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MOCIÓ RECLAMANT LA CREACIÓ DE MÉS RECURSOS EDUCATIUS DE 
SEGONA OPORTUNITAT PER ALS JOVES DE LA CIUTAT 
 
Atès que les diverses proves i informes internacionals, entre elles l’informe PISA, 
situen el sistema educatiu espanyol a la mitjana dels resultats de la UE però força 
allunyat pel que fa als índex de titulació en educació bàsica i post-obligatòria a causa 
d’un volum molt elevat d’abandonament escolar prematur. 
 
Atès que una de les principals causes d’aquest abandonament escolar és la rigidesa 
del nostre sistema educatiu, la manca d’adaptacions i itineraris personalitzats, la 
poca implantació de noves metodologies pedagògiques que motivin els nostres joves 
i una avaluació molt rígida que no certifica per competències. 
 
Atès que les conseqüències d’aquest abandonament prematur i la manca de 
titulacions s’agreugen amb la manca de recursos formatius de segona oportunitat i 
amb els índex d’atur juvenil de l’Estat i de Catalunya, molt superiors a la mitjana 
europea, i aboquen als nostres joves a situacions de risc d’exclusió social. 
 
Atès que la LOMCE, lluny de millorar la flexibilitat del sistema educatiu i la inclusió 
dels joves amb dificultats educatives, encara el torna més rígid i excloent i incorpora 
més traves i revàlides. 
 
Atès que, malgrat que la ciutat de l’Hospitalet, en els darrers vuit cursos escolars, ha 
augmentat del 70,11% al 80,55% el nombre d’alumnes que graduen l’ESO i ha reduït 
les dades d’abandonament escolar prematur, encara hi ha molts joves que 
abandonen els seus estudis sense obtenir el graduat en Educació Secundària 
Obligatòria. 
 
Atès que malgrat les escoles d’adults de la ciutat acullen centenars d’aquests joves, 
que la regidoria de promoció econòmica ofereix programes de formació i inserció 
(PFI) i que la regidoria d’Educació imparteix quatre PFI de modalitat transició al 
treball PTT en conveni amb el Departament d’Ensenyament, encara existeix una 
greu mancança de recursos educatius per atendre als joves que no graduen l’ESO 
amb l’objectiu  que retornin al sistema educatiu. 
 
Atès que malgrat la posada en funcionament l’escola restaurant El Repartidor 
gestionada per la Fundació Llindar, la ciutat encara tindrà necessitat de més 
recursos de segona oportunitat. 
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Atès que aquesta mancança encara és meu greu per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, malgrat el nou PFI d’auxiliar de jardinera organitzat per 
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i malgrat la nova 
experiència pilot d’itineraris formatius específics que el Departament d’Ensenyament 
començarà aquest curs adreçada a joves amb discapacitat intel·lectual de 16 a 20 
anys. 
 
El Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa l’adopció dels 
següents acords:  
 
 
PRIMER.- La retirada de la LOMCE i l’inici d’un debat amb la comunitat educativa 
que faci possible el consens per al disseny d’un sistema educatiu de qualitat, inclusiu 
i flexible, que doni oportunitats a tots els alumnes i implanti un sistema d’avaluació 
que certifiqui per competències i orienti tots els alumnes, sense excepció, en la seva 
continuïtat en la formació. 
 
SEGON.- Que el governs de l’Estat i de la Generalitat acordin els canvis normatius 
necessaris per simplificar, promoure i incentivar l’accés al sistema de certificacions 
de competències professionals dels joves i adults que han adquirit la seva 
professionalitat a través de l’experiència laboral. 
  
TERCER.- Que el govern de l’Estat transfereixi més recursos al govern de la 
Generalitat per universalitzar els Programes de Formació Inicial a la nostra ciutat 
adreçats al conjunt dels joves sense graduació i, especialment, als alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els centres educatius de la ciutat, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de  

Partit dels Socialistes de Catalunya 
      

 
 
 
 

Francesc Josep Belver i Vallés 
 

 
 


