Nota de premsa

Per què no es tramita el decret
d’escola inclusiva?
Incomprensiblement el reglament que ha de donar impuls a un
tema de país porta mesos desat en un calaix
Fa un any Irene Rigau va convocar la premsa per anunciar que el
decret era a punt d’entrar al Consell Escolar i encara no ho ha fet
Barcelona, 20 de gener de 2017. Ens veiem obligats a denunciar davant l’opinió
pública l’incomprensible i reiterat incompliment del departament d’Ensenyament
en la tramitació del “Decret de l’Atenció Educativa a l’Alumnat en el Marc d’un
Sistema Inclusiu”. Parlem del decret que ha de donar l’impuls definitiu al model
d’escola inclusiva a Catalunya, i que, segons va afirmar davant la premsa l’exconsellera
Irene Rigau el desembre de 2015, en la seva darrera compareixença informativa abans
de deixar el càrrec, havia d’entrar al Consell Escolar de Catalunya el gener de 2016.
Doncs bé, ha passat un any d’allò i al Consell Escolar ni hi ha entrat ni se l’espera.
 Hem de recordar que, en realitat, el nou reglament que ha de substituir el desfasat
decret del 1997 es va començar a treballar el darrer trimestre de 2014. O sigui que
en realitat portem dos anys i mig amb el mateix assumpte i anant ràpids encara
n’haurà de passar un altre abans que entri en vigor.
 Hem de recordar que després de múltiples consultes, entrevistes i reunions amb
experts i representants socials, que van tenir lloc entre l’últim trimestre de 2014 i el
primer semestre de 2015, finalment es va redactar un primer esborrany de decret.
Oficialment no es va ensenyar, però les seves línies mestres són les que va anunciar
la consellera Rigau en aquella inusual trobada amb la premsa del 24 de desembre
de 2015. Aleshores aquesta Plataforma va titllar l’esborrany de mancat d’ambició.
 Hem de recordar que posteriorment, durant els primers mesos de 2016, el redactat
va ser completament capgirat en bona part gràcies a les bones orientacions donades
per un reduït grup d’experts entre els quals es trobava l’enyorat Josep Maria Jarque.
 Hem de recordar que al maig de 2016 finalment els representants socials van poder
conèixer oficialment el redactat, i que tothom en va quedar satisfet. Havia valgut la pena
l’espera, ja que aquell text recollia (ha passat tant de temps que no estem segurs si
encara recull) moltes de les posicions d’aquesta plataforma, com el reconeixement del

dret dels pares a decidir el model d’escolarització dels seus fills, la supressió de la
categorització mèdica de l’alumnat amb NEE, la redefinició de les USEE a fi de retornarles a la seva concepció original, o l’impuls a la transformació dels centres d’educació
especial en centres de recursos per a la inclusió.
 Hem de recordar també que al juliol de 2016 representants d’aquesta plataforma es
van reunir amb les responsables del departament d’Ensenyament, les quals entre altres
coses van assegurar que la memòria econòmica del decret, elaborada pel departament
d’Economia, ja estava tancada i contemplava un calendari d’actuacions de 4 anys; que la
pròrroga pressupostària no alterava ni posava en risc la tramitació del decret; i que la
seva previsió era que passés pels serveis jurídics al setembre i al Consell Escolar a
l’octubre. Aleshores aquesta plataforma va tornar a fer un comunicat expressant la
seva confiança en la feina que s’estava fent des del departament i en l’existència
d’una clara voluntat política per part del Govern per avançar en l’escola inclusiva.
 I hem de recordar que quan a l’octubre i al novembre el decret va seguir sense entrar al
Consell Escolar vam seguir preguntant i ens van continuar dient que la cosa era
imminent, que al gener entrava al Consell Escolar. Segur no, seguríssim. Doncs tampoc.
Ens confirmen persones vinculades al Consell Escolar que al gener tampoc no serà.
PER TOT PLEGAT,
 Expressem la nostra decepció envers aquest Govern, que està demostrant la seva
incapacitat a l’hora de tramitar un simple decret sobre una matèria que se suposava era
prioritària.
 Retirem la confiança al Departament d’Ensenyament manifestada en el comunicat del
mes de juliol, si bé mantenim oberta la nostra voluntat de treballar plegats, sempre i
amb tothom, a favor de l’escola inclusiva.
 I exigim la tramitació urgent del decret d’escola inclusiva, sempre que no s’hagi
mogut ni una coma respecte al redactat de maig de 2016. Per la senzilla raó que fa 20
anys que els infants amb necessitats educatives especials pateixen un decret mal
concebut en origen i no els podem fer esperar ni un minut més.

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya va néixer el 2001 amb la
finalitat de promoure un ensenyament públic i concertat inclusiu i de qualitat per a tothom
i en especial pels alumnes amb discapacitat. L’integren famílies, professionals de
l’educació i les següents entitats socials:
• Aprenem • Associació Catalana del Síndrome 22Q • Associació EduTEA • Associació
Catalana de Dislèxia • Associació Catalana de Síndrome X Fràgil • Aspanias • Centre de
Recursos Educatius de l’ONCE-Catalunya • Coordinadora d’Ampas de Sant Cugat
• Dincat • Down Catalunya • Espai21 • FAPAC • FAPEL • Federació Ecom • Fundació
Aspasim • Fundació Catalana Síndrome de Down • Fundació Gerard • Fundación Autismo
Diario • LADD (Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat)
• L’Escola inclusiva es mou • Xarxa de Barcelona per una Escola Inclusiva
• Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva del Garraf • Plataforma Ciutadana per
una Escola Inclusiva del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
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