
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons 
dins la planificació educativa de Ripollet 
250-00006/12 5

Proposta de resolució sobre l’arranjament del pati de l’Escola Joan Maragall de Llei-
da (retirada)
250-00008/12  10

Proposta de resolució sobre el programa “Aquí prou bullying”
250-00010/12 11

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva 
250-00011/12 15

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’aprenentatge
250-00012/12 19

Proposta de resolució sobre el model d’institut escola
250-00013/12 23

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Ensenyament sobre l’inici del curs 
escolar 2018-2019
354-00023/12 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Volem Signar i Es-
coltar perquè informi sobre els problemes dels alumnes amb sordesa
356-00001/12 29

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa perquè informi sobre les actuacions fetes o les que no s’han fet davant els 
possibles casos de vulneració de drets i interessos d’infants i adolescents
356-00052/12 29

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Baix Llobregat perquè justifiqui una comunicació que es va enviar als centres edu-
catius de la zona amb què es demanava la celebració i la participació obligada en un 
acte de protesta després del referèndum de l’1 d’octubre
356-00053/12 30

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 21, 
perquè expliqui aquest programa 
356-00132/12 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’aliança Educació 360 - Educa-
ció a Temps Complet perquè informi sobre la iniciativa que impulsa
356-00134/12 31

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · sèrie C · número 57

Comissió d’Ensenyament

Sessió 3, dimarts 18 de setembre de 2018

Presidència de l’I. Sr. Josep M. Jové i Lladó

editor1
Boton

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/273883.pdf


Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president del Consell Català 
de Formació Professional, perquè informi sobre la situació de la formació professional
356-00136/12 31

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics perquè informi 
sobre l’impacte de la jornada compactada en els centres que han participat en el pla 
pilot de la jornada escolar intensiva a primària
356-00152/12 32

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 57
18 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CE  3 

Sessió 3 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. 

Presideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Imma Gallardo Barce-

ló, i del secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu 

i Usart.

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

Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciuta-

dans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quin-

quillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla 

i Jou, Mònica Palacín París, Marc Sanglas i Alcantarilla i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Re-

publicà; Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Susana Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera 

Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons 

dins la planificació educativa de Ripollet (tram. 250-00006/12). Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 20; 

esmenes: BOPC 121, 21).

2. Proposta de resolució sobre l’arranjament del pati de l’Escola Joan Maragall de Llei-

da (tram. 250-00008/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 7; esmenes: BOPC 

121, 21).

3. Proposta de resolució sobre el programa “Aquí prou bullying” (tram. 250-00010/12). 

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

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 9; esmenes: BOPC 121, 22).

4. Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva (tram. 250-00011/12). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les es-

menes presentades (text presentat: BOPC 23, 10; esmenes: BOPC 121, 22).

5. Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’aprenentat-

ge (tram. 250-00012/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 23, 11).

6. Proposta de resolució sobre el model d’institut escola (tram. 250-00013/12). Grup 

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

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 13; esmenes: BOPC 121, 23).

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller d’En-

senyament sobre l’inici del curs escolar 2018-2019 (tram. 354-00023/12). Esther Niubó Ci-

doncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Volem Signar i Es-

coltar davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre els problemes dels alumnes 

amb sordesa (tram. 356-00001/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssi-

ca Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Família i Comunitat 

Educativa davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les actuacions fetes o 

les que no s’han fet davant els possibles casos de vulneració de drets i interessos d’infants 

i adolescents (tram. 356-00052/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament 

del Baix Llobregat davant la Comissió d’Ensenyament perquè justifiqui una comunicació 

que es va enviar als centres educatius de la zona amb què es demanava la celebració i la 
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participació obligada en un acte de protesta després del referèndum de l’1 d’octubre (tram. 

356-00053/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 

21, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui aquest programa (tram. 356-

00132/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’aliança Educació 360 - Edu-

cació a Temps Complet davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la iniciati-

va que impulsa (tram. 356-00134/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i 

Barril, del Grup Parlamentari Republicà, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president del Consell Ca-

talà de Formació Professional, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre 

la situació de la formació professional (tram. 356-00136/12). Esther Niubó Cidoncha, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Co-

missió d’Ensenyament perquè informi sobre l’impacte de la jornada compactada en els 

centres que han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària (tram. 

356-00152/12). Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bona tarda. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Donem la ben-
vinguda, en nom de la Mesa i dels grups parlamentaris, a la gent que ens acompanya 
que no són diputats ni diputades, els convidats d’aquesta comissió.

Passaríem a iniciar l’ordre del dia d’aquesta Comissió d’Ensenyament. Abans, 
un parell de consideracions. La primera, agrair a tots els portaveus i les portaveus i 
membres de la comissió d’haver-se adaptat. Avui no és un dia que ens toqués comis-
sió, ens tocava el passat dimarts, que era festa; en farem aquesta setmana i en farem 
la setmana que ve, que ja serà el dimarts normal i ordinari d’aquestes comissions. 
I agraeixo la vostra disponibilitat i que ens haguem pogut tots adaptar per anar avan-
çant, perquè tenim bastants temes pendents. Aquest era el primer punt. 

El segon punt que volia comentar a tots els membres de la comissió és que hem 
estat parlant ara amb els membres de la Mesa i els portaveus presents –en falten al-
guns que no han assistit– i hem acordat que els temps d’intervenció els reduiríem a 
cinc minuts per presentar les propostes i a dos minuts i mig per posicionar-se res-
pecte a aquestes propostes, sempre tenint present que, si algun dels grups, per la 
proposta que estiguem discutint, demana més temps, utilitzarem el temps que està 
reglamentat i el temps a què tots els grups, diputats i diputades, teniu dret, tenen dret 
a utilitzar. D’acord? (Pausa.) Bàsicament, per agilitzar els debats, ho faríem així, 
però, ho repeteixo, en el moment que hi hagi algun grup que consideri que necessi-
ta per aquella proposta concreta més temps, el temps reglamentat, doncs, evident-
ment, com no podria ser d’una altra manera, tindran aquest temps. També agraeixo 
la disponibilitat de tots els grups per arribar a aquest acord.

Abans d’entrar en l’ordre del dia en si, pregunto si hi ha alguna substitució per 
part d’algun dels grups... 
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Susana Segovia Sánchez

Sí.

El president

Sí? (Pausa.) Perdó.

Susana Segovia Sánchez

Sí; la diputada Jéssica Albiach serà substituïda per mi, Susana Segovia, en aques-
ta ocasió.

El president

Molt bé. Només? (Pausa.) D’acord.

Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet i 
Els Pinetons dins la planificació educativa de Ripollet 

250-00006/12

Doncs passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació 
educativa de Ripollet.

Cedim la paraula a la senyora diputada Esther Niubó, que és del grup que l’ha 
proposat, i després suposo que la diputada Susana Segovia també voldrà intervenir.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bona tarda. En primer lloc, doncs, saludo els membres de la 
comunitat educativa de Ripollet que ens segueixen per les xarxes, també el regidor 
Luis Tirado, que ens acompanya aquí. 

Portem una proposta de resolució relativa a la creació de dos instituts escola, la 
veritat que són ara mateix dos escoles que hem tingut oportunitat de visitar, dos cen-
tres amb projectes educatius diferenciats però molt potents. I en aquest sentit sí que 
volíem explicar una mica el context en què presentem aquesta proposta.

Pels que no coneixen Ripollet, és un municipi que ha registrat un increment molt 
important de població des de l’any 2000. Tant és així, que ja en aquell any es va de-
cidir crear dues noves escoles públiques que assumirien l’increment d’alumnes que 
implicava aquesta repuntada de natalitat. De manera que el 2004 naixia el CEIP 
El Martinet, amb dues línies, i el 2006 es creava l’Escola Els Pinetons, de tres lí-
nies; de manera que l’oferta de places d’escola pública d’educació infantil i primària 
passava de sis escoles públiques, amb deu línies, a vuit centres públics, amb quinze 
línies.

I és veritat que aleshores es van iniciar els passos per crear un quart institut 
d’educació secundària que hauria d’absorbir aquesta demanda que es generaria pro-
vinent de dues escoles de nova creació.

L’any 2012, amb els terrenys ja concedits per la realització de les obres del quart 
institut públic, el Departament d’Ensenyament va decidir paralitzar el projecte com 
a conseqüència de la crisi econòmica, i el que va proposar és poder ampliar tres ins-
tituts dels que hi havia en aquell moment, la qual cosa, doncs, suposava perdre aules, 
per exemple, amb espais comuns i a més a més implicava l’ampliació de secundària 
a una escola concertada.

Durant el curs 15-16, i davant la negativa de construcció d’aquest quart institut, 
l’Ajuntament de Ripollet va demanar una planificació educativa dels següents quatre 
anys al municipi, però l’Administració educativa catalana novament es va mantenir 
ferma en el seu objectiu de mantenir les ampliacions als dos instituts, un dels quals, 
per exemple, Can Mas, no es podia ampliar.

I fa dos anys, al 2016, va ser la diputació que va encarregar un estudi de plani-
ficació educativa en què s’indicava clarament que era important, que era impres-
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cindible obrir nous espais de secundària pels estudis postobligatoris, i a més a més 
radiografiava uns dels problemes dels principals problemes que té el municipi a ni-
vell educatiu: un baix nivell socioeconòmic de la població, que implicava una major 
necessitat per l’atenció educativa; una baixa taxa d’escolarització a batxillerat, un 
20 per cent inferior que la mitjana de Catalunya; es relacionava amb un alt índex de 
fracàs escolar; baixa taxa d’idoneïtat a secundària, i un excés d’alumnes repetidors 
de..., i sobretot alumnat també que es matriculava fora de Ripollet. Altres aspectes 
referents a la planificació incloïen també una alta matriculació viva, un alt volum 
d’alumnat amb necessitats educatives especials que feia necessari crear com a mí-
nim una altra USEE a secundària. 

I, en definitiva, l’adequació de l’Institut Can Mas va acabar convertint-lo en un 
centre molt massificat, que no podrà donar cabuda finalment a l’alumnat per aquest 
any. I, fins i tot, pel curs 2019-2020, Palau Ausit, com a centre adscrit, haurà d’ab-
sorbir també dos bolets més, amb la qual cosa aquests instituts al final es conver-
tirien en macroinstituts de fins a cinc línies, alguns d’aquests ja estan en barracons 
aquest any, i a més a més, doncs, faria més difícil assumir la complexitat que aquests 
centres tenen i també reduir els problemes que es descrivien anteriorment.

D’altra banda, tenim dues comunitats educatives, com són la de l’Escola El Mar-
tinet i l’Escola Els Pinetons, que van aprovar per unanimitat dintre dels seus con-
sells escolars explorar les vies necessàries per tirar endavant aquestes iniciatives 
d’instituts escoles en benefici de tot el municipi, perquè efectivament permetrien, 
doncs, desmassificar els instituts actuals, implicarien millores evidents en l’ofer-
ta educativa a secundària a Ripollet i a més a més permetrien reforçar la dotació 
d’equipaments per l’educació postobligatòria i fins i tot ampliar el ventall de models 
pedagògics a l’escola pública, perquè molts d’aquests projectes pedagògics no tenen, 
no troben cabuda en centres públics, i per tant moltes d’aquestes quotes limiten l’ac-
cés a una part de la ciutadania.

I, al marge d’això, hi ha els beneficis, que en parlarem també més endavant, en 
una proposta de resolució d’aquesta comissió, els beneficis que permeten els instituts 
escola, no?: milloren la cohesió social, disminueixen l’abandonament escolar prema-
tur, permeten adaptar-se millor als canvis demogràfics, ofereixen més places en l’eta-
pa educativa sense que faci falta que les instal·lacions quedin en desús i, en definiti-
va, doncs, permeten abordar millor, per exemple, un fenomen com el fracàs escolar.

I per tot això es tractava, doncs, de comprometre el departament a promoure la 
creació i impulsar la creació d’aquests dos instituts escola. I per això fem una pro-
posta de resolució amb tres punts. Un parla d’incloure la viabilitat i l’estudi dels 
projectes d’instituts escola d’aquests dos centres dintre de la planificació actual de 
Ripollet per als propers quatre cursos. El segon parla de promoure l’impuls dels pro-
jectes d’institut escola en tant que centres que, mitjançant la seva autonomia, han 
desenvolupat projectes pedagògics específics, i facilitar així a les famílies continuar 
amb la línia pedagògica que volen oferir als seus fills, i per tant dotar en els propers 
pressupostos una partida pressupostària a aquest efecte. I, el tercer punt, doncs, re-
conèixer i també recolzar la diversitat pedagògica de Ripollet i treballar per garantir 
aquesta continuïtat que dèiem en les diferents etapes de l’educació secundària.

En definitiva, com deia, es tractava d’obtenir un compromís pel departament. 
I, pel que fa a les esmenes, no sé si m’he de pronunciar ara o potser després, presi-
dent? (Pausa.) Doncs ho deixaré aquí i en tot cas després em referiré a les esmenes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula la diputada Susana Segovia.

Susana Segovia Sánchez

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, el que tenim a Ripollet és molt 
clar; és un problema clar de massificació a secundària, amb unes taxes de fracàs 
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escolar i d’abandonament escolar prematur molt més altes que la mitjana de Catalu-
nya, amb una segregació important, perquè una quarta part de l’alumnat s’acaba ma-
triculant fora del municipi, i amb un alumnat amb necessitats educatives especials 
important, moltes d’elles derivades precisament d’un nivell socioeconòmic baix.

El que tenim també és clarament una deixadesa de funcions per part de la Ge-
neralitat i del Departament d’Educació, que no està donant resposta a aquestes ne-
cessitats i a aquest problema; una deixadesa que contrasta precisament amb la bona 
voluntat i l’empenta que li ha donat a aquest tema, a intentar solucionar aquest pro-
blema, l’Ajuntament de Ripollet, en mans de Decidim Ripollet.

Però sobretot, i crec que és el que més hem de valorar, tenim una comunitat educa-
tiva que, com tantes i tantes vegades, va molt per davant de les institucions, i que pro-
posa solucions concretes i viables que no només tindran beneficis educatius i acadè-
mics per al municipi, sinó també beneficis socials, per exemple, en temes de cohesió.

Sabem que la massificació a secundària és un problema a tot Catalunya, però 
justament aquestes característiques especials i més delicades de Ripollet creiem que 
s’han de tractar de manera urgent i prioritària, necessiten una resposta ja, perquè a 
més a més les solucions que proposa la comunitat educativa són de sentit comú per 
tothom.

Més endavant, com ja s’ha comentat, parlarem de l’abastament que té el model 
d’institut escola i els avantatges que suposa, però sí que cal insistir en la necessitat 
d’una coordinació pedagògica i una transició entre etapes que no sigui un trasbals 
emocional pels infants i els adolescents, i això és encara més important en aquells 
municipis amb més vulnerabilitat i pitjors taxes d’idoneïtat, perquè precisament això 
és el que permet fer un acompanyament escolar sense interrupcions.

Així que esperem que la Generalitat deixi de mirar cap a un altre costat, es posi 
a treballar de manera decidida i destini els recursos suficients en els propers pres-
supostos per a la millora educativa de Ripollet a través d’aquests instituts escola.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs ara, per defensar les esmenes presentades, en primer lloc, 
té la paraula la senyora Laouaji, del Grup de Junts per Catalunya.

Saloua Laouaji Faridi

Bé, amb relació a aquesta PR, insistim sobre el fet que la metodologia de treball 
és una comissió, que es materialitza en una taula mixta de planificació formada pel 
Departament d’Ensenyament i les entitats municipals, que estableix els criteris i 
pauta el desplegament de l’institut escola al territori. És important tenir en comp-
te aquesta planificació a l’hora de prendre decisions, especialment quan les dades 
diuen que l’increment a Ripollet no és consolidaria en el temps. 

La creació d’un institut escola en un municipi neix del diàleg, l’entesa i l’acord 
entre el Departament d’Ensenyament i els diferents agents implicats, com l’ajunta-
ment del municipi en qüestió o la pròpia comunitat educativa.

És necessari un pla d’estudi de totes les necessitats que sorgeixen pel creixement 
en tots els municipis i una avaluació de les possibilitats que hi ha a nivell de pressu-
post i les despeses, i no exclusivament a nivell del Vallès Occidental. Hem d’ampliar 
la visió en aquest nivell i les necessitats.

D’altra banda, el model de l’Escola El Martinet està donant resposta a les ne-
cessitats. Això és una realitat que no podem negar, que aquest model està donant 
resposta a les necessitats educatives de l’alumnat en un món que canvia vertigino-
sament. Per tant, té interès en el mateix i també pot aportar elements innovadors i 
creatius al conjunt del sistema educatiu, i pot contribuir a la cohesió social, i, si es 
treballés el tema de la diversitat, estaria també millor.

Per això ens abstenim pel punt 1 i 2 i votem a favor del punt 3.
Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor 
Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, president. En tot cas, compartim l’anàlisi i la visió de les dues dipu-
tades proposants d’aquesta proposta de resolució; compartim el fons, compartim la 
necessitat, diguem-ne, de donar sortida a un problema de massificació al municipi 
de Ripollet, i, per tant, tal com bé s’exposava en tota la cronologia que va portar a la 
construcció d’aquests dos centres..., ho compartim plenament.

El que segurament no compartim, i per això vam presentar un parell d’esmenes 
a la seva proposta de resolució... La primera d’elles, referida a quin era l’àmbit i quin 
era el marc on s’havia de solucionar aquesta situació. Entenem que això ha de for-
mar part de la taula diguem de resolució, on hi és present la comunitat educativa, on 
hi és el departament i on hi és l’ajuntament, i que, per tant, en aquest àmbit de debat 
és on entenem que s’hauria de procedir a decidir quina ha de ser la planificació i 
quina ha de ser la priorització de les obres, perquè, com vostès saben, s’ha de priorit-
zar, perquè els recursos no són infinits i els recursos són limitats, i, per tant, des d’a-
quest punt de vista, cal que, en aquest àmbits, fruit diguem del debat, fruit del diàleg 
entre els diferents actors, es procedeixi a planificar i a prioritzar aquelles qüestions.

Em sap greu que la senyora Segovia hagi marxat, perquè en tot cas també volia 
posar..., ha dit que no hi havia interlocució per part del departament, volia posar-li 
diguem de manifest que des del mes de juliol hi ha hagut reunions entre el departa-
ment i l’Ajuntament de Ripollet a fi i a efecte diguem d’arribar a una solució; hi ha 
prevista una nova reunió per concretar aquesta planificació d’aquí quinze dies. Per 
tant, estem parlant d’una celeritat també per part del departament i que hi ha volun-
tat diguem de solucionar el tema, hi insisteixo, perquè entenem que és un tema que 
preocupa, i, per tant, des d’aquest punt de vista, hi ha una actitud proactiva per part 
del departament, conjuntament amb l’ajuntament. Per tant, diguem-ne, ens sembla 
que no és de rebut dir que hi ha ignorància per part del departament.

En tot cas, la segona esmena feia referència a un tema molt tècnic. Vostès parla-
ven de reconèixer i visibilitzar la diversitat pedagògica de Ripollet en l’àmbit de la 
secundària. Nosaltres amb l’esmena el que fèiem és: d’acord amb el reconeixement 
d’aquesta tasca, però estendre-ho a tot l’àmbit educatiu, no només en l’àmbit de la 
secundària. I, per tant, diguem-ne, l’esmena que havíem presentat anava en aquest 
sentit. No sé si serà acceptada.

I en tot cas ja aprofito, president, per demanar-li votació separada dels punts 1 i 2 
per una banda i del punt 3 per una altra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups, començarà el 
Grup de Ciutadans. Té la paraula la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Abans de començar m’agradaria fer una prèvia. 
Crec que rebre els dossiers a les dotze del migdia del dilluns complica molt la tasca 
dels diputats. No parlo tant del meu grup, perquè som sis i ens podem repartir molt 
bé la feina, però sobretot pels grups més petits. Crec que s’hauria de tenir en compte 
perquè els diputats puguem fer bé la nostra tasca, parlar amb el territori, etcètera.

El president

Gràcies.

Sonia Sierra Infante

De res.
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El president

Ho tindrem en compte.

Sonia Sierra Infante

Parlant ja de la proposta de resolució, si mirem l’exposició de motius, que és una 
exposició de motius molt acurada, veiem que el tema s’allarga gairebé dues dècades, 
no?, divuit anys, des que va començar tot aquest tema. 

Llavors, jo diria això que diem moltes vegades, que hi ha una manca de plani-
ficació del departament, però és que en aquest cas ni tan sols és així, perquè sí que 
la comunitat educativa de Ripollet porta gairebé dues dècades advertint i intentant 
donar solució a un problema que és molt fàcil de veure només mirant els naixements 
que hi ha cada any. Llavors, més que manca de planificació, que ja sabem que n’hi 
ha sempre, en aquest cas hi ha una deixadesa de funcions, com ja s’ha comentat tam-
bé. I el que hi ha, com sempre, és una priorització dels recursos econòmics, que es 
destinen a qualsevol cosa que no sigui millorar l’ensenyament, que no sigui millorar 
l’escola pública.

En definitiva, és aquest tipus de polítiques el que acaba fomentant la segregació 
escolar, i més en un territori com Ripollet, que té una complexitat socioeconòmica, 
com també s’explica a l’exposició de motius. I ja podem anar fent pactes en contra 
de la segregació escolar, que, si després no es destinen els recursos i no es fa cas del 
que està dient el territori, el que està dient la comunitat educativa de cada zona, la 
veritat és que no farem gaire cosa.

Nosaltres evidentment hi votarem a favor, com tot el que sigui millorar la quali-
tat de l’escola pública i que els alumnes puguin estudiar en centres que no estiguin 
massificats i que puguin estudiar, en definitiva, amb una qualitat del sistema.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula, per al seu posicionament, el diputat del 
Grup de la CUP - Crida Constituent senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Sí; gràcies, president. Bé, per part del nostre grup –i d’això tindrem ocasió de 
parlar-ne amb més profunditat en una de les PR, crec que és la 6, que abordarem 
avui sobre la temàtica de forma general dels instituts escola–, nosaltres considerem 
que aquest tipus de centres tenen moltes virtuts i tanmateix alguns interrogants, és a 
dir que no es pot generalitzar necessàriament, des del nostre punt de vista, si més no 
–és un debat que em sembla que està obert–, la seva aplicació a qualsevol territori i 
en qualsevol entorn educatiu.

Tanmateix en aquest cas nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució i a 
favor, doncs, de la posada en marxa d’aquests dos instituts escola a Ripollet, perquè 
creiem que respon a una realitat del municipi i, a més, amb urgència. I per tant per 
això hi votarem favorablement.

És veritat, des del nostre punt de vista, que les esmenes tenien la virtut d’intentar 
traslladar això a una planificació més global del territori a nivell educatiu. Nosaltres 
sempre diem que ens agrada més solucionar els problemes des d’un punt de vista de 
planificació sistemàtica a nivell global que no cas per cas.

Però tanmateix en el cas de Ripollet ens sembla que és una necessitat evident i 
urgent i que la proposta de resolució dona bona resposta, doncs, a aquesta emergèn-
cia en aquest municipi. I per tant és per això que hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara els grups proposants intervindrien per posicionar-se respecte 
a les esmenes presentades. Si ens pots..., si ens podeu dir si les accepteu o no.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí, bé; doncs, pel que fa a les emenes, vam decidir no acceptar-les. Ens sem-
bla que no ofereixen el mínim compromís que necessitàvem, que és aquest impuls, 
aquest foment d’aquests dos projectes d’institut escola; ens sembla que l’únic que 
proposaven o que oferien aquestes esmenes eren un guanyar temps, sense, com dic, 
cap compromís concret.

És cert, entenem, el tema de la planificació, no?, que potser és en les taules de pla-
nificació on això s’ha d’abordar, però és que fa ja dos anys, per dir l’últim informe..., 
fa molts anys que la planificació d’alguna manera ha convingut que és necessari, que 
aquests projectes són necessaris, i sobretot també per donar sortida..., no només per 
donar sortida a la massificació de secundària, que, a Ripollet, com dèiem, és molt 
elevada, és superior a la mitjana, sinó també, doncs, per poder donar continuïtat a 
uns projectes pedagògics potents i diferenciats que tenen moltíssima demanda i que, 
com deia, podrien contribuir a solucionar un problema que tenim.

Ens sembla que Ripollet no pot esperar més; sobretot solucionar el problema de 
l’educació secundària a Ripollet és fonamental, i si bé celebrem que hi hagi aquesta 
propera reunió entre el departament i l’ajuntament, que tant de bo ajudi a desblo-
quejar aquest..., en fi, aquest problema i que permeti impulsar aquests projectes, ens 
sembla que, si s’anés a aquesta reunió amb un compromís que avui haguéssim pogut 
votar en aquesta comissió, doncs, segurament tindria més força i podria ajudar a que 
es prengués una decisió en aquest sentit, no?

Però en qualsevol cas, doncs, com deia, no podrem acceptar les esmenes. I espe-
rem que pugui tirar endavant.

El president

Moltes gràcies. (Veus de fons.) Ja està? (Pausa.) Molt bé.
Passaríem a la votació. Han demanat votació separada de cadascun dels tres 

punts. Sí? (Pausa.) Doncs d’acord.
(Veus de fons.) 1 i 2 junts? (Pausa.) D’acord. Gràcies.
Doncs passem a la votació dels punts 1 i 2 tot junts.
Vots a favor? 
Vots en contra?
Abstencions?
Votem el punt número 3.
Vots a favor?
Molt bé. Doncs la proposta de resolució ha estat aprovada; els punts 1 i 2 per 

9 vots a favor i 11 abstencions, i el punt 3... (veus de fons) –ai, perdona; no t’havia 
vist–, 10 vots a favor i 11 abstencions, i el punt 3 ha estat aprovat per 20 vots a favor, 
cap en contra i cap abstenció. (Veus de fons.) Perdoni... (Veus de fons.)

Bernat Solé i Barril

Serien... (Algú diu: «Són 10 i 10.») 10 en contra i 10 abstencions. (Veus de fons.) 
Ai, 10 a favor i 10 abstencions. (Veus de fons.)

El president

D’acord, teniu raó –teniu raó–: 10 a favor i 10 abstencions. (Veus de fons.) Sí.
(Pausa llarga.)
Molt bé. Aclarida la votació..., la proposta de resolució ha estat aprovada igualment.

Proposta de resolució sobre l’arranjament del pati de l’Escola Joan 
Maragall de Lleida (retirada)

250-00008/12 

El punt 2 s’ha retirat de l’ordre del dia. 
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Proposta de resolució sobre el programa “Aquí prou bullying”
250-00010/12

Passaríem al punt 3 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el programa 
«Aquí prou bullying», presentada pel Grup Parlamentari del Partit Socialista de Ca-
talunya i Units per Avançar. 

Té la paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó i Cidoncha

Gràcies, president. Bé, fa un any i mig, doncs, s’aprovava una resolució, de 10 
d’abril, per la qual es creava el programa d’innovació pedagògica «Aquí prou bu-
llying», de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals, i 
per tant es tractava d’un programa per combatre una xacra malauradament massa 
estesa en molts centres educatius, a nivells de primària i sobretot també de secun-
dària, i, com deia, que té nivells de prevalença molt alts entre infants i adolescents.

Segons l’informe «Jo a això no hi jugo», de Save the Children, de l’any 2016, un 
8,8 per cent dels estudiants a Catalunya considera que ha patit assetjament i un 6,8 
es considera víctima de ciberassetjament. Les xifres a Catalunya destaquen que set 
de cada deu escolars reconeixen haver rebuts insults i gairebé un 28 per cent asse-
gura que han estat freqüents.

I un altre informe, l’informe de la Fundació ANAR, informa que els casos d’as-
setjament escolar atesos l’any 2015 van créixer un 75 per cent respecte l’any anterior. 
És veritat també que, en estudis centrats en adolescents, la prevalença és encara més 
alta i un 17 per cent assegura haver patit, doncs, casos de bullying.

Si parlem de cirberassetjament, aquí la dificultat i la problemàtica és encara més 
gran; confereix un grau d’impunitat, d’invisibilitat, que complica molt més, fa molt 
més complexa la resolució d’aquests problemes.

Però, en qualsevol cas, doncs, el bullying, com saben, està present a tots els ni-
vells; especialment els últims cursos d’educació primària, especialment als deu anys, 
i els primers de secundària, als tretze anys, són els que registren més incidència.

I, de fet, en els últims anys, si bé s’ha avançat molt –i això ho celebrem, tot això– 
en la lluita contra el maltractament infantil, no s’ha fet massa o no s’ha fet tant com 
hauríem de fer en l’àmbit de l’assetjament escolar.

Ens sembla que, per prevenir precisament la violència, que és la millor manera 
per acabar amb aquest problema, calen recursos, cal compromís de tots els poders 
públics, especialment del Govern, i en aquest sentit em sembla que tot el que fem 
per la prevenció, doncs, serà poc per combatre, com deia, aquesta xacra, que afecta 
massa infants, que en molts casos fins i tot s’han acabat suïcidant. Em sembla que 
això és gravíssim. I què hem de fer? Hem de portar el màxim compromís de les ins-
titucions.

En aquest sentit, sembla evident, doncs, que s’ha d’educar els infants i adoles-
cents en la no violència, en la tolerància davant la diversitat, i per tant és fonamental 
que els centres escolars tinguin professionals amb una formació específica, adequa-
da, per portar a terme estratègies de detecció i d’intervenció en els casos d’assetja-
ment escolar. I aquest programa «Aquí prou bullying» em sembla un bon programa 
que ha de servir per fer la prevenció i la sensibilització, en tant que es necessita ac-
tualment per lluitar contra aquest problema. 

Però entenem que aquest programa, que està fet de manera que siguin els cen-
tres que voluntàriament s’hi apunten, s’hauria de fer extensiu al conjunt de centres. 
Normalment, els centres, doncs, que han tingut més voluntat d’inscriure’s o de for-
mar part d’aquest programa són centres que ja tenen la sensibilització i fins i tot la 
formació. Doncs em sembla que precisament l’esforç que hem de fer és per ampliar 
aquest programa a la majoria de centres de Catalunya.

I per això, i en tot cas ja em pronuncio i així ja renuncio al segon torn de parau-
la, pel que fa a les esmenes, hem arribat a una transacció amb el Grup de Junts per 
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Catalunya i Esquerra Republicana de manera que –em sembla que l’hem repartit a 
tots els grups– el primer punt quedaria: «Promoure des del Departament d’Ensenya-
ment el programa d’innovació pedagògica i fer possible que en un termini màxim de 
vuit anys tots els centres educatius d’ensenyaments obligatoris en formin part.» Per 
tant, aportem el calendari de vuit anys per fer possible que tots els centres, doncs, 
en formin part.

De la mateixa manera, l’antic punt 2, que ara serà el punt 3, diem: «Garantir, 
també en un termini màxim de vuit anys, que tots els centres de Catalunya disposin 
de professionals amb una formació específica per detectar i intervenir en els casos 
d’assetjament escolar.»

I l’esmena 2 de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es converteix en un 
nou afegit, que serà un nou punt 2.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se i defensar les esmenes o aques-
tes transaccions, té la paraula el senyor Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Bona tarda. El bullying és una realitat negativa, per desgràcia, 
molt arrelada i molt profunda en la infància o en els contextos escolars, i això no 
justifica de cap manera que, per més arrelada i per més fonda que sigui en el temps 
aquesta realitat, no hi hagi resposta per part de l’Administració i resposta per part 
dels centres educatius.

No parlaré de les bondats, que ja ho acaba de fer ara la diputada Niubó, sobre la 
necessitat de programes de sensibilització, prevenció i lluita contra el bullying o l’as-
setjament entre iguals, ja no parlaré d’aquests avantatges, només de les transaccions 
o del posicionament de Junts per Catalunya, conjuntament amb Esquerra, que acon-
seguim amb aquesta transacció, doncs, que es pugui fer extensiu aquest programa a 
tots els centres i a més a més d’una forma, diguéssim, temporalitzada, àmplia, que 
els centres puguin graduar-ho en funció de les seves realitats, les seves necessitats i 
la seua autonomia de centre, perquè de cap manera el que voldríem és alterar aques-
ta autonomia de centre.

Per tant, votarem a favor dels tres punts, de la transacció. I aquesta serà la nos-
tra posició.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la dipu-
tada Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot, doncs, agrair a la diputada Niubó la 
voluntat de poder arribar a aquest acord, d’arribar també amb el diputat Forné a la 
transacció d’aquesta resolució, perquè fonamentalment el que fem d’aquesta manera, 
i és amb una total responsabilitat, és posar al centre del debat el que interessa, que 
és l’alumne. Per tant, el fonament del debat, que és el benestar de l’alumne, doncs, 
queda reflectit en aquest acord dels grups parlamentaris.

Els centres educatius a Catalunya gaudeixen de la seva autonomia per regular, 
doncs, els seus projectes educatius. I també, doncs, relacionat amb aquesta autono-
mia, hi ha la necessitat, la voluntat. I, per tant, a partir de la resolució del 2017 que 
establia l’elaboració del projecte de convivència, ja es marcava un termini de tres 
anys perquè tots els centres educatius tinguessin elaborat un pla de convivència. Per 
tant, doncs, entenem que també amb aquest termini de vuit anys per poder assegurar 
que tots els centres es sumin a aquest projecte i a més a més poder aconseguir amb 
el departament els recursos necessaris per tenir personal amb prou formació per fer-
hi front, aquest projecte esdevingui una realitat.
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Per tant, amb la feina que ja els centres... –recordem que durant el curs 2017-2018 
van participar cent quaranta centres en aquest projecte, més vint-i-quatre que s’hi 
sumen en aquest curs–, doncs segur que aquest termini de temps serà suficient per la 
incorporació dels centres i a més a més també perquè juntament amb el departament 
es pugui treballar en un pla formatiu, necessari per poder cobrir les necessitats dels 
professionals que puguin assumir aquesta tasca important.

Per tant, doncs, el Grup Parlamentari Republicà votem els tres punts a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel posicionament de la resta de grups parlamentaris, té la parau-
la el diputat Héctor Amelló, del Grup de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Miren, el acoso, los insul-
tos, las amenazas, la violencia son actitudes que consideramos que no tienen cabi-
da en las sociedades democráticas, y mucho menos en nuestros centros educativos, 
que enseñan justamente a nuestros hijos y a nuestras hijas a convivir en el respeto 
de los derechos, los deberes y las libertades fundamentales de los ciudadanos como 
un principio básico. El acoso escolar entre iguales es un problema real que sucede en 
nuestros centros escolares y que afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes.

La lucha contra esta lacra, que afecta a nuestros centros educativos, no entiende 
de colores políticos; requiere la responsabilidad y el trabajo coordinado de todos 
nosotros, de la comunidad educativa y también de los padres, de las madres, de las 
familias y, por supuesto, la concienciación de los propios estudiantes.

En Ciudadanos ya hemos demostrado en varias ocasiones nuestro interés por 
abordar este problema y ya presentamos una iniciativa para poner en marcha un 
protocolo educativo contra las transfobia y el acoso escolar por identidad de género. 
Lamentablemente, en algunas ocasiones esta iniciativa fue bloqueada a nivel local 
por algunos partidos que votaron en contra o impidieron su desarrollo cuando llegó 
al consejo escolar municipal. Ambas situaciones nos resultan incomprensibles cuan-
do se trata de velar por la salvaguarda de las víctimas. 

Miren, los programas de prevención contra el acoso escolar entre iguales deben 
contar con el apoyo de todos y deben contar con los recursos económicos necesa-
rios, sociales y materiales suficientes para llevarlos a la práctica. 

Los programas contra el acoso escolar entre iguales se deben implementar en to-
dos los centros y se debe formar a los profesores, se debe trabajar con las entidades, 
con las AMPAs, con los propios estudiantes, porque creemos que esa es la fórmula 
para alcanzar el éxito en la erradicación del acoso escolar entre iguales. 

Nosotros no vamos a hacer partidismo con este tema como algunos grupos ha-
cen con nuestras propuestas; nosotros vamos a apoyar su iniciativa sin ningún lugar 
a dudas.

La lucha contra el acoso escolar entre iguales requiere el apoyo y el trabajo de 
todos. Si alguno de ustedes dedicara solo una fracción de su tiempo o una fracción 
de los recursos a luchar contra el acoso escolar entre iguales, de lo que le dedican al 
procés, estoy seguro, pero seguro, que este problema ya lo tendríamos solucionado.

Nosotros le exigimos al Gobierno de la Generalitat que se dedique a solucionar 
los problemas reales de los ciudadanos y empiece a gobernar para todos los catala-
nes, también para los más pequeños, porque el acoso escolar es un problema grave 
que nos afecta a todos y solucionarlo requiere todo nuestro apoyo.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, la diputada Segovia té la paraula.
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Susana Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Bé, com ja s’ha dit, creiem que el problema és prou greu com 
perquè tots els centres educatius de Catalunya puguin tenir els recursos necessaris 
precisament per garantir la integritat de tots els infants i adolescents. Per això consi-
derem que és clau que el programa «Aquí prou bullying» s’estengui a tots els centres 
educatius de Catalunya.

El respecte a la diversitat i els valors com la tolerància no són optatius, no ho han 
de ser. I per això creiem que, amb independència que després cada centre ho pugui 
adaptar al seu currículum i a la seva metodologia d’una manera o d’una altra, i que 
a més a més cada docent ha de complementar aquesta formació com cregui adient, 
els mínims del programa han d’estar sempre presents.

El bullying no és un problema només educatiu, i d’això n’hem de ser totes cons-
cients, és social. Els experts, de fet, consideren necessari un pla nacional contra 
l’assetjament escolar que també arribi a les famílies i als espais de lleure, perquè 
sabem que, amb les tecnologies, amb les xarxes socials, els telèfons mòbils, l’asset-
jament es produeix vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, molt més enllà 
de l’espai educatiu.

Per tant, no podem ser tous en la lluita contra aquesta xacra, no podem consentir 
més suïcidis d’infants i adolescents, i que moltes vegades ho porten en silenci perquè 
senten vergonya. I s’ha de poder preparar els centres per millorar en la seva detec-
ció, en la seva erradicació, en la seva capacitat de resposta davant aquesta proble-
màtica, amb urgència i immediatesa, perquè cada infant que ho pateix és un fracàs 
educatiu per totes nosaltres, també com a societat.

Per tot això, hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de 
resolució. Els arguments a favor ja han estat a bastament, doncs, esmentats per les 
persones que m’han precedit.

En tot cas, només posar l’accent en que efectivament aquesta actuació contra 
aquest greu problema en els nostres centres educatius, i a la societat en general, re-
querirà un abordatge no només en el sistema educatiu, sinó que realment la coordi-
nació i l’acció interdepartamental és fonamental. I això ha de comprometre, efecti-
vament, els departaments d’educació, de salut i de benestar, com a mínim, eh? Però 
ens sembla que si només ho deixem en mans de l’escola i de l’Administració educa-
tiva les actuacions seran insuficients.

I, efectivament, ens sembla que també cal reprendre una iniciativa que va quedar 
en el tinter en el seu moment, amb anteriors governs, com era la capacitació i la for-
mació i l’acompanyament als docents en tot el que és la seva intervenció en gestió 
de conflictes, en resolució de conflictes, en mediació, etcètera, així com en l’acom-
panyament a les famílies implicades o afectades.

I, per últim, certament, si no augmentem adequadament els recursos i no dis-
minuïm les ràtios, l’atenció personalitzada que requereix la prevenció i l’abordatge 
d’aquest tipus de problemes es veurà sempre molt limitada.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. No hi ha peticions de... (Veus de fons.) Perdó?

Esther Niubó Cidoncha

És per una esmena in voce, perquè no ho he dit bé. La transacció, com la tenen, 
són dues, i el que era el punt 2, que ara passaria a ser el punt 3, la idea és que digués: 
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«Garantir, en un termini màxim de vuit anys, que tots els centres...», i continuaria 
igual.

El president

Sí? Tots els grups...? (Pausa.) Ho votem conjuntament, doncs, amb les transac-
cions? (Pausa.)

Vots a favor?
Doncs la proposta ha estat aprovada per unanimitat, amb el resultat de 20 vots a 

favor, cap en contra i cap abstenció.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva 
250-00011/12

Passaríem al quart punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre l’escola 
inclusiva. Tindria la paraula el grup proposant, el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Presentem una proposta de resolució sobre l’escola inclusi-
va. Com tothom sap, l’octubre del 2007 s’aprovava el Decret d’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que venia a dir, a grans trets, 
dret a la inclusió a l’escola ordinària i la reconversió dels centres d’educació especial 
en centres de referència de suport.

Com tothom també sap, doncs, estem molt lluny d’aquí. Si volem un sistema que 
veritablement, doncs, doni resposta a la totalitat dels reptes, cal encara avançar en 
moltes coses, cal garantir la formació del professorat, cal reforçar les dotacions de 
professionals en totes les etapes, també en l’horari que és educatiu però és no lectiu, 
com pot ser el lleure o els menjadors, i caldria també disminuir les ràtios.

Però, en tot cas, això, diguem, és una..., bé, una consideració que hem de tenir 
present perquè malauradament el Govern avui, doncs, continua amb la dinàmica de 
cursos anteriors arran de les retallades i, malgrat les noves dotacions de professio-
nals per les unitats de suport a l’educació especial, encara hi ha una notable manca 
de vetlladors, de TEIs, d’intèrprets a l’escola ordinària, que continua generant un 
problema de dèficit d’atenció o d’atenció inadequada als alumnes, en especial als 
alumnes amb necessitats educatives especials.

I això, doncs, ha perjudicat, ha empobrit la qualitat de l’educació pública ordi-
nària i també els seus resultats, a més d’erosionar el model d’escola inclusiva inte-
gradora que tots voldríem, i, en definitiva, el compliment dels objectius de l’equitat 
i la cohesió.

La falta de recursos que pateixen els centres escolars de Catalunya actualment 
per atendre la inclusió escolar realment està minvant la qualitat educativa de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials, que normalment, doncs, necessiten el per-
sonal suficient i format per la seva atenció i educació.

Però aquesta manca de recursos en els centres escolars públics també ha provo-
cat un cert col·lapse en els centres especialitzats, alguns concertats, de referència, 
que han patit un increment notable de nou alumnat arran de les retallades a l’escola 
ordinària; en la majoria de casos, sense rebre tampoc el suport econòmic necessari.

I, en definitiva, ens sembla que l’alumnat amb necessitats educatives especials, 
amb dret a anar a l’escola ordinària, no veu, en aquests moments, ateses adequada-
ment les seves necessitats per manca sobretot de personal especialitzat.

I en aquest context és on presentem aquesta proposta de resolució, que el que 
ve a dir és que hem de garantir que tot l’alumnat, però particularment l’alumnat 
amb necessitats educatives especials, doncs, rebi l’atenció que mereix, que compti 
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amb nombre d’hores d’atenció, dotades de personal docent, tècnic, de suport. Tot 
això de manera adequada per atendre la seva necessitat educativa.

Es tracta també de garantir que es cobreixin les baixes de personal. Perquè 
aquesta proposta va partir d’un cas concret d’una nena de P3 que és sorda que en 
aquell moment no tenia la persona de suport necessària, però tenia un TEI, i en el 
moment que la personal TEI va estar de baixa, doncs, va perdre qualsevol tipus 
d’atenció. I això, doncs, ens ho hem de fer mirar.

I, finalment, doncs, garantir aquest acompanyament i atenció de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials en tot l’horari escolar, no només en el temps lectiu, 
sinó en tot l’horari escolar.

I –i així ja em pronuncio definitivament sobre les esmenes– vull agrair a la dipu-
tada Titon Laïlla, doncs, la disposició a acordar. Hem arribat a dues transaccions, 
si..., si ho arribo a trobar... (Pausa.) Sí. Hi ha dues transaccions que li vull agrair. 
Tothom, els grups, les tenen. I hem incorporat també una de les seves esmenes com 
un punt més, que es tracta de que s’iniciï d’una vegada el desplegament d’aquest de-
cret, en el qual tothom està d’acord amb la lletra, però falta, doncs, que sigui una 
realitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per defensar i posicionar-se sobre les esmenes o aquestes trans-
accions, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, senyor 
Lluís Font... (Veus de fons.) Ah!, perdona. Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, senyor president. Bé, el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu és una iniciativa que ve de lluny, i és la con-
sellera Ponsatí la que posa una primera pedra que ordena i dona nou impuls a un 
compromís que sempre ha estat molt present entre els nostres docents i als nostres 
centres educatius; un decret fruit d’un amplíssim consens i amb un concepte educa-
tiu molt avançat, que ens fem totalment nostre i que representa un gran avenç res-
pecte a l’anterior decret de 1997, bàsicament perquè suposa un canvi de paradigma 
en passar de l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu i alhora perquè té com a 
destinataris tots els alumnes en totes les etapes educatives.

La seva implementació comença ja uns quants cursos enrere, especialment des 
del curs 17-18, on hi va haver un increment important a nivell d’USEEs i en el nom-
bre de professionals, especialment EAPs i logopedes, i un impuls més determinat 
aquest curs 18-19, on, entre altres temes a destacar, doncs, sí que hi ha un increment 
important de professionals que fan atenció directa dins de l’aula. Tot això malgrat 
les circumstàncies excepcionals que hem viscut en els darrers mesos, que no han 
facilitat el desplegament i la implementació del decret, però en qualsevol cas un des-
plegament que té contemplada ja, doncs, una partida, una projecció pressupostària 
a quatre cursos vista, 17/18-20/21, que són 142 milions d’euros, dels quals hi ha pre-
vista una inversió de cara a l’any 2019 de 35 milions d’euros; un grau d’implemen-
tació de la llei que també dependrà, no només de l’aprovació dels pressupostos, sinó 
també de l’optimització dels recursos actuals. I en aquest sentit el mapa territorial de 
recursos per a alumnes amb necessitats educatives específiques que ha de permetre 
el disseny d’itineraris personalitzats, o el fet d’aconseguir que tots els equips profes-
sionals treballin de manera coordinada per assolir la màxima eficiència en la ges-
tió i organització dels serveis educatius, o l’impuls que els equips directius, doncs, 
elaborin projectes educatius inclusius, són decisius a l’hora d’aquesta optimització 
dels recursos.

Respecte a la cobertura de les baixes laborals del personal, és obvi que, malgrat 
les limitacions imposades pel 155, el departament sempre ha estat intentant mini-
mitzar al màxim la seva afectació. I en aquest sentit també celebrem que el Govern 
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socialista recentment hagi canviat la dinàmica imposada pel Govern del PP, tal com 
va anunciar la ministra divendres passat, amb la revocació de les mesures d’austeri-
tat i, en aquest cas, de les que afecten les substitucions del professorat. (Sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Pel que fa a la... –se m’acaba el temps. En tot cas, dir que compartim la proposta 
de text transaccionat amb aquesta voluntat, doncs, de garantir que l’alumnat, par-
ticularment l’alumnat amb necessitats educatives especials, rebi una educació de 
qualitat.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes i les transaccions, té 
la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Tornar-li els agraïments a la diputada Niubó per la facilitat 
que hem tingut –tot i que a última hora, no?, hem hagut de córrer, però– per poder 
arribar a una esmena transaccional, perquè és obvi, i crec que puc parlar en nom de 
tots els diputats d’aquesta comissió i del Govern, que les necessitats educatives espe-
cials, i el món de l’ensenyament, però les necessitats educatives especials són d’in-
terès, segur, de tots nosaltres, i prioritàries, no? I per tant podem compartir fins i tot 
algunes consideracions de les que ha fet en la seva intervenció explicant que mai..., 
són necessaris els recursos que tenim, i més per les necessitats educatives especials. 
Però sí que cal conèixer que qualsevol situació extraordinària, com pot ser aquesta, 
doncs, necessita un pressupost. I el senyor Quinquillà ho ha explicat molt bé, quina 
era la situació en la que ens trobàvem en l’actualitat.

Tot i així, és evident que hi ha aquest decret al que també feia referència el dipu-
tat que m’ha precedit en l’ús de la paraula, 2017-2020, que hi aboca una quantitat 
de diners important, precisament per prioritzar aquestes necessitats educatives es-
pecials, ell deia, de 142 milions d’euros, dels quals vull apuntar que n’hi ha al vol-
tant de 100 dedicats exclusivament a augmentar el personal que es pugui dedicar, 
doncs, a aquestes persones, a aquests infants amb necessitats educatives especials, a 
aquells infants que depenen de l’Administració educativa, perquè tots sabem que hi 
han molts professionals que també donen suport a aquests nens o infants amb neces-
sitats educatives especials que no depenen de l’Administració pública directament, 
no? I també hi ha un gruix important de diners dedicats a inversió en equipaments 
tecnològics i fins i tot també a formació, que crec que és un..., que això ho parlarem 
en la propera proposta de resolució, però que també és important, destacar la forma-
ció dels professionals i del professorat en aquestes matèries, no?

I per tant és important també, i a partir d’aquest decret es farà així, doncs, detec-
tar aquest mapa territorial de recursos personals i materials per fer-ne una bona pla-
nificació estratègica i a més a més personalitzar els itineraris de cadascun d’aquests 
infants per decidir no només quin és el recurs necessari per aquell infant, sinó tam-
bé per decidir-ne quina és la continuïtat i també quina és la intensitat en la que s’ha 
d’utilitzar, doncs, aquest recurs.

I en aquest sentit, doncs, donarem suport, com és obvi, a les esmenes que hem 
transaccionat, entenent també que, a l’afegir l’última esmena nostra com a punt 4, 
es donarà compliment o es treballarà per garantir, doncs, els tres punts anteriors 
d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. Pel posicionament de la resta de grups, en primer lloc té la parau-
la la diputada Susana Beltrán, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Susana Beltrán García

Gràcies. Nosaltres ens posicionarem a favor d’aquesta proposta de resolució so-
bre l’educació..., l’escola inclusiva, però sense menystenir la importància que tenen i 
la gran tasca que estan fent les escoles especials i les escoles especialitzades.

Ens en alegrem, de l’acord, de la transacció a què han arribat els grups que donen 
suport al Govern i la proposant, el grup socialista, perquè en l’esmena que planteja-
ven els grups que donen suport al Govern només parlaven de garantir una educació 
de qualitat sense més, sense concreció. Creiem que si d’alguna cosa, doncs, ha de 
servir el Parlament i les propostes que presentem és perquè concretem en què con-
sisteix, en aquest cas, doncs, una educació de qualitat. I ens alegrem que aquesta 
transacció, doncs, hagi posat fil a l’agulla en el sentit de dotar de recursos necessaris 
i que afectin el nombre d’hores d’atenció, dotació de personal docent, tècnic, suport, 
que inclouen llevadores.

I en aquest sentit, doncs, ens en alegrem. I hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem té la paraula la diputada Segovia.

Susana Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Doncs sí, nosaltres ens sumem i compartim plenament l’esperit del 
Decret d’escola inclusiva, principalment en el sentit que cada vegada siguin més els in-
fants amb necessitats educatives especials que vagin a l’escola ordinària. Creiem que 
és molt positiu tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista dels 
valors que volem treballar a les escoles. Aprendre a reconèixer la diferència com 
una suma, com una riquesa que ens fa avançar com a societat..., però aquest pas, per 
fer-ho bé, s’ha de poder fer amb recursos suficients, amb mitjans, amb professionals, 
amb expertes, amb formació. I això és el que no s’està fent. O s’està fent molt poc, 
de manera insuficient.

És cert que als darrers pressupostos es va fer un petit esforç en aquest sentit, 
però, com ja recull precisament la proposta de resolució, és absolutament insuficient. 
I el problema és que ni als docents ni als infants els podem dir que esperin, perquè el 
seu dia a dia és molt complicat i no tenen com resoldre-ho. I el cas que s’ha explicat 
ho evidencia. I mentrestant nosaltres seguim això, en el mentrestant.

Així que què fem amb aquelles aules on hi ha infants i adolescents amb necessi-
tats educatives especials i no hi ha desdoblament o personal de suport, o en aquells 
menjadors on hi ha infants amb autisme, per exemple, i que no tenen ningú que els 
atengui amb les condicions i els requeriments que necessiten?

No oferir els suficients mitjans als centres educatius per treballar aquestes reali-
tats és trencar amb principis com la igualtat d’oportunitats. I aquí totes tenim l’obli-
gació d’evitar que això passi.

Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres hi votarem també a favor per tots els arguments 
que ja s’han dit i que no cal repetir, només posant l’accent en allò que també aquí 
s’ha esmentat i que a nosaltres els sindicats ens expliquen, i és que, si bé aquest De-
cret d’inclusió actualment vigent és sens dubte un avenç, un progrés, quant a model 
educatiu, que celebrem, amb els recursos actuals és simplement inaplicable, i, d’altra 
banda, el que fem és augmentar la pressió sobre els centres educatius ordinaris, amb 
totes les dificultats que això genera tant per l’atenció a les alumnes amb necessitats 
educatives especials, com pel que fa a l’atenció al conjunt de l’alumnat. I, d’altra 
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banda, també el que fem aleshores és sobredimensionar i saturar una escola espe-
cial, doncs, que també té una mancança important de recursos.

Per tant, per part nostra, endavant amb aquesta proposta de resolució, subratllant 
que realment la inversió que s’haurà de fer per fer possible aquest decret serà molt 
més gran del que en aquests moments s’està plantejant des del Govern si volem que 
no sigui fum o que no tingui efectes contraproduents.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. (Veus de fons.) Vols comentar alguna cosa? No? 
(Pausa.)

Doncs passaríem a la votació de la proposta de resolució amb les esmenes trans-
accionades.

Vots a favor?
Unanimitat.
Doncs bé, la proposta de resolució ha estat aprovada per 20 vots a favor, cap vot 

en contra i cap abstenció.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats 
d’aprenentatge

250-00012/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre els infants i els adolescents amb dificultats d’aprenentatge. Tindria la paraula la 
diputada proposant, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Esther 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Seguim. Seguim ara amb una proposta sobre els infants i els 
adolescents amb dificultats d’aprenentatge. Com saben, doncs, els trastorns d’apre-
nentatge condicionen que un infant aconsegueixi avançar, no només aprenentatges 
de manera adequada; si parlem de prevalences, els infants amb trastorns d’aprenen-
tatges és entre el 5 i el 15 per cent de la població en edat escolar. I aquí el pronòstic 
depèn de la detecció i el tractament precoç així com de l’adaptació escolar.

La flexibilitat dels currículums educatius, especialment pel que fa als procedi-
ments, és molt important, és imprescindible, a banda de la coordinació entre l’esco-
la, la família i els especialistes que duen a terme el diagnòstic i la reeducació. I entre 
aquests trastorns, per exemple, la dislèxia, que afecta el 15 per cent de la població 
espanyola i entorn del 5 per cent de la població infantil que la té, doncs, és el tras-
torn d’aprenentatge més freqüent. Molts fracassos escolars tenen el seu origen en 
trastorns d’aprenentatge, on quatre de cada sis fracassos, doncs, tenen com a causa 
la dislèxia.

I, per tant, en aquests contextos les adaptacions escolars són fonamentals perquè 
la repercussió d’aquestes dificultats en l’aprenentatge sigui el menor possible. I per 
això, com deia, doncs, la coordinació entre el centre escolar, els especialistes i la fa-
mília és fonamental. Els mestres han de valorar el treball que fan els infants i evitar 
situacions on aquests amb trastorns d’aprenentatge puguin ser discriminats, garan-
tint que aquest nen o nena, doncs, no tingui problemes de frustració i pèrdua d’auto-
estima, que són molt freqüents entre aquests infants amb dislèxia.

A Catalunya hi ha diferents normes que regulen aquests trastorns a nivell educa-
tiu. La pròpia LEC estableix que el projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els 
elements metodològics i organitzatius necessaris per atendre adequadament aquest 
alumnat, de manera que això pugui afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, 
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de comunicació i de comportament, i a més a més afegeix que l’Administració edu-
cativa ha d’establir per mitjà dels serveis educatius protocols per a la identificació 
d’aquests trastorns o de comunicació i l’atenció metodològica adequada. 

En una resolució de 2017, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns d’apre-
nentatge, es diu que la identificació d’aquests trastorns només pot ser realitzada din-
tre del mateix procés educatiu. I per tant estableix que la detecció primerenca ha de 
realitzar-se per part de l’equip docent en coordinació amb el tutor i amb la col·labo-
ració de la família.

En aquest sentit, és molt important el paper de l’EAP; és l’encarregat, l’EAP, de 
realitzar l’avaluació psicopedagògica a l’educació primària, i per l’orientador del 
centre a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i a l’FP inicial i a ensenya-
ments de règim especial. I per tant són els professionals de l’EAP o els orientadors 
dels centres que han d’informar el professorat de l’alumne de les seves necessitats 
educatives específiques, garantir el traspàs de la informació pertinent a altres pro-
fessionals de l’orientació, o, en els canvis d’etapa o de centre, per adequar la resposta 
educativa al llarg de tota l’escolaritat.

I aquí és el Govern que ha de garantir que la identificació d’aquests trastorns es 
realitzi dins del mateix procés educatiu, vetllant per l’atenció a la diversitat de les 
necessitats educatives i garantint que l’alumnat amb aquests trastorns, doncs, tingui 
les mateixes oportunitats que la resta d’alumnat per aconseguir l’èxit escolar. Es 
tracta de garantir la igualtat d’oportunitats.

I en aquest sentit, doncs, la proposta que fem és que es pugui garantir la formació 
i sensibilització específiques del professorat i professionals dels centres educatius de 
Catalunya, especialment la capacitació del personal responsable de la identificació 
d’aquests trastorns, com la dislèxia, de manera que aquest alumnat pugui ser diag-
nosticat i identificat al més aviat possible i per tant rebre els tractaments adequats 
aplicant els protocols que facin possible aquest reconeixement d’un grau de discapa-
citat si és que es dona, no? I, per tant, donar a conèixer a tots els centres educatius 
els protocols de detecció i actuació en la dislèxia i altres trastorns i adoptar les me-
sures necessàries per garantir que els centres escolars fan un diagnòstic precoç de la 
dislèxia i altres trastorns d’aprenentatge.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel posicionament de la resta de grups parlamentaris, en primer 
lloc té la paraula la diputada senyora Maialen Fernández, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Bien, adelanto a la diputada Niubó que votaremos a favor 
de la propuesta, si bien queremos poner de manifiesto que los brutales recortes de 
los últimos años en educación por parte del Govern de la Generalitat han provocado 
una percepción negativa en la escuela tanto por parte de los padres, alumnos, como 
de los profesionales del sector. Así, por ejemplo, lo indica el director de la Funda-
ción Bofill, el señor Ismael Palacín. Esto se traduce en un incremento del fracaso 
escolar, malos resultados académicos, lo cual provoca frustración en los niños, ado-
lescentes, así como en los profesionales del sector, que, debido a esta falta de recur-
sos, no disponen de los medios necesarios para combatirlo.

La ley contempla la escolarización de los menores con necesidades educativas 
especiales en el sistema ordinario –y estamos de acuerdo con la escuela inclusiva–, 
sin embargo, esta falta de inversión por parte del Govern de mantener un profeso-
rado de apoyo, demasiados alumnos en las aulas, unos ratios elevados, la diversidad 
que tienen las aulas, son escollos importantes para la atención y su integración. Las 
dificultades de aprendizaje más frecuentes, según los expertos, son, a parte de la 
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dislexia, el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o sin ella, y la dis-
calculia, dificultad en el aprendizaje del cálculo.

Para tratar la dislexia y otros trastornos del aprendizaje, se necesitan recursos, 
medios, lo contrario de lo que ha hecho este Govern con los recortes, para que, por 
ejemplo, los profesores cuenten con una formación adecuada para ayudar a estos 
niños, que los centros educativos pudiesen contar con profesionales especializados 
como logopedas y psicólogos, etcétera; se necesitan equipos de asesoramiento téc-
nico –los EAPs que comentaban otros diputados– en las distintas poblaciones para 
poder hacer valoración de las necesidades de estos niños y adolescentes. Y es nece-
sario, a su vez, que estos estén coordinados con los recursos sociosanitarios.

En definitiva, esta falta de recursos..., permitiría una formación del profesorado 
adecuado para tratar las necesidades de estos niños, más centros, EAPs y la coordi-
nación con los centros psicosanitarios. Un modelo catalán de éxito, como defiende 
el Govern, es incompatible totalmente con la palabra «fracaso», un fracaso escolar 
consecuencia, en gran parte, de los recortes que ha generado o ha decidido aplicar el 
Gobierno en lugar de centrarse en las necesidades de estos niños especiales.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Susana Segovia.

Susana Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. És evident que hi ha coses que són de sentit comú, que fan 
consens, que no deixen lloc a dubte, i justament la formació del professorat per de-
tectar les dificultats d’aprenentatge és una d’elles; és evident que es necessita forma-
ció per docents, però també, i sobretot, incrementar els recursos adients i específics, 
perquè és que tenim comarques que estan sota mínims, en una situació que fa ver-
gonya i no donen a l’abast. Per tant, professorat sí, però també la resta dels recursos 
que hem d’oferir com a institucions públiques.

No cal recordar que, si no detectem a temps les dificultats d’aprenentatge, la ma-
joria d’elles acaben derivant en fracàs escolar, en abandonament prematur, cosa que 
representa no només un problema d’autoestima i de sortida laboral per als adoles-
cents, sinó que també acaba representant un problema familiar i social.

Ens agradaria afegir que sempre... –i a més és que és evident, però que en aques-
ta comissió ho estem veient específicament–, cada vegada demanem més al cos 
docent, més formació, principalment per detectar, tractar i ajudar a resoldre des de 
l’assetjament fins a la dislèxia, però sempre els demanem més.

Està bé, els podem demanar més formació, que hi destinin més hores, que hi 
posin més esforços, però estan treballant més hores que abans de les retallades i no 
poden arribar a tot. I no podem posar tota la càrrega sobre els docents, sense els 
recursos necessaris. Per això, caldria replantejar les hores de docència, les hores de 
tutoria i les hores de formació per adaptar-les a aquesta situació complexa d’educa-
ció. No pot ser que, si per nosaltres és imprescindible aquesta formació, ells l’hagin 
de fer en el seu temps lliure i donar-hi resposta des dels seus ja escassos recursos 
per destinar a l’alumnat.

Hi votarem a favor, però volem fer aquestes recomanacions.

El president

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent, té la 
paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Hi votarem a favor.
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El president

Moltes gràcies. Ara, per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, tindria la paraula la senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Bé, en tot cas, moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Gràcies, president i mem-
bres de la Mesa. Diputats i diputades, avui hi ha un consens que realment està molt 
bé; és a dir, identifiquem molt bé els problemes, ens hauríem d’acabar de posar 
d’acord en el tema dels pressupostos i el finançament i tot això, però en tot cas més 
endavant.

El Grup Parlamentari de Junts per Cat votarà favorablement aquesta proposta de 
resolució, ja l’hi avanço, proposada pel Grup Socialistes i Units per Avançar. Està 
clar que aquests temes que generen tant de consens, com aquest d’aquesta problemà-
tica, és important de tractar-los en aquesta comissió, i hi coincidirem segur.

Tot i votar favorablement a tots els punts, voldria aportar alguns comentaris al 
respecte. Recordar una miqueta que és durant el procés d’avaluació que es fa als 
centres educatius on els docents han de detectar les necessitats específiques de su-
port educatiu i planificar-ne la resposta educativa més adequada, i que és des de la 
Comissió d’Atenció a la Diversitat, les CAD, d’on es pot demanar d’iniciar el procés 
d’avaluació psicològica per part dels EAPs, d’on segurament n’acabarà sortint un in-
forme de reconeixement. Però en tot cas aquest és el circuit.

Quant a la formació –que se’m comentava també una miqueta– permanent del 
professorat, ja inclou cursos, seminaris i tallers relacionats amb les necessitats espe-
cífiques de suport educatiu. En tot cas, des del Grup de Junts per Catalunya veiem 
del tot necessari que des del departament es continuï tenint aquesta sensibilitat per 
les demandes del personal docent, per si convé incorporar-ne de noves, donat que tot 
això va canviant amb certa rapidesa. 

Aclarir també una miqueta que el reconeixement del grau de discapacitat és com-
petència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que potser aquest 
reconeixement no està tan relacionat amb el diagnòstic, sinó amb la necessitat de 
suport –i això, doncs, potser també és un tema a valorar, en tot cas, però d’entrada 
està així–; que els protocols s’han difós i els seus continguts s’han treballat a partir 
de l’oferta formativa del departament i que es troben a disposició de tot el personal 
docent, i també, per últim, recordar que el diagnòstic precoç de les necessitats edu-
catives ja forma part de l’avaluació formativa i formadora, tal com estableix l’Ordre 
164/2016, del 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 
requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, amb el benentès que 
cal continuar i restar amatents per si convé, doncs, modificar o incorporar alguna 
cosa que millori tot el que sigui l’atenció a aquest col·lectiu.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. En darrer lloc, per posicionar-se pel Grup Parlamentari Republi-
cà, té la paraula la senyora Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, com dèiem en l’anterior proposta de resolució, cada 
infant amb necessitats educatives especials o amb trastorns en l’aprenentatge ne-
cessita tenir un itinerari a mida. I per això, per poder fer aquesta detecció d’aquest 
trastorn d’aprenentatge i poder-lo treballar a temps, cal, doncs, òbviament, la forma-
ció del professorat i de la resta dels professionals del centre, però també el treball 
en xarxa no només de les administracions sinó també de tots els nivells o centres 
d’atenció educativa o psicopedagògica, per tal de crear i després d’aplicar eficaçment 
els protocols pertinents per poder crear aquest itinerari a mida, perquè és obvi que 
quan abans es detecten aquestes dificultats d’aprenentatge abans es pot actuar, i, per 
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tant, també, pots fer-ho ja sigui de manera preventiva per evitar altres complicacions 
en aquests trastorns d’aprenentatge, o també per acompanyar els infants i les famí-
lies, sobretot, en tot aquest recorregut vital.

I, per tant, per tots aquests motius, doncs, donarem suport a aquesta proposta de 
resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada.
Doncs passaríem a la votació d’aquesta Proposta de resolució sobre els infants i 

els adolescents amb dificultats d’aprenentatge.
Vots a favor?
Doncs molt bé; la proposta ha estat aprovada per 20 vots a favor, cap vot en con-

tra i cap abstenció.

Proposta de resolució sobre el model d’institut escola
250-00013/12

Passaríem al sisè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
model d’institut escola. Té la paraula el grup proposant, el Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé. Gràcies, president. Hem parlat a bastament dels avantatges dels instituts es-
cola i aquí, doncs, sí que hem vist un canvi, o sembla un canvi d’orientació del 
departament, però sí que podríem dir que des dels seus inicis la Generalitat repu-
blicana vam veure com, en el primer institut escola de la Generalitat, com deia, hi 
havia uns trets pedagògics i organitzatius, com, per exemple, els que destacava: la 
completa coeducació, l’ús del català com a llengua bàsica, el laïcisme, la supressió 
de les qualificacions, altres elements de renovació pedagògica, així com la forma-
ció en valors socials i morals, i la continuïtat coordinada de l’ensenyament primari 
i l’ensenyament secundari.

Aquests centres, doncs, com és sabut es van eliminar amb la dictadura i, en tor-
nar a instaurar-se la democràcia, la política educativa del Govern de Convergència 
només va promocionar aquest model d’institut escola en l’educació privada; man-
tenia i potenciava els concerts amb centres de titularitat privada, majoritàriament 
integrats, entre infantil i primària i secundària en lloc de promocionar a l’educació 
pública un model de continuïtat pedagògica entre els tres i els setze anys.

Aquest model d’institut no es va tornar a introduir fins l’any 2009, impulsat pel 
Govern d’entesa, en aprovar-se la LEC, que sí que, per primer cop, doncs, defineix 
l’institut escola.

En aquests moments, el sistema educatiu català compta amb vint-i-cinc insti-
tuts escola: dotze van entrar en funcionament el curs 2010-2011; sis més ho van 
fer l’11-12, i la resta, doncs, ho han fet recentment, només, per això, en entorns 
socialment desafavorits.

Ens sembla que és un model que fa possible la continuïtat pedagògica entre l’edu-
cació infantil i primària i l’educació secundària, que permet reduir l’impacte negatiu 
dels canvis, dels canvis que suposen als infants la transició d’etapes, de primària a 
secundària, que aquesta es fa en un moment en què els nens o nenes de dotze anys 
passen a estudiar en un altre centre de secundària, sense coneixement de l’entorn, 
sense els lligams afectius que tenien amb els mestres, amb uns horaris diferents, sen-
se el servei de menjador escolar, on hi ha una exigència acadèmica diferent.

I, en aquest sentit, veiem que es fa necessari un esforç personal més autònom, hi 
ha menys tolerància al no acompliment de resultats i es posa més èmfasi en el ren-
diment acadèmic.
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Hem vist que hi ha uns efectes d’aquest canvi d’etapa que poden reduir-se si es 
donen projectes de continuïtat pedagògica. I en aquests moments, i avui també ho 
debatíem, com a les aules de secundària, doncs, estan patint una massificació pel 
boom demogràfic, per manca de centres i d’oferta pública, ens podem trobar d’aquí 
a uns anys que hi hagi una massificació a les aules de primària i, en canvi, tinguem 
els instituts buits. I per això em sembla, també, que aquest model d’institut escola, 
doncs, permet precisament regular aquests fluxos entre primària i secundària sense 
trencar o eliminar molts projectes educatius que funcionen. I, per tant, ens sembla 
que aquesta continuïtat pedagògica del model d’instituts escola, doncs, contribueix 
també a reduir l’absentisme escolar i a millorar la possibilitat del no abandonament 
prematur dels estudis.

I per tot això hem fet una proposta, presentem una proposta de resolució que 
el que pretén és buscar també el compromís del Govern en promoure i impulsar 
aquest model pedagògic que ens sembla que és positiu, que pot ser positiu pel con-
junt d’alumnat, que ens sembla que pot ser positiu també per resoldre problemes que 
tenim com, per exemple, el de manca d’oferta i massificació de secundària. I per 
tant diem que allà on les circumstàncies ho aconsellin i sigui possible la creació de 
nous centres o el foment de fusions o integracions, doncs, es pugui impulsar aquest 
model, evidentment respectant l’autonomia dels centres per garantir la qualitat edu-
cativa.

Demanem –això ja en la transacció, eh?– presentar davant d’aquesta comissió, 
abans de l’inici del curs que ve, les conclusions d’un estudi sobre funcionament i 
resultats pedagògics i impacte social dels instituts escola públics que existeixen, 
perquè ens sembla que això, doncs, contribuiria a..., bé, a parlar molt més de bones 
pràctiques i convertir també aquells centres educatius integrats en centres d’innova-
ció de referència, per fomentar la millora educativa, i, evidentment, també, allà on 
no hi ha zones educatives creades, fomentar que se’n creïn i promoure plans de for-
mació de zona del professorat per tal de millorar la coordinació pedagògica, curri-
cular, metodològica, entre els centres de primària i secundària, i també l’orientació i 
la informació acadèmica per tal de, com deia, reduir aquests problemes derivats del 
canvi d’etapa educativa.

I finalment, doncs, promoure l’adscripció de centres educatius d’infantil i primà-
ria i de secundària per tal de facilitar aquesta continuïtat per tot aquell alumnat que 
segueixi cursant els seus estudis en centres no integrats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Senyor president, senyors i senyores diputats, nosaltres votarem a favor de les 
transaccions acordades amb el grup socialista. Per tant, m’agradaria dedicar aquests 
dos minuts a fer una reflexió sobre el tema que ens ocupa.

Jo crec que és un tema transcendent, però no sempre hem tingut clar què havíem 
de fer i com. Em remuntaré a l’any 2011, que conec bastant bé per raons professio-
nals. Llavors es donaven tres vectors diferents: d’una banda, la tradició republicana, 
amb uns valors educatius com la diputada Niubó ha remarcat, molt posada al dia, 
i que aquest era un model de referència; però, per altra banda, hi havia l’interès de 
molts municipis, de caràcter econòmic i logístic, d’aprofitar infraestructures, de bus-
car finançament, i, en tercer lloc, constatàvem l’abandonament escolar en determi-
nats entorns. Per tant, no era obvi què calia fer.

Jo crec que la reacció va ser positiva, no basada en ocurrències o en la pressió 
d’uns o altres, sinó encarregar un estudi al Consell Superior d’Avaluació, que a la 
vegada aquest ho va encomanar a un grup de recerca promogut i dirigit pel professor 
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Màrius Martínez, que al 2012 es va publicar, que era un estudi sobre la realitat dels 
instituts escola existents i apuntava objectius de futur. La política que s’ha seguit de 
llavors ençà ha estat concloent amb els resultats d’aquest estudi; no ha estat a batze-
gades, sinó fermament compromesa amb el resultat. 

Què deia aquest estudi? En primer lloc, que calia acordar amb totes les instàn-
cies públiques el desplegament d’aquests instituts. Per tant, la comissió mixta amb 
entitats municipalistes, federació i associació era l’òrgan pertinent per poder prendre 
decisions de l’aplicació del model. En segon lloc, que si hi havia un entorn on això 
era necessari era en aquells vulnerables que necessitaven la continuïtat del projecte 
educatiu més enllà de les diverses etapes.

En paral·lel, i posteriorment, hi ha un estudi de la Unió Europea, Tackling Early 
School Leaving, que argumenta que hi ha una relació bastant directa entre transició 
d’una etapa a una altra i fracàs o abandonament escolar. Però d’aquest estudi no es 
deriva la conveniència de tenir units alumnes d’edats diferents. I aquí m’agradaria 
remarcar un element: els moviments de renovació pedagògica històricament han 
argumentat a favor de centres educatius d’etapa educativa, per no desnaturalitzar 
el sentit d’aquella etapa. I això ve de Rosa Sensat, dels anys seixanta i setanta. És a 
dir, aquesta idea de, en el fons, una mimesi amb el sector concertat, jo crec que no 
respon a la tradició educativa. És a dir, sempre s’ha buscat que el centre educatiu 
tingués un sentit, tingués una visió, tingués una missió. En tot cas, el que calia era 
coordinar bé les transicions per evitar que els alumnes perdessin el nord, per com-
partir els fonaments de cada projecte educatiu. 

I en segon lloc m’agradaria dir que les federacions de mares i pares sempre 
han ponderat la necessitat de centres petits per crear la idea de comunitat. Jo me’n 
vaig a una reflexió final, que és dir: ara estem en un moment de projectes educa-
tius singulars, alguns d’ells molt singulars, com la pedagogia per projectes; llavors 
hem de veure si aquests projectes que es fan a primària reclamen inexorablement la 
continuïtat del mateix projecte o podem trobar fórmules per encaixar amb aquesta 
diversitat, perquè, si no, acabarem fent línies paral·leles amb una fonamentació pe-
dagògica.

El president

Moltes gràcies. Per la defensa de les esmenes presentades, i en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, mostrar l’agraïment al grup socia-
lista, doncs, per la bona predisposició. De fet, com a Grup Parlamentari Republicà 
donem suport a aquesta PR gairebé en tota la totalitat, precisament perquè creiem en 
aquest model, però hi creiem no d’una forma dogmàtica, sinó tenint en compte les 
realitats de cada lloc i les condicions que es puguin donar, tal com diu, si no recordo 
malament, el primer punt de la proposta de resolució.

I hi han diferents elements que ens fan pensar objectivament, a partir d’uns va-
lors, d’uns indicadors, que aquest model pot ser aplicable al nostre sistema educatiu; 
un model que es basa en mantenir una comunitat educativa, una comunitat pedagò-
gica, compartir una sèrie d’interessos comuns, compartir metodologies, evitar des-
igualtats, o, en tot cas, garantir l’equitat; fomentar la continuïtat, i d’aquesta manera, 
doncs, també evitar l’abandonament escolar. Per altra banda, crear aquests espais de 
convivència, que moltes vegades no han de ser uns espais físics, sinó que ha de ser 
el mateix projecte educatiu que garanteixi aquesta continuïtat d’un cicle a un altre.

Per altra banda, també tenim un altre indicador, que és que hi ha un acord entre 
el Govern, entre les entitats municipalistes i bona part de les entitats educatives, i, 
per tant, doncs, això reforça més aquesta aposta. Un altre indicador és que l’estudi 
encomanat al Consell Superior d’Avaluació també dona raó a aquest model, també 
tenint en compte sempre les característiques de cada lloc. I un altre indicador, que 
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crec que dona més força al nostre posicionament, és la recuperació d’aquest valor 
que és l’escola republicana, l’escola catalana. I celebro que vostès ho hagin posat a 
l’exposició de motius, perquè d’una manera o altra, doncs, entenc que se’ls encoma-
na aquesta voluntat de república.

Pel que fa al primer punt, nosaltres hi votarem a favor. Ho tenim clar. No només 
hem de posar el punt de mira en la fusió a nivell físic, sinó també a nivell pedagògic, 
tenint en compte sempre l’autonomia de centres. Finalment, ha decaigut la incorpo-
ració de recursos, però, tal com jo li he dit, el nostre grup, doncs, aposta per destinar 
recursos per tirar endavant aquestes fusions.

Pel que fa a presentar l’informe, doncs, el fet de poder-ho allargar fins a l’inici 
del curs que ve fa que el nou equip del departament pugui treballar un curs sencer i 
per tant pugui fer un estudi més acurat.

Pel que fa als recursos per convertir aquests centres integrats en centres d’inno-
vació i de referència, en aquest punt nosaltres ens hi abstindrem, no perquè no ho 
compartim, sinó perquè generalitzar d’una forma global que tots els centres que es 
fusionin passin a ser centres integrats i centres de referència fa perdre una mica el 
sentit del que és un centre de referència.

Ens parlen de crear zones educatives; ja hi són. En tot cas, seria acabar de crear 
les que no hi són. També hi votarem a favor.

Ens parlen de plans de formació. Amb els plans de formació també hi estem 
d’acord, però sempre a partir de les necessitats de cada centre.

I, per acabar, amb l’adscripció de centres, també hi estem d’acord, i en bona part, 
doncs, també es dona i hi ha aquesta adscripció en la realitat del nostre país.

El president

Moltes gràcies. Pel posicionament de la resta de grup parlamentaris, i en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies, president. Doncs el nostre posicionament sobre la PR presentada pel 
Grup dels Socialistes –que ja els avanço que votarem a favor– planteja la possibi-
litat de continuar amb el mateix projecte pedagògic a l’educació pública en aquells 
municipis en els que hi hagi problemes de massificació a les aules de secundària, 
especialment tenint en compte que, segons dades demogràfiques, en molts munici-
pis catalans hi ha hagut un descens del número d’alumnes d’educació infantil i pri-
mària en els darrers anys. També resulta convenient com a solució als problemes de 
desplaçament de les poblacions mitjanes i petites que no tenen un institut públic. I a 
més a més, segons diferents estudis, pot contribuir a afavorir la reducció de l’aban-
donament escolar prematur. 

La realitat, amb els governs separatistes, és que han donat l’esquena als instituts 
escola públics; en canvi, a través dels concerts educatius han permès la continuïtat 
d’aquests projectes en els centres privats.

El pressupost per a l’educació del 2017, el vigent, és de 4.821 milions d’euros. 
Parlem de 500 milions menys que el 2010, i per sota del 2 per cent, quan la LEC par-
la del 6 per cent. 

Per tant, aquestes dades, com d’altres, en els diferents àmbits socials que haurien 
de ser prioritaris pel Govern, igual que ho són pels ciutadans, demostren, per contra, 
que els governs independentistes únicament estan preocupats pel procés i no pas per 
l’educació, i que el seu model educatiu és el model de les retallades.

Des del nostre grup parlamentari, hem denunciat reiteradament la falta de plani-
ficació del Departament d’Ensenyament, que dedica recursos a temes aliens al seu 
àmbit en detriment de que es puguin assolir, per exemple, les nombroses obres d’in-
fraestructures pendents de realitzar en els centres escolars catalans.

Per últim, també hem d’assenyalar que, en defensa d’un pacte nacional per l’edu-
cació a Espanya, el PSOE, Podemos, PDECAT i el PNV han abandonat la subco-
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missió creada per impulsar aquest pacte al Congrés i, per tant, la negociació. Els 
senyors d’Esquerra Republicana ni tan sols hi han participat.

Per tant, també considerem urgent demanar als companys del Partit Socialista 
català que pressionin el Govern del PSOE, el seu Govern, per tal que impulsi aques-
ta subcomissió al Congrés.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamen-
tari Catalunya en Comú Podem, té la paraula la senyora Susana Segovia.

Susana Segovia Sánchez

Gràcies, president. Doncs sí, com ja s’ha anat parlant, i que hi volem insistir, 
també, el pas de la primària a la secundària és un pas molt complicat per molts in-
fants per la diferència de metodologia, de continguts, pel grau d’exigència, en una 
edat que ja de per sí és difícil per adolescents i preadolescents, i que, a més a més, 
doncs, també s’ha d’afegir el trasbals emocional d’entrar en un nou centre, amb per-
sones desconegudes, en un entorn diferent.

Nosaltres creiem que en aquest sentit i en aquesta proposta dels instituts escola 
hi ha dos elements molt importants: el primer, ens hem de plantejar que el pas de 
la primària a la secundària no ha de ser un traspàs d’etapa, sinó de transició, i, el 
segon, que no és tant una qüestió de continuïtat pedagògica, sinó de coordinació pe-
dagògica. De fet, això en els centres privats i concertats ho saben prou bé, i no per 
això és fortuït que la majoria acullin les diferents etapes d’educació obligatòria en 
un mateix paraigua.

El model d’institut escola recull precisament aquesta filosofia d’acompanyament 
en el desenvolupament dels infants al llarg de la seva vida, permet la transició i no el 
traspàs entre les etapes i afavoreix, com diem, la coordinació. Per això creiem que 
és el model més adient, però, i ho hem de dir i insistir-hi, només en aquells casos 
en què el model d’institut escola no reforci la segregació escolar. En aquests casos, 
òbviament, defensem que el més adequat és un canvi de centre.

I aprofitem per recordar –i també ja s’ha anat dient– que la Generalitat té com-
promesos amb diferents territoris uns quants instituts escola que a hores d’ara no 
s’hi ha destinat ni el pressupost ni s’han començat les obres i que el pic demogràfic 
que tenim a les aules de secundària, massificades, necessita una resposta ràpida, ur-
gent i immediata, sense seguir llançant pilotes endavant i dir que cal més temps, cal 
més temps i cal més temps.

Gràcies. Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar el Subgrup Parlamentari CUP - 
Crida Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el nostre grup votarà favorablement a la proposta de re-
solució en tota la seva integritat. Tanmateix, com abans ja he anticipat, sí que volem 
aportar alguna reflexió en aquest sentit. Per nosaltres –em refereixo a nosaltres i al 
nostre entorn educatiu– el tema dels instituts escola és un debat obert i no tancat en-
cara, eh? Tanmateix, hi insisteixo, eh?, votarem a favor de la proposta de resolució 
tenint en compte que efectivament ara per ara la inexistència d’instituts escola en el 
sector públic, o molt testimonial, suposa, evidentment, un desavantatge concurren cial 
o competitiu respecte als centres concertats que sí que ofereixen aquesta proposta, 
que connecta realment amb el desig de moltes famílies. I, per tant, nosaltres, que de-
fensem l’escola públic enfront de la concertada, no volem renunciar a aquest recurs. 

És veritat que afavoreix, també, aquest recurs la transició de primària a secundà-
ria. Això és una obvietat. És a dir, els arguments que aquí s’han esgrimit en positiu 
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els reconeixem, tanmateix considerem que no necessàriament l’institut escola serà 
sempre i en qualsevol circumstància el millor recurs o la millor opció en qualsevol 
territori o en qualsevol entorn educatiu; n’haurem de parlar després, quan anem a 
l’aplicació de tot això, cas per cas, perquè tal vegada hi hauran entorns i territoris 
que recomanaran un altre tipus de recurs, és a dir, la diferenciació de centres, per 
exemple, en aquells casos en què, com ja s’ha dit anteriorment, doncs, l’opció de 
l’institut escola pogués afavorir la segregació escolar, no? I, per tant, en aquest sen-
tit, tot i que hi votem a favor, pensem que després, cas per cas, caldrà decidir i no 
sempre l’institut escola serà la millor opció. 

Gràcies. Res més.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. La diputada proponent vol intervenir un moment?

Esther Niubó Cidoncha

No, només dir que ens sembla que..., és a dir, volíem aclarir que no fem aquesta 
proposta només per respondre a un problema econòmic o organitzatiu, al qual ente-
nem que l’institut escola pot donar solució, sinó sobretot perquè volem fomentar un 
model pedagògic que entenem que està contrastat que té molts avantatges en termes 
educatius, que si es fa bé, i, és veritat, només si es fa bé, pot també contribuir a re-
duir la segregació.

I pel que fa al comentari que feia la diputada de Ciutadans, dir que aquí, doncs, 
el Govern espanyol, en cent dies, a diferència del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, ja ha pres mesures, ja ha fet reformes legals per eliminar els aspectes més 
lesius de la LOMCE i també per revertir les retallades dels anys més durs de la crisi. 
Per tant, no caldrà que nosaltres pressionem el Govern espanyol, que ell, ja, d’inicia-
tiva pròpia, farà, està prenent les decisions correctes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Hi ha petició de vot per separat, de tots els punts?

Bernat Solé i Barril

Sí. Serien..., per part nostra, seria votar-los tots junts menys el punt 3.

El president

Sí? (Pausa.) Tots els grups tenen les esmenes transaccionals? (Pausa.)
Comentava la lletrada que des d’un punt de vista tècnic segurament quedaria 

millor que l’última esmena, en lloc de ser un punt 4 bis, fos un punt 6, si a tothom li 
sembla..., eh?, per qüestió... (Pausa.) D’acord.

Per tant, votaríem primer el punt 3, separat, i després votaríem la resta de punts. 
Molt bé. 

Vots a favor d’aquest punt 3?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 10 vots a favor i 10 abstencions.
I ara votaríem la resta de punts de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Doncs la resta... (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) Sí, sí; per unanimitat. La 

resta de punts han estat aprovats per unanimitat de tots els presents, amb 20 vots a 
favor, cap vot en contra i cap abstenció.

Moltes gràcies.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Ensenyament sobre 
l’inici del curs escolar 2018-2019

354-00023/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 7, que és la 
sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2018-2019.

Aquí pregunto si es vol fer una defensa i un posicionament d’aquesta sol·licitud 
de sessió informativa o podem passar directament a la votació? (Veus de fons.) Vo-
tació? (Pausa.)

Doncs vots a favor d’aquesta sessió informativa?
Tots els grups, sí? (Pausa.) Doncs s’aprova per 20 vots a favor, cap vot en contra 

i cap abstenció.
Passaríem als següents punts de l’ordre del dia. Hi ha set sol·licituds de compa-

reixença. Es volen fer posicionaments de defensa d’algun d’aquests punts?, de tots 
els punts? Es pot passar a votació tots en bloc o prefereixen votar un a un? (Veus de 
fons.) Un a un? (Pausa.) D’acord.

Doncs passaríem a... Ningú vol intervenir? No? (Veus de fons.) Sí? En tots els 
punts? (Veus de fons.) En el..., perdona, és el... (Pausa.) No. És aquest? (Veus de 
fons.) No, no. (Rialles.)

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Volem 
Signar i Escoltar perquè informi sobre els problemes dels alumnes amb 
sordesa

356-00001/12

Comencem pel primer. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Volem Signar i Escoltar davant de la Comissió d’Ensenyament perquè in-
formi sobre els problemes dels alumnes amb sordesa. (Pausa.) Té... 

Sonia Sierra Infante

Bé, jo penso que, com aquesta és conjunta, és evident l’interès de tots o gaire-
bé tots els grups i només m’agradaria demanar el suport, perquè és un tema molt 
important. Ja van venir l’anterior legislatura, i com la legislatura va acabar sobta-
dament, no vam poder dur a terme moltes de les reivindicacions que ens demana 
aquesta associació i que són fonamentals per garantir el dret a l’educació de tots els 
alumnes catalans.

El president

Moltes gràcies. Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.)
Doncs passem a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor d’aquesta sol·licitud?
Tothom a favor, 20 vots a favor; per tant, s’aprova.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa perquè informi sobre les actuacions fetes o les 
que no s’han fet davant els possibles casos de vulneració de drets i 
interessos d’infants i adolescents

356-00052/12

Passaríem al punt 9 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
del director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant de la Co-
missió d’Ensenyament perquè informi sobre les actuacions fetes o les que no s’han 
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fet davant dels possibles casos de vulneració de drets i interessos d’infants i ado-
lescents. 

Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí; moltes gràcies. És evident que protegir els menors és un bé superior; que tots 
hem d’estar disposats a posar per sobre de les nostres idees polítiques, totes ben le-
gítimes, la protecció d’aquests menors. Nosaltres hem parlat amb les famílies que 
consideren que s’han vulnerat els drets dels seus fills. Podria explicar diferents his-
tòries, però segurament la que més em va sobtar va ser la que m’explicava un pare 
d’un nen de primer de l’ESO que arriba a l’institut, aquell l’institut li sembla molt 
gran –estem parlant d’un institut que és molt gran, que té més de mil alumnes–, i 
que una professora –en aquest cas era dona–, a la que ha vist molt poquetes vegades 
en la seva vida, perquè el 2 d’octubre porten molt pocs dies de curs acadèmic i a 
l’institut cada assignatura té un professor, aquesta professora, que ha vist molt pocs 
cops a la seva vida, diu coses terribles del seu pare.

La sensació d’aquesta criatura, que se sent molt petitona en un institut tan gran i 
que una professora diu coses terribles del seu pare, a mi personalment em va arribar 
molt profundament, però hi ha altres casos. Només volia explicar aquest. I jo penso, 
com ja he dit, que per sobre de les ideologies legítimes de cadascú hem de posar tots 
els esforços perquè els nostres infants, els nostres joves, estiguin protegits. I a Cata-
lunya no ha estat així sempre. Per això volem saber quines actuacions s’han dut o no 
s’han dut a terme per protegir aquests infants.

El president

Moltes gràcies. Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.)
Passem a votació, doncs, aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs aquesta sol·licitud ha estat rebutjada per 8 vots a favor, 12 vots en contra.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat perquè justifiqui una comunicació que 
es va enviar als centres educatius de la zona amb què es demanava la 
celebració i la participació obligada en un acte de protesta després del 
referèndum de l’1 d’octubre

356-00053/12

Passem al punt número 10, sol·licitud de compareixença de la directora dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat davant de la Comissió d’Ense-
nyament perquè justifiqui una comunicació que es va enviar als centres educatius 
de la zona en què es demanava la celebració i participació obligada en un acte de 
protesta després del referèndum de l’1 d’octubre. 

Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí; moltes gràcies, senyor president. Efectivament, la directora dels Serveis Ter-
ritorials del Baix Llobregat es va dedicar a enviar un mail a tots els centres del Baix 
Llobregat per demanar-los que fessin un acte obligat al pati, a les dotze del migdia, 
amb tots els alumnes i professors per reivindicar un referèndum il·legal. 

És evident que això és una barbaritat, que no es pot demanar que els alumnes 
ni el professorat es posicionin en un afer polític, i molt menys en un referèndum il-
legal, i nosaltres que lluitem per una escola lliure de partidismes polítics defensem 
la neutralitat de l’escola i per això demanem que es presenti aquesta persona, la se-
nyora Núria Vallduriola, perquè expliqui per quina estranya raó va decidir que els 
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alumnes i els professors s’havien de manifestar a favor d’un referèndum il·legal en 
horari escolar.

M’agradaria dir també que m’ha sobtat molt que molts partits decideixin que no 
és important la protecció dels menors i que no és important que es vinguin a donar 
explicacions si s’està protegint o no els menors. Aquí queda clar quins són els in-
teressos de cada partit. I espero que, en «pos» de la transparència, ara sí tinguin la 
dignitat de votar a favor d’aquesta proposta de compareixença.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs la sol·licitud de compareixença ha estat rebutjada per 8 vots a favor, 12 

vots en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director del programa 
Escola Nova 21, perquè expliqui aquest programa 

356-00132/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, punt 11, sol·licitud de comparei-
xença d’Eduard Vallory, director del Programa Escola Nova 21, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè expliqui aquest programa.

El grup proposant vol intervenir? No? (Pausa.) Algun altre grup voldria inter-
venir? (Pausa.)

Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor?
Doncs ha estat aprovada aquesta sol·licitud de compareixença per 20 vots a favor, 

cap en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’aliança Educació 
360 - Educació a Temps Complet perquè informi sobre la iniciativa que 
impulsa

356-00134/12

El punt número 12 de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença d’una re-
presentació de l’aliança Educació 360 - Educació a Temps Complet davant la Co-
missió d’Ensenyament perquè informi sobre la iniciativa que impulsa.

Algun grup vol intervenir? No? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor?
Per unanimitat: 20 vots favor, cap vot en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president del 
Consell Català de Formació Professional, perquè informi sobre la situació 
de la formació professional

356-00136/12

Passaríem al punt número 13 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença de Fabian Mohedano Morales, president del Consell Català de Formació Pro-
fessional, davant de la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la situació de 
la formació professional.
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No es vol posicionar ningú? (Pausa.)
Vots a favor d’aquesta compareixença?
Doncs per unanimitat –20 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció– s’apro-

va la sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
perquè informi sobre l’impacte de la jornada compactada en els centres 
que han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a 
primària

356-00152/12

I diria que és el darrer punt de l’ordre del dia: sol·licitud de compareixença del 
director general de Centres Públics davant de la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre l’impacte de la jornada compactada en els centres que han participat 
en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària.

Algú vol intervenir? (Pausa.)
Doncs procedim a la votació.
Vots a favor de la compareixença?
La compareixença és aprovada per 20 vots a favor, cap vot en contra i cap abs-

tenció.
Doncs, si no hi ha res més, aixequem la sessió i ens tornem a veure dimarts que 

ve, amb la nova sessió ordinària de la comissió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i set minuts.
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