts prejudicis i molts estereotips –i ells 
també, tothom– i que tots formem part de la mateixa diversitat. Aquesta manera àm-
plia d’entendre l’educació intercultural i la diversitat.

Cinquena: seria la que ens assenyala la pràctica esportiva com una eina inter-
cultural, ja que la programació de l’educació física compta amb molt de potencial 
per a la construcció de relacions personals i el foment de lògiques de participació 
més de tipus horitzontal i no tan vertical. I en aquest sentit, cal una estratègia per al 
foment de l’esport, com un espai clar intercultural. 

I sisena i última, encara que una mica extensa, seria que emergeix amb força 
la difícil realitat al voltant dels joves menors estrangers no acompanyats, això que 
anomenem MENA, i s’assenyala que ni existeixen suficients recursos per atendre’n 
la totalitat, ni els que existeixen disposen de programes adequats per acollir-los  
i integrar-los.

En aquest sentit, s’apunta la urgència d’un pla estatal, específic, dotat de recursos 
necessaris que permeti fer front a la grandària d’aquest repte. Aquest pla hauria d’in-
cloure gent responsable d’estrangeria, d’educació i de protecció de menors. I els seus 
programes haurien de ser integrals i tenint la persona menor en el centre d’aquelles pro-
postes, que moltes vegades no es tenen en compte. Es proposa, també, efectuar canvis 
en la llei d’estrangeria, que permetin que, una vegada aquests menors aconsegueixen la 
majoria d’edat, disposin dels permisos necessaris de residència i treball, que els auto-
ritzin per integrar-se socialment. I aquí sí que entenem que és un tema importantíssim, 
que als divuit anys, una vegada acabin el programa, tinguin la possibilitat d’accedir a 
la documentació i també que els possibiliti entrar en el món del treball o continuar-se 
formant. Perquè sinó, diguéssim, que tots aquests esforços que s’han fet, serien en va.

I aquestes són les recomanacions que vam fer en aquests tres àmbits, tant des del 
punt de vista del professorat, punt de vista de les famílies, com des del punt de vista 
del mateix alumnat.

El president

Moltíssimes gràcies per les seves explicacions, per aquesta compareixença. Ara 
donaríem la paraula a cadascun dels grups parlamentaris, per un temps de deu mi-
nuts, perquè facin els seus comentaris i les preguntes a les persones compareixents. 
Per tant, començaríem pel Grup Parlamentari proposant d’aquesta sol·licitud de 
compareixença, que és el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per 
tant, té la paraula per aquest temps de deu minuts, el senyor Marc Parés.
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Marc Parés Franzi

Bé; moltes gràcies, president. I vull començar donant la benvinguda als compa-
reixents i agrair-los, doncs, la seva exposició detallada, per recomanacions, no?, en 
diferents àmbits, professorat, famílies i alumnat. A mi m’agradaria, si poguessin 
contextualitzar algunes d’aquestes propostes que surten de la taula rodona, que ens 
heu explicat, del Projecte Sirius, no?, en el camp concret, en el context en el que es-
tem de Catalunya i en la realitat en la que estem vivint. Aleshores, per posar algunes 
qüestions que crec que es podrien, no?, o algunes qüestions..., n’heu dit algunes, eh?, 
també, d’actualitat. Però, per exemple, concretament, el nou decret d’admissió, que 
s’està treballant des del Departament d’Educació.

En quina mesura creieu, doncs, que contribuiria a aquesta lluita contra la segre-
gació i per tant, a una aposta decidida per un model d’equitat que combati aquesta 
segregació, especialment en les persones d’origen estranger, d’acord?, com en aquest 
cas creieu que es podria estar avançant en aquesta direcció o no. Per tant, si pogués-
siu, doncs, situar-ho en el cas concret català. 

Dos. Tot el que té a veure i també es desprèn molt de la vostra intervenció en 
–de fet, ho heu dit explícitament en alguns casos, no?, amb l’educació comunitària– 
i per tant, en com els diferents agents del procés educatiu tenen a veure o faciliten 
combatre aquestes dinàmiques i per tant, quin paper..., heu parlat de forma bastant 
accentuada en diversos moments, del paper dels ajuntaments i per tant, de com el 
món local contribueix, o pot contribuir o hauria de contribuir a revertir aquestes di-
nàmiques que heu explicat. Quins altres actors, des de l’àmbit comunitari, d’acord?

Tres. Veníem, també, a Catalunya com coneixíem tot el que eren els projectes 
educatius d’entorn, que s’havien finançat fa uns anys enrere i que es van deixar de 
finançar. En quina mesura creieu que això ha pogut perjudicar, també, aquestes di-
nàmiques i com seria d’important, doncs, recuperar aquest tipus d’iniciatives per fer 
front a la realitat que ens esteu plantejant, d’acord? Què més..., posar en valor, no? 
les diferents reflexions que heu fet, sí?, tant des de l’àmbit de l’esport –per tant, un 
altre cop, és a dir, més enllà de l’àmbit estrictament educatiu. 

Sí; una altra qüestió: tot el que té a veure amb els professionals, és a dir, en qui-
na mesura caldria incorporar nous professionals als centres educatius per transitar 
en aquestes dinàmiques, no? És a dir, no només la participació de diferents actors, 
més enllà del món educatiu, sinó com, també, els centres educatius s’han de dotar no 
només de docents, sinó d’altres tipus de professionals que puguin ajudar en aquest 
sentit, des de l’enfocament intersectorial, també, que vosaltres mateixos heu plante-
jat en el propi projecte.

Com es concreten –i vaig acabant, eh?– algunes de les propostes que heu fet, no? 
és a dir, quan dieu: cal passar d’un currículum monocultural a un currículum inter-
cultural, de plurilingüisme, de diversitat, etcètera, d’acord? Per tant, tots aquests ele-
ments, no? Com els acabem concretant, perquè entenc, també que moltes d’aquestes 
propostes, si no ho he entès malament, es plantegen en el marc d’aquest projecte eu-
ropeu i que, per tant, després han d’abaixar-se a la realitat, la realitat catalana. I en 
aquest sentit, també, la importància, no? o quin paper doneu a la llengua catalana 
com a eina d’immersió en la societat per les persones nouvingudes i la dificultat, 
moltes vegades, no?, o si enteneu o no com a handicap el fet que, moltes vegades la 
llengua utilitzada per persones d’origen estranger per socialitzar-se no és el català 
sinó que és, moltes vegades és més comú, en determinats territoris, el castellà. I per 
tant, en aquest sentit, doncs, quina importància donaríeu a la qüestió de la immersió 
lingüística com a element vehicular per facilitar aquests processos d’equitat amb la 
població nouvinguda.

Bé, per part nostra res més i agrair-vos de nou la presentació.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula la senyora Sonia Sierra.
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Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda i moltes gràcies per la seva exposi-
ció sobre un tema tan important i tan interessant. En primer lloc, i reprenent com ha 
acabat el meu company, el portaveu d’En Comú, volia començar amb el tema de la 
llengua i molt en concret, la campanya «No em canviïs la llengua», que parla de trets 
físics. Com aquest és un projecte europeu, clar, parla de trets físics. El profiling o les 
actuacions basades en l’aspecte físic està amplíssimament rebutjat a la Unió Euro-
pea. De fet, nosaltres ho hem portat a la Unió Europea, perquè ens sembla terrible 
que es parli de catalans que semblen autòctons o catalans que no semblen autòctons, 
com ha passat en aquest Parlament, i veurem què contesta el Parlament Europeu.

També vostès han parlat en contra del supremacisme i de l’etnocentrisme; no 
podem estar-hi més d’acord. De fet, és una de les nostres lluites i ho hem portat de 
forma reiterada en aquest Parlament. I un tema que també hem portat de forma molt 
reiterada en aquest Parlament, tant en aquesta legislatura com en l’anterior, perquè 
a mi em sembla molt preocupant, són les xifres terribles de fracàs escolar i d’aban-
donament escolar en les persones d’origen immigrant. Les xifres de Catalunya són 
esgarrifoses, en termes generals, si les comparem amb la resta d’Espanya i si les 
comparem amb la resta d’Europa, també.

Posem un exemple: Navarra, que té una composició molt semblant a Catalunya 
pel que fa als orígens de les persones que venen d’altres països, no tenen aquesta 
situació de fracàs escolar, amb aquestes xifres que dic. Jo porto molts anys portant 
aquest tema al Parlament, perquè no podrem tenir mai a la vida una igualtat d’opor-
tunitats, quan tenim un ampli sector dels alumnes que venen d’altres països amb 
fracàs escolar. I no té per què ser així, perquè és evident que en altres països no pas-
sa i en altres comunitats autònomes espanyoles no passa. Però aquí, a Catalunya, sí. 
Segurament un dels problemes és la immersió lingüística, ja hi ha diferents estudis 
acadèmics que assenyalen cap aquest cantó i segurament va per aquí la cosa.

De fet, vostès mateixos han donat com una possible solució el plurilingüisme, no 
podem estar-hi més d’acord, tampoc. No pot ser que al segle XXI es reivindiqui un 
sistema monolingüe com és la mal anomenada immersió lingüística. Quan, a més, és 
un territori bilingüe i quan, a més, a molts llocs de Catalunya tenim una diversitat de 
persones que romanen allunyades de la seva llengua materna. De fet, com és un tema 
que ens preocupa, nosaltres hem demanat xifres al Departament d’Educació, per sa-
ber quines altres llengües s’aprenen, encara que sigui extraescolarment, perquè en 
horari curricular anecdòtic és poc, ara no ho recordo de memòria, però és que potser 
són tres centres de tota Catalunya, eh?, les xifres són molt, molt minses. Però és que 
fins i tot en horari extraescolar hi ha molt poc ensenyament de llengües maternes de 
comunitats molt nombroses, com pot ser la marroquina, com pot ser la xinesa, no? 
Llavors, evidentment, és un altre tema, que a nosaltres ens preocupa, que insisteixo, 
hem demanat xifres i hem fet propostes en aquest sentit. 

Després, també han parlat de trencar els murs i de la participació de les famílies. 
Llavors, recordo que vaig fer una estada a l’Escola Joaquim Ruyra, de l’Hospitalet, 
que per composició, diguem-ne que tindria tots els números de la rifa per ser un 
centre amb un alt fracàs escolar, perquè tenen un percentatge d’alumnes d’origen 
immigrant molt alt, però per si això fos poc, a més, hi ha matrícula viva perquè és 
una població molt itinerant i molt interessant, també, sens dubte. I l’escola i el seu 
projecte, també. Segurament no hi ha un únic motiu de per què, en aquestes, di-
guem-ne, cartes que els han donat, treuen tan bons resultats i guanyen totes les par-
tides, però segurament una de les més importants és la implicació de les famílies.

Les famílies se senten valorades, perquè les famílies estan dintre de l’aula. Fins i 
tot, doncs, una senyora que potser és d’origen magribí i gairebé no domina ni el ca-
talà ni l’espanyol, però és a classe amb els alumnes i té un paper important. Llavors, 
evidentment, crec que hauríem de trobar maneres..., no dic replicar aquest model, 
perquè evidentment, una escola ha de fer un model si hi creu, si no hi creu pot ser el 
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millor model del món, que no funcionarà. Però sí que s’haurien de buscar alternati-
ves més enllà de les AMPAs, com deia, doncs, molt poques famílies s’hi impliquen  
i encara menys a la secundària, perquè aquestes famílies es puguin sentir implicades i  
valorades i que els mateixos fills puguin veure com es valoritzen o revaloritzen els 
seus pares i mares.

Després, un altre tema que ens preocupa molt: a PISA..., és un dels països de 
l’OCDE on els alumnes se senten millor al «cole», però Catalunya, edició rere edi-
ció, és una de les regions d’Europa on els alumnes se senten pitjor a l’escola i no tro-
ben el seu lloc, els sembla que és més difícil fer amics..., llavors, els volia preguntar 
si tenen xifres de la població immigrant, si hi ha diferència..., és a dir, en general, a 
Catalunya els alumnes, si ho comparem amb la resta d’Espanya, que és, insisteixo, 
dels països de l’OCDE on els alumnes millor se senten; els alumnes catalans són 
els que pitjor se senten; no se senten implicats a l’escola, consideren que és molt 
difícil fer amics, no s’hi senten a gust..., saben si els alumnes d’origen immigrant 
tenen unes xifres semblants als alumnes que no són d’origen immigrant o si hi ha 
diferències, no?

I finalment, han parlat d’espais de sociabilització lingüística. Com deia, nosal-
tres tenim la sort de viure en una comunitat autònoma que som bilingües. Gran part 
català i espanyol i després, a l’Aran, doncs, més aranès que espanyol, que no pas 
aranès-català. Però, en tot cas, bilingües, trilingües. I evidentment, aquests espais de 
sociabilització lingüística han de ser en tots aquests idiomes, perquè sinó, estarem 
a les mateixes. Els alumnes acabaran considerant que això forma part de l’àmbit re-
glat i no els és útil en les seves relacions interpersonals, perquè després sortiran al 
carrer i segons quin entorn, el que es trobaran és que es parla en espanyol, no?

I bé, només això, fer un clam a que les famílies puguin tenir més implicacions i 
que totes les llengües se sentin valoritzades i recordar, una vegada més, que no em 
canso de fer-ho, la importància de la llengua materna en l’aprenentatge. És un afavo-
ridor de l’aprenentatge, no perquè ho digui jo, sinó perquè hi ha més d’un miler d’es-
tudis que ho demostren i és àmpliament reivindicat per la UNICEF i per la UNESCO,  
i és un dels drets dels nens que aquí se’ns obliden molt sovint, i de les nenes.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Raúl Moreno, del Partit Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair, també, la presència del senyor Guardiola i de la se-
nyora Tarrés en aquesta presentació de la xarxa Sirius que jo, gairebé resumiria en 
tres conceptes, no? Per una banda, formació, participació i inclusió. Clar, i parlaven 
vostès i jo crec que amb molt d’encert, de la necessitat de la formació, de la manca 
de formació dels nostres professors; també de la manca de formació d’alguns direc-
tors, dels equips directius del centre, per escometre el que és quelcom que és molt 
complicat, que és aquesta relació d’interculturalitat que s’ha de portar a terme en 
els nostres centres educatius. Per tant, moltes vegades al professor se li exigeix que 
estigui format en moltes coses, no? El volem format en anglès, el volem format en 
interculturalitat, el volem format en bullying, el volem format en tot i clar, no són 
superherois. Fan moltes coses i molt importants, però moltes vegades, també a l’es-
cola i als professors els exigim que ens solucionin tots els problemes i possiblement, 
doncs, haurem nosaltres –des d’altres àmbits però també a l’escola com a nucli cen-
tral– d’intentar posar els recursos necessaris, doncs, perquè els puguin solucionar. 
Sinó ells, amb millores des del punt de vista dels professionals i les professionals 
que hi poden participar. 

La realitat a Catalunya és molt diferent en funció dels centres, des del punt de 
vista dels centres, doncs, que estan –per exemple– a l’Àrea Metropolitana, ciutats 
de l’Àrea Metropolitana o altres centres que es troben a l’interior; també per la part, 
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diguem-ne, de la formació del seu alumnat. Jo soc de Santa Coloma de Gramenet, 
tinc el meu fill escolaritzat a l’escola pública, al Torre Balldovina i per tant, els seus 
companys des que va entrar, doncs, són d’origen estranger. I des del punt de vista 
de les relacions personals entre ells, no hi ha diferència amb altres relacions que es 
poden fer, doncs, amb alumnes procedents..., autòctons o d’altres llocs, no?, però en 
principi, en les seves relacions personals no existeixen aquests problemes, no? 

Però sí que és veritat, i vaig a la part de participació, que les relacions que s’esta-
bleixen entre les mateixes famílies i el centre, si ja pels autòctons, moltes vegades és 
complicat participar en les dinàmiques del mateix centre –perquè efectivament les 
AMPA tenen un paper molt important– quan són famílies d’origen estranger això 
és encara més difícil. I per tant, m’han agradat molt les propostes que es diuen en 
aquesta taula rodona, d’intentar fer que l’escola sigui quelcom més transparent. No 
tant des del punt de vista de gestió, sinó des del punt de vista de la participació. I que 
s’acomodi a noves formes de participació que sí, que en altres àmbits, doncs, són 
habituals, no? I que, per tant, que es pugui participar més en aquesta participació. 

Vostès han parlat molt dels poders locals, com a garants, diguem-ne, d’aquesta 
facilitat, des del punt de vista de la generació de projectes d’interculturalitat. I és ve-
ritat que ho tenen. I és veritat, que aquí també partim d’una situació molt desigual en 
funció dels municipis. Alguns que tenen tradició, diguem-ne, d’haver fet plans d’in-
terculturalitat, doncs, perquè la seva població arribava al 23-24-25 per cent de po-
blació immigrada, des dels anys noranta, sobretot aquesta última onada, diguem-ne, 
d’immigració. D’altres ja els vam patir els anys setanta, però amb característiques 
diferents, perquè la llengua aquí ja no era un element, diguem-ne..., una barrera d’ac-
cés; però sí que en aquesta darrera, doncs, hi és i per tant, tenen molta experiència.

I el que caldria –i aquí coincideixo– és que aquells programes o aquelles accions 
que es porten a terme en algunes ciutats, tinguin la possibilitat d’entrar a l’escola. 
Aquelles que tenen, doncs, plans d’interculturalitat, alguns funcionen molt i molt 
bé, que hi ha relacions directes amb les comunitats de veïns, que puguem saber 
exactament quins són els rols i com podem afavorir les relacions entre ells. Perquè 
clar, moltes vegades ens hem de preguntar per què no aprofitem el fet que tinguem 
alumnes a les escoles que coneixen el xinès? O que coneixen l’àrab? I com això ho 
podem aprofitar per aquells alumnes autòctons que no coneixen altres llengües que 
no són el català o el castellà o que comencen a conèixer l’anglès, no? Per tant, com 
es retroalimenten, des del punt de vista educatiu, els diferents valors positius que 
cadascun d’aquets alumnes incorpora?

I per tant, molt bé lo dels cursos d’idiomes en el mateix centre escolar, formals o 
informals, però sí de coneixement de la llengua. De les tradicions de les quals pro-
cedeixen aquells xavals i moltes vegades, quan arriba Reis, doncs, el meu nen que té 
vuit anys, doncs..., «aquest ho celebra, aquest no ho celebra, aquest ho celebra d’una 
altra manera» i ell comença a entendre que hi ha altres realitats que no són especial-
ment les seves però que són absolutament respectables, no? I també me les dona a 
conèixer a mi, que moltes vegades no les conec, no?

I finalment, els temes d’inclusió, pel que deia a l’alumnat, no? Vostès han parlat 
d’una cosa que nosaltres hi portem molt de temps treballant-hi i que no ens n’aca-
bem de sortir, no?, que és la figura dels educadors socials en els mateixos centres, 
per fer tot el que té a veure amb la millora de l’educació no formal o l’educació in-
formal, dins de l’àmbit escolar. En aquest sentit, l’escola s’ha de poder obrir; no no-
més per fer aquesta tasca, ens aniria molt bé per poder detectar situacions de risc, 
per fer moltes vegades aquelles coses que exigim al professorat i que cal tenir una 
formació més d’acompanyament professional als alumnes, acompanyament d’estar 
al costat, amb una relació molt més horitzontal que no tan vertical i que ens permet 
arribar a altres coses o altres elements que segurament no hi podem arribar, d’aques-
ta manera, no?
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Acabo amb tres preguntes, molt ràpides, si vostès..., hi han alguns estudis que 
relacionen el rendiment acadèmic amb les escoles amb major segregació; a major se-
gregació, menys rendiment acadèmic. Altres estudis més localitzats, a Girona, des-
munten aquesta teoria i té més a veure amb altres conceptes que no necessàriament 
hagin de tenir a veure amb la segregació escolar, no? Per tant, una mica entrar a va-
lorar si hi ha relació entre aquells centres que tenen més alumnes estrangers tenen 
pitjors notes o és una de les coses, diguem-ne, que no s’ha acabat de demostrar, no? 

Els projectes educatius entorn..., ho preguntava abans el diputat d’En Comú Po-
dem, si creuen que seria una bona eina recuperar aquesta eina per fer aquestes coses 
que estem demanant, de participació, d’inclusió i de formació, no? I quin és el me-
canisme per traslladar aquestes recomanacions, que es fan a nivell europeu, als es-
tats membres. És a dir, hi ha una mica de com funciona més el projecte Sirius, és a 
dir, vostès tenen l’encàrrec de poder traslladar això a les institucions d’aquí, suposo 
que com a Europa, gairebé tots els estats membres són autònoms a l’hora de poder 
decidir implementar-les o no, però si a nivell europeu, a través d’aquest programa, 
d’aquesta xarxa, hi ha alguna intenció de poder fer aquestes característiques a ni-
vell..., o de portar a terme aquestes propostes a nivell més global.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Bé; gràcies, senyor Moreno. Ara passem a donar la paraula al senyor Jordi Al-
bert, del Grup Republicà.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, vicepresidenta. Gràcies a la participació i a la intervenció del senyor 
Guardiola i també de la senyora Tarrés. Em sembla molt interessant la tasca que fan 
des de l’ERDISC i també respecte al projecte Sirius. Al final, de fomentar aquest 
debat i aquest debat que vagi més enllà del mateix debat. És a dir, no només com-
partir idees, sinó també passar de la idea a l’acció. I per tant, aquí té molt de sentit 
la seva compareixença avui, en aquest Parlament, on la nostra tasca és, precisament 
aquesta, passar de la idea a l’acció.

Em sembla que l’any 2014 vostès ja van comparèixer també –no sé si ho han fet 
posteriorment– a la Comissió de Treball en aquella ocasió. Després..., en aquella 
compareixença, em sembla que era més aviat per exposar tota l’exposició del Projec-
te Sirius i de com s’impulsava aquest projecte, que en aquell període estava molt més 
en fase inicial. I enguany ho fan a la Comissió d’Educació. Aquesta és una qüestió 
que jo li vull donar la seva importància, perquè al final, estem parlant de polítiques 
de caràcter transversal i estem parlant que no podem generar estancs que no tinguin 
una relació les unes amb les altres. Ambdós àmbits van molt interrelacionats i en la 
qüestió que vostès venen a explicar-nos avui, aquesta interrelació encara es mani-
festa molt més. Per tant, em sembla important que també compareguin en aquesta 
d’Educació per presentar-nos la seva proposta. 

Aquestes conclusions de la Round Table, que em semblen molt encertades en bona 
part. De fet, fruit d’un debat entre tots els agents implicats en la comunitat educativa 
i per tant, des de les diferents mirades i les diferents òptiques. I d’altra banda, de les 
diferents necessitats. I aquí hi ha la complexitat de tot plegat, eh? Com aconseguim 
generar un espai conjunt, a partir de diverses necessitats i de diverses voluntats, per 
assolir objectius que, al final, donin satisfacció a tots els agents, tant a les famílies 
com als mateixos centres educatius o als docents, com també, lògicament, a l’alumnat, 
eh? Que per nosaltres, l’alumne ha de ser el centre de tota política educativa.

En efecte, aquesta relació que ja s’apuntava abans, respecte la formació i la par-
ticipació, també a la inclusió. I dins d’aquest àmbit de la inclusió, un dels grans ob-
jectius que tenim, com a societat, que és evitar els espais de guetització. I l’escola ha 
de ser el gran precursor per evitar, precisament, aquests espais de guetització, que 
són la visualització efectiva de la marginalitat. I que darrere d’aquesta marginalitat 
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venen derivades, doncs, altres conseqüències, tant en el desenvolupament col·lectiu  
i social, com també en el desenvolupament propi personal.

I el primer element de guetització és reconèixer-nos els uns als altres com a un 
mateix col·lectiu, no? I per tant, reconèixer que els nostres orígens són diversos, les 
nostres tradicions són diverses, les nostres formacions han estat diverses, les nostres 
cultures ho són; però al final, ocupem un mateix espai i en aquest mateix espai som 
tots un mateix col·lectiu, no? I aquest pas determinant i definitiu crec que, en aquest 
espai de debat que vostès generen i en les conclusions que vostès ens presenten, que-
da ben reflectida quina és la tasca que nosaltres aquí hem de desenvolupar. 

L’àmbit de la participació, en efecte, és essencial, és determinant. Jo també el 
considero..., el considerem, també, bàsic; perquè al final, en la participació hi trobem 
la interrelació. Quan parlem d’evitar aquests espais guetitzats, i aquesta segregació 
social, el que hem de fer és, precisament, donar veu, donar participació, donar segu-
retat perquè hi hagi aquesta participació, i aquesta seguretat hi serà, sempre que hi 
hagi aquest reconeixement.

I tot sovint ens trobem que en aquests centres educatius on hi ha un alt percentatge 
de persones migrades, d’alumnes migrats, ens trobem amb que acostumen a optar o 
bé per relacionar-se només amb els que tenen el mateix origen que ells, o bé no rela-
cionar-se amb ningú. I per tant, això bloqueja tota acció, tant educativa com també 
participativa i de propi empoderament de l’alumne. Jo abans..., el diputat Moreno ha 
fet referència al seu fill; jo també faré referència, no en el meu cas al meu fill, faré 
referència també, a la meva tasca professional en un centre, sí, de Santa Coloma de 
Gramenet, el Terra Roja, on s’hi parlaven setanta-quatre llengües, on a la meva aula 
hi tenia fins a deu orígens diversos; deu, i érem quinze a l’aula i teníem deu orígens 
diversos. I per tant, la gestió complexa que això implicava, no? I per tant, també, inci-
dir en l’àmbit formatiu del professorat i en l’àmbit..., però no pas com una crítica cap a 
la tasca docent, sinó per l’altra mirada, com una gran oportunitat de nosaltres, també, 
tenir aquestes eines i aquests mecanismes per, precisament facilitar aquesta participa-
ció, precisament facilitar els espais de no segregació. I per tant, era un dels grans rep-
tes. I després ho veies en el pati; ho veies en el lleure, on veies clarament com s’anaven 
ubicant en diversos espais i diverses zones del pati. I les més allunyades, les que es-
taven més allunyades, més arrecerades, que estaven «més protegides», molt entre co-
metes, del pati, eren les ocupades, precisament, pels alumnes que no hi participaven, 
que no se sentien còmodes, tant en l’aula. I això, aquesta visualització també en el seu 
temps d’esbarjo, també era un gran indicador, no? I per tant, la tasca nostra, que va 
molt més enllà d’estar dins de la mateixa aula, sinó que ha d’anar també desenvolupa-
da –la tasca nostra en aquest sentit, com a docent– ha d’anar més desenvolupada cap a 
també, a la gestió del mateix esbarjo i de com, en aquest espai d’interrelació natural, 
com ha de ser el pati, doncs, el podem fomentar i el podem incentivar. 

Però, d’altra banda, també fora de l’escola, fora del centre educatiu, no? I aquí, 
aquesta relació tan directa que vostès han fet, respecte al poder local i a com l’ajun-
tament facilita aquesta participació –totalment d’acord amb el que ha dit– la parti-
cipació no és crear una app on premem una pestanyeta determinada i diem, estem 
d’acord amb això, o estem d’acord amb allò; sinó que la participació és formar part 
del teixit associatiu del municipi; formar part d’una veu activa i també crítica res-
pecte al municipi; formar part d’aquesta interrelació, com bé deia abans, d’aquesta 
visió col·lectiva del mateix municipi.

Per tant, sentir-se part i en el moment en què aconseguim trencar aquesta barrera 
i ens sentim part del municipi i del col·lectiu, doncs, és quan ja comencem a assolir 
els diferents objectius. I aquí, els poders locals hi tenen molt a veure. Jo conec molt 
bé, també, una associació del meu municipi, jo soc de Sant Andreu de la Barca, que 
es diu Mar Endins. Una associació que agafa persones, acull persones que acaben 
d’arribar a Sant Andreu de la Barca i els donen mecanismes de confiança, a partir 
de formació, a partir de facilitar quins són els diferents procediments administratius 
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que han de dur a terme amb relació a l’ajuntament i..., és a dir, tots els papers que 
necessiten, escolarització dels seus fills, etcètera. 

Doncs bé, la relació a partir de la vinculació en aquesta associació i d’aquí també 
el poder, no només el poder pròpiament administratiu, sinó també el poder associa-
tiu, la mateixa relació amb aquesta associació acaba vertebrant-los també en el teixit 
associatiu del municipi, perquè comencen a interactuar, eh?, amb la nova realitat que 
tenen a Sant Andreu de la Barca. I per tant, doncs, aquest és un altre dels exemples 
que crec que avui és oportú mencionar i esmentar, perquè també jo crec que a vostès 
els pot anar bé en el moment de quan participen d’aquest debat. 

I ja per finalitzar, simplement tres qüestions: només perquè hi puguin aprofundir, 
eh? Algunes d’elles ja s’han mencionat. Una és la participació d’aquests educadors 
socials, que jo crec que vostès ho emmarquen en aquest àmbit de tutorialització, no? 
O potser vaig errat, però que podrien estar en aquest àmbit de tutorialització i d’in-
terrelació externa respecte al centre.

I per tant, aquesta participació en la política pròpia educativa del centre i en les 
mateixes aules. I també com aquest..., el nou decret d’admissions, quina és la seva 
visió respecte el combat contra la segregació. I finalment, ja sé que no és motiu de la 
compareixença d’avui, però jo crec que també estarà bé, ja aprofitant que els tenim 
aquí, en aquesta comissió, a casa seva, en el Parlament, que també puguin fer cinc 
cèntims, molt més enllà de l’explicació breu d’un parell de línies del Projecte Sirius, 
molt més..., ja sé que, amb el temps que tindran no podran aprofundir-hi, però em 
sembla que és interessant.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la diputada senyora Saloua El Gharbi.

Saloua Laouaji Faridi

Molt bona tarda; gràcies, president. Benvingut, Guardiola; benvinguda, senyora 
Tarrés. És un plaer escoltar-vos, l’única cosa..., no és un plaer escoltar els problemes 
que tenim amb relació a la gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu. La veritat, a mi 
em fa pena perquè, com ja sabeu, ho sap el Guardiola perquè hem treballat durant 
molts anys conjuntament al Centre UNESCO de Catalunya. Hem abordat molt el 
tema de l’educació intercultural i ens hem preocupat molt, des d’aquesta perspectiva 
de la gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu.

Em preocupa molt el fet que estiguem encara, diguem-ne, que la immigració 
avui dia ja forma part de la nostra societat, que estiguem en les mateixes. Jo soc una 
persona immigrada, que porto aquí vint-i-cinc anys, i jo em recordo del 1994 i ja 
començava a treballar a diferents escoles el tema de la diversitat i tal. I des del seu 
moment, jo recordo, amb la Fundació SER.GI i amb el Francesc Carbonell i tal, ja 
hi havia la preocupació sobre el fracàs escolar, sobre el tema de la gestió de la di-
versitat, com la interacció des d’aquesta perspectiva i tal. I tinc la impressió com el 
temps no ha passat, com estem quasi en les mateixes. O per l’esperit crític que te-
nim, sempre ens concentrem en les coses que no funcionen o realment, diguem-ne, 
amb el gruix de la immigració que ha augmentat bastant amb relació als anys ante-
riors, estem en les mateixes.

No hem superat aquesta perspectiva lligada al tema de l’educació intercultural, es-
pecialment des del context de la mirada a la diversitat en sí, com a reconeixement que 
tota societat –i la nostra societat d’una manera específica– és el seu eix bàsic, que està 
lligat, també, al context de la diversitat. I quan dius diversitat, dius diferència, dius 
pluralitat, dius interculturalitat, diguem-ne, des d’aquesta perspectiva de la interac-
ció del conjunt d’aquest context. L’única cosa com quan no fem les coses com s’hau-
rien de fer, això dona peu a un buit que fomenta més o concentra les coses dintre del 
marc del que és estereotip, prejudicis, la rumorologia. I sabem que tot això porta a la 



DSPC-C 440
18 de febrer de 2020

Sessió 25 de la CE  45 

discriminació. I quan dius discriminació, també dius racisme. I ens preocupa que..., 
aquesta perspectiva, si no es treballa, si no s’atén des de la perspectiva educativa, que 
és la base social, i llavors allí sí que ens hem de preocupar molt a aquest nivell.

I ens hem de preocupar molt, sobretot, si les coses les deixem des de la perspec-
tiva d’una voluntat. És com la implicació avui dia, de molt professorat que fan molt 
bona feina, no és una perspectiva des de la base d’un programa educatiu i tal, és la 
voluntat personal de la implicació del professorat. I llavors, l’alumnat lligat al con-
text de la diversitat, té sort si està en una escola amb professors, diguem-ne, i pro-
fessores amb alt nivell de sensibilitat amb relació a la diversitat, o té mala sort si es 
troba un espai en el qual no hi ha aquesta..., i no ha de ser així.

També hi ha un element molt bàsic lligat, diguem-ne, que ens n’oblidem molt 
perquè parlem de la diversitat, però ens oblidem de la situació del context econòmic, 
que és el factor bàsic de la desigualtat a aquest nivell. Perquè jo penso que l’alum-
nat, que els seus pares, amb un nivell adquisitiu més alt potser que en el seu entorn 
no estem parlant que està fallant l’educació intercultural o la diversitat o tal, perquè 
el resultat penso que és diferent. I també la seva realitat social amb relació al que és 
l’entorn familiar, el seguiment dels pares, el coneixement de la llengua i tot això, és 
un altre. Llavors, sembla que a vegades estem parlant de la diversitat i en el fons és, 
amb altres paraules, estem desviant les coses per no parlar de les desigualtats eco-
nòmiques que existeixen en la societat i que hem d’abordar-les.

I a més a més, aquestes desigualtats que comencen des dels tres anys, en el con-
text lligat al fet que el preescolar és privat i no és públic. I això fa que el nen comen-
ça d’una manera coixa, diguem-ne, la seva interacció i la seva inclusió en la societat. 
També hi ha un element bàsic i important, que és el tema familiar. Per molt treball 
que es podria fer des de les escoles, si des de les famílies no hi ha un nivell de sen-
sibilitat amb relació al tema de la diversitat, que moltes vegades hi ha aquesta dico-
tomia entre el que diu el pare i el que diu el professor i quins prejudicis prevaldran 
més, diguem-ne, en aquest nivell. I això sí que és un repte que hem de treballar. Per 
això és important la implicació de les famílies, des de totes les perspectives, perquè 
quan parlem dels prejudicis i estereotips i tot això, no vol dir que les persones que 
venen d’altres llocs tenen una mentalitat perfecta lligada al context de la diversitat, 
perquè en aquest nivell necessitem, tots i totes necessitem educació.

Perquè aquest handicap lligat a la diversitat és global, perquè la societat tradi-
cional, en la seva globalitat, sempre s’ha focalitzat en el context educatiu: una llen-
gua, una religió, un..., i llavors, a partir del moment que les persones es troben amb 
més d’una cosa, llavors no saben què fer amb aquesta cosa que no és «un». I superar 
una mirada totalitària en el nostre funcionament social com, diguem-ne, dels temps 
anteriors, és allí on està la diversitat que és la pilota que cadascú se la tira a l’altre.

Després, torno al tema de les implicacions del professorat, que jo penso, des de 
la perspectiva de la recomanació estaria bé que les coses no estiguessin lligades a 
un projecte pilot o a la voluntat; que hi hagi un mecanisme base. Potser en aquest 
nivell podem aprofitar una cosa que no s’ha esmenat, que és el tema que avui dia..., 
que des del Govern s’està fent: el Pacte per la interculturalitat. I d’entrada, al Pacte 
per la interculturalitat hi ha un apartat que parla de l’educació. Jo penso que això 
és un eix bàsic en el qual podeu incidir amb les vostres aportacions a aquest nivell. 
Penso que..., perquè quan parlem de la interculturalitat, com és un eix transversal i 
s’ha de focalitzar molt, des d’aquesta perspectiva de l’educació. Com saps, a aquest 
nivell, des de la UNESCO també s’ha treballat molt i té moltes recomanacions en el 
context lligat al tema de l’educació intercultural –jo penso que d’aquesta perspecti-
va– que es podrien treballar.

Hi ha un punt que heu tractat que està lligat, també, als menors no acompanyats 
que jo, en molts casos he trobat que hi ha casos de menors no acompanyats que 
volen continuar els seus estudis. Són situacions de casos particulars, però ens hem 
trobat també amb el repte que no estem mentalitzats, que no hi ha una preparació 
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a aquest nivell. Perquè sé que hi ha un programa d’acollida, d’entrada, del marc es-
colar i tal, que s’ha fet per a les persones i famílies agrupades, però per als menors 
sempre hi ha aquesta perspectiva, que han vingut per treballar. I jo m’he trobat amb 
la sorpresa de que, quan parlava amb alguns em van dir que tenien els últims anys 
del graduat escolar, algú ja quasi estava a mitjans del batxillerat..., et quedes amb 
una sorpresa..., en situacions d’aquest tipus, de persones que han hagut de marxar 
del seu país amb l’edat que tenen i a més a més, amb un nivell d’estudis que haurien 
pogut fer un camí en el seu país d’origen. Però bé, ja sabeu com són els contextos 
en aquest nivell. Però bé, des de l’arribada, des del context una vegada que tenen 
persones amb aquest perfil, estaria bé que hi hagi una possibilitat d’inserció escolar 
en aquest context. 

I jo resumiria les coses des d’aquesta perspectiva que es deia, des de l’efecte Pig-
malió, que la imatge social i la mirada negativa que representa sobre l’alumnat d’ori-
gen de famílies immigrades, es resumeix en el fet que soc com pensem que soc. I jo 
el que penso, que hem d’evitar..., la nostra perspectiva educativa.

Bé, no vull allargar-me més, perquè jo penso que ja ha quedat clar tot el que es vol 
transmetre amb aquest context lligat a l’educació intercultural. També, quan parleu 
de..., hi havia un punt que parlava de lideratge i dinamització. M’agradaria saber què 
especifiqueu en aquest nivell, si és lideratge lligat al context educatiu, si és de les po-
lítiques globals, si és del context local..., quin mecanisme considereu que ha de jugar 
aquest paper lligat al tema del lideratge i de la dinamització.

I res més, moltíssimes gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies, senyora El Gharbi. Doncs ara, per contestar les preguntes  
i els comentaris que s’han fet...

Josep Guardiola Salinas

Tenim deu hores...

El president

Tenim deu hores, exacte. (Fortes rialles.) Si nota que apaguem els llums i tot 
això..., ens avisa...

Anna Tarrés Vallespí

Bé; us he de reconèixer, per una banda, la gran satisfacció d’escoltar-vos. És a dir, 
la manera com heu aportat, fet aportacions en aquest debat, us he de dir que, des del 
context més social, de la societat civil, de vegades no te l’esperes i estem, estic agra-
dablement sorpresa de tot el que s’ha dit, no? Dit el qual, ens encantaria poder contes-
tar-ho tot i aleshores, clar, aquí ve una mica, doncs, la decepció de dir, si us interessa 
tot això, m’agradaria ara poder-vos donar respostes. Estem oberts a parlar-ho amb 
una mica més de marge de temps i una mica més de preparació, perquè moltes de 
les coses no ens les sabem. I jo, en tot cas, en sé poques. Però, des el que sabem, des 
del que copsem, des del, doncs..., tractarem de fer no tant resposta, com comentari.

Josep Guardiola Salinas

I també que sapigueu que nosaltres venim aquí a portar les conclusions d’una 
taula rodona, la qual era molt diversa i que nosaltres hem recollit aquestes propos-
tes, les portem aquí. És a dir, nosaltres no venim avui com a grup ERDISC o com a 
Josep Guardiola o com Anna Tarrés. Per tant, venim a explicar el que nosaltres hem 
recollit en aquella taula rodona. Per tant, hi haurà temes que en aquella taula rodo-
na no s’han tractat. I ni per bé ni per malament, sinó simplement perquè no n’hem 
parlat. I per tant, no els han recollit.

Anna Tarrés Vallespí

A veure, un dels elements en els quals sí que tenim elements de debat, elements 
de coneixement, i també de pràctica, és en el context de l’educació comunitària. 



DSPC-C 440
18 de febrer de 2020

Sessió 25 de la CE  47 

Des del grup tirem endavant una càtedra d’educació comunitària a l’Autònoma, al 
Departament de Pedagogia Aplicada, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des 
d’allà, treballem en diferents pràctiques. També es pot consultar algunes d’elles en el 
nivell web. I per tant si a algú li interessa, doncs, des d’allà pot, potser, trobar algun 
element més de reflexió i de resposta a algunes de les coses que s’han dit, o d’acom-
panyament, algunes de les experiències, comentaris que s’han fet.

La nostra experiència acadèmica i de treball i de participació en diferents àm-
bits, ens diu que la història passada de la institució escolar és la que és. Quan parlem 
d’educació, fonamentalment estem parlant i pensem en el context formatiu reglat. 
Des d’aquest context formatiu reglat, nosaltres estem exposant per exemple, les 
aportacions que he fet jo, majoritàriament, parlen del professorat en aquest context 
reglat. El context reglat és el que acredita, és el que dona un valor certificat a aquell 
aprenentatge. Però en aquest món en què vivim, tan global, sabem perfectament que 
tots, i sobretot aquests joves que creixen i que es van fent grans, tenen moltes més 
habilitats en tots els contextos. I per ells i per elles, el context reglat és només una 
part de la seva vida, eh?

Aleshores, és potser des d’aquí, des d’on de vegades no se senten bé a l’escola, 
eh? Jo no puc entrar a valorar –perquè ho desconec i seria erroni– després el meu 
company afegirà o traurà el que vulgui, i estarem encantats de parlar amb vosaltres 
sempre que vulgueu, més enllà del temps que tenim, que no sé quin és. No sé si és 
aquell d’allà... (Veus de fons.) Pels dos? Bé; aleshores, en qualsevol dels casos, estem 
en un altre encaix, l’escola és la que és, segurament té sentit, però ha d’evolucionar 
i la idea d’educació comunitària, en algunes de les propostes que aquí es manifes-
ten i que s’han treballat en diferents àmbits de les taules rodones, a tots els nivells 
nacionals i a nivell de l’assemblea, Sirius treballa amb una assemblea anual, en la 
qual s’aporten diferents..., es fan les aportacions de tots els països i per tant, aques-
tes també pugen a nivell europeu i una part d’elles, també s’eleven a nivell europeu.

Una altra cosa és quina ressonància tenim i quins..., com a mínim, la capacitat 
del debat, la capacitat de ser veu i en més d’un cas, la capacitat d’agència, perquè es 
treballa també amb agents, per exemple, amb l’Associació de Famílies a nivell eu-
ropeu, no? Aleshores, aquí es treballa pilotant des dels diferents agents, no només 
en el pla més local, en el sentit de, doncs, d’Estat espanyol, en aquest cas. Per nosal-
tres, l’esport tal com ha sortit és fonamental. És un dels elements que pot ser també 
transaccional, entre diferents espais, que poden fer que l’escola certifiqui, però tam-
bé tingui un rol en aquests patis, en aquesta imatge que tenim, molts de..., bé; alguns 
de vosaltres ho heu dit, més clarament, no?

Però a les places, l’entorn de l’escola, el trencar murs que dèiem nosaltres i que 
alguns també heu recollit, tots aquests engranatges ens han d’ajudar perquè, evi-
dentment, el professor o professora no ho pot fer, ni ho ha de fer tot. Ni ell ni ningú, 
no..., som humans..., de fet, la condició que ens fa iguals, no? Des d’aquesta condi-
ció humana, de reconeixement i per tant, de reconeixement de la limitació, podem 
avançar. Des d’aquest punt de vista, hi ha avenços en l’educació comunitària que, 
el que ens diuen és que el rol dels educadors socials ja, dins dels centres escolars, 
és fonamental. És absolutament fonamental. Si no tenim aquests educadors dins de 
les aules, tenim molts menys mecanismes per treballar en una escola del segle XXI. 
Estiguem parlant de l’espai que nosaltres ara estem tractant de portar al debat, o de 
molts altres que ara, no estem empenyent en el debat, però que tenen molta impor-
tància. 

Per tant, diferents agents en una escola, que ja no només és el patrimoni d’un 
professor que ho sap tot, perquè avui dia, els sabers són diversos. I per tant, en 
aquest sentit, com hem comentat nosaltres mateixos, també s’ha dit, l’educador so-
cial. També el paper de la salut, eh? Però també altres papers que juguen conjun-
tament, aquest espai de temps d’oci, com s’incardinen els projectes educatius, com 
no s’incardina. Com, a partir d’aquí se’n pot fer un debat, que potser acosta a mol-
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tes famílies i a moltes diversitats a parlar. I potser també, a poder decidir una mica  
i com els fem més actius en això. 

Com que hi ha moltes preguntes i contesto des del que jo sé, només dir-vos una 
última paraula, passo després la paraula al meu company; el tema dels plans d’en-
torn. Evidentment, els plans d’entorn són fonamentals, li diguem aquest nom o d’una 
altra manera. I han de ser plans d’entorn, doncs, dotats (L’oradora riu.) Dotats pres-
supostàriament. Els hem de reconèixer com a tals, són una eina efectiva, jo crec que 
està bastant demostrat; però també els hem de reconèixer d’alguna manera, que pu-
guin ajudar al que és el context formal, informal, i reglat també, en aquesta convi-
vència que tots podem tenir, doncs, a nivell de municipis, però també a altres nivells 
més macro que puguin ajudar a l’alumne que, al final, viu en un espai, es mou en un 
territori, per molt que pugui viatjar o pugui estar en el món virtual.

Això és el que donarà o capacitarà, a ell i al professorat.

Josep Guardiola Salinas

Continuant amb els plans d’entorn, sí que entem, i també suposo que en l’anterior 
ponència que hi ha hagut per part de la Fundació Jaume Bofill, doncs, està clar, no?, 
que tots entenem que això és tota una pèrdua molt important que s’hauria de poten-
ciar per part dels ens locals, però estem una mica, com ha dit el senyor Raúl Moreno 
abans, a vegades els ens de poders locals, ajuntaments, no tenen..., tampoc des del 
punt de vista legislatiu, totes les eines per poder-ho tirar endavant. I també des del punt  
de vista pressupostari. Però sí que ho entenem com una pèrdua important, perquè sí 
que podia haver suposat això, també, un avenç cap això que entenem nosaltres, de 
l’educació comunitària.

Algunes coses més que hi havia per aquí: sí que tenim algunes dades quant a te-
mes europeus, que sí que és veritat que a les proves PISA sí que queda clar que no 
sigui fracàs escolar però que anem superant-lo molt a poc a poc i segurament hau-
ríem d’anar més ràpid. I una de les coses que incideix més en el fracàs escolar, i això 
sí que hi ha dades, és la repetició. I que els alumnes que..., és un país en el qual per 
tradició, per la raó que sigui, es repeteix molt. És el país que més es repeteix de tota 
la Unió Europea. I sí que sabem que els alumnes més desafavorits del sistema, repe-
teixen..., tenen la possibilitat de repetir sis vegades més que els que tenen un estatus 
econòmic superior. Això sí que ho sabem, per exemple.

I que la repetició no ajuda a superar el fracàs escolar, també ho sabem. I també 
sabem que la participació de les famílies, des de les investigacions d’EPSTEIN a 
Estats Units, etcètera, sabem que a més participació, més èxit educatiu. I quan diem 
més èxit educatiu no estem parlant solament de més rendiment acadèmic, sinó tam-
bé èxit educatiu a nivell global i a nivell transversal, tal com deia el senyor Jordi 
Albert. Això sí que ho sabem i aquestes són evidències, perquè nosaltres, al cap i a 
la fi, ens dediquem al món de la investigació i és això el que fem. I el que intentem, 
també, d’alguna manera –i amb això acabo– és allò que ens heu donat, com a socie-
tat, aquestes eines que ens heu donat a la universitat, nosaltres a través de les nostres 
investigacions us les traslladem avui perquè vosaltres, que teniu les eines polítiques, 
les pugueu implementar.

I això és el que venim a fer avui, eh? I aquí quedarien moltíssimes coses per dir. 
El tema de la formació professional és bàsic. Jo sé que s’està treballant i ho sabem, 
perquè estem a la universitat. I s’està fent un esforç molt important que a vegades, 
tot recau sobre el professorat, és veritat, moltes vegades, no? Que les escoles ho hem 
de fer tot. I segurament no és el nostre rol i el nostre paper, però bé; jo crec que hi 
han polítiques avui dia que van en una bona direcció, eh? I sí que bé..., tema també 
de la segregació i el tema de l’equitat; cap on va el Decret de matriculació; sembla 
que per primera vegada hi ha un pacte, no?, també en el qual intervé l’escola con-
certada, etcètera. I que s’aposta clarament per erradicar la segregació. Clar, hi ha 
molts tipus de segregació, no solament segregació educativa, també segregació de 
tipus econòmic, etcètera.
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I sí que la matriculació és una de les eines que es pot utilitzar més per erradicar 
la segregació. I amb això sí que tenim, també, evidències, no? I com les escoles, sí 
que és veritat que les escoles..., ai, perdoneu, que m’estic excedint..., sí que les es-
coles, allà on tenen alumnat d’origen estranger obtenen pitjors resultats, però no 
perquè siguin estrangers, sinó perquè són molt més complexes. I si són molt més 
complexes s’haurà d’invertir molts més diners. I s’haurà d’invertir molt més profes-
sorat. I s’haurà de fer molta més formació. Però no perquè siguin estrangers. I aquest 
és el tema clau.

Doncs res... Moltes gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor Guardiola, senyora Tarrés. Moltes gràcies per les 
seves explicacions; gràcies als dos grups proposants de les compareixences d’avui, 
perquè ens han permès tenir una sessió de comissió molt interessant. Tenim el temps 
limitat, perquè així ho marca el Reglament, no pateixis. Això es grava, ens retrans-
met en directe, es grava, les compareixences són per això, perquè no només els 
grups parlamentaris, sinó el conjunt de la ciutadania tingui coneixement de la vostra 
feina i de les vostres investigacions i reflexions.

Però evidentment, convidem, els convido a vostès i als grups parlamentaris que 
mantinguin trobades bilaterals o conjuntes, fora de l’espai de la comissió. I si és ne-
cessari, per continuar un altre dia, doncs, es fa una altra sol·licitud de compareixença 
i tornem a tenir aquest debat que ha estat fructífer i molt interessant.

Moltíssimes gràcies; aixequem la sessió, fins al proper dia.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i sis minuts.


	_GoBack
	_Hlk46139083
	Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (debat i votació de les propostes d’audiència)
	202-00005/12

	Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
	352-01174/12 a 352-01178/12, 352-01180/12 a 352-01188/12, 352-01196/12 a 352-01204/12, 352-01207/12 a 352-01209/12, 352-01215/12 i 352-01232/12

	Propostes d’audiència en ponència, acumulades, amb relació a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
	352-01179/12, 352-01189/12 a 352-01195/12, 352-01205/12 a 352-01214/12, 352-01216/12 a 352-0125/12 i 325-0127 a 352-01231/12

	Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (nomenament de la ponència) 
	202-00005/12

	Compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, per a presentar l’informe «Educació a l’hora: uns altres horar
	357-00623/12

	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 per a informar sobre el 
	357-00464/12 




