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La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes (tram. 25000181/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18856).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir en funcionament durant el curs 2016-2017 totes les línies i tots els grups que funcionen
actualment als centres educatius públics de les etapes d’educació infantil i primària.
b) Portar a terme, en el segon cicle de l’etapa d’educació infantil i a la primària, les reduccions de les
ràtios d’alumnes per unitat que calguin en cada localitat per a garantir la continuïtat de totes les línies
actuals, amb la finalitat de millorar l’atenció als alumnes i, per tant, la qualitat educativa. A aquest efecte,
insta el Govern a modificar el Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’estableix el procediment
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i adequar la ràtio per
interès general a la demanda de cada municipi amb un màxim de vint-i-cinc a primària i de vint a P3.
c) Disminuir les ràtios en l’etapa de secundària, obrir totes les línies necessàries per a atendre l’actual
increment de la demanda, reduir la massificació de les aules i millorar, així, la qualitat educativa dels
centres públics, especialment al primer curs de l’educació secundària obligatòria.
d) Publicar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament la relació de tots els concerts i totes les
subvencions que ha establert la Generalitat amb tots els centres, en un exercici necessari de transparència
política i social.
e) Elaborar, en el termini de sis mesos, el mapa escolar de Catalunya, tenint en compte totes les
formacions i amb la participació dels ajuntaments, i publicar-lo a la pàgina web del Departament
d’Ensenyament. Aquest mapa ha d’atenir-se als criteris de necessitats i qualitat educatives.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel
Bruguera Batalla
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