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A L’ATENCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, SENYORA CARME 

ORTOLL I GRÍFOLS 

 

 
AL·LEGACIONS DE LA FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO AL 

PROJECTE DE DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN 

EL MARC D’UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU. 

 
 

En Manuel Pulido Guerreo, com a Secretari General de la Federació 

d’Educació de CCOO de Catalunya i en representació de la mateixa, amb 

domicili a efectes de notificació a Via Laietana, 16, 4a planta, 08003 de 

Barcelona, presento al·legacions al citat projecte de Decret en el marc del 

tràmit d’informació pública. 

 

 

Consideracions formals 
 

Amb data 27 de gener de 2017 apareix publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, nº 7296, l’edicte pel qual se sotmet a informació 

pública el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu, durant un termini de 15 dies hàbils a 

comptar a l’endemà de la data de publicació de l’edicte. 

 

 

Al·legacions genèriques sobre el Projecte de Decret. 
 

1. El decret ha de concretar el personal de què ha de disposar cada  

tipus de suport, malgrat es puguin deduir de la memòria d’avaluació 

de l’impacte, tant per avaluar la idoneïtat del recurs com les 

condicions laborals. Així, s’hauria de determinar a l’articulat el 

personal de les aules d’acollida, les unitats d’escolarització 

compartida, els programes de noves oportunitats, els suports 

intensius a l’escola inclusiva, els suports intensius a l’audició i el 

llenguatge i els programes d’aula integral de suport. 
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2. Per tal d’aconseguir un sistema inclusiu, és imprescindible una 

baixada generalitzada de les ràtios als centres educatius, a més de 

l’increment dels suports educatius. 

3. El decret ha de concretar quin és l’òrgan administratiu que assigna  

els suports intensius. A l’article 23.2 esmenta els SSTT i el Consorci 

d’Educació, però no l’òrgan concret. El capítol III, d’Escolarització de 

l’alumnat, tampoc no ho concreta. 

4. No s’esmenta el personal de suport educatiu externalitzat, ni  al 

decret ni a la memòria d’avaluació, amb la qual cosa no s’entén si no 

es consideren recursos personals per al sistema inclusiu o bé si es 

preveu la seva eliminació. 

5. Malgrat que l’informe de reconeixement psicopedagògic de 

reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu ha de 

ser facilitat a les famílies, no s’esmenta enlloc quines actuacions es 

realitzaran en cas de disconformitat per part de les famílies. 

Considerem que en aquest cas, hauria de passar a la Comissió 

d’Ordenació Educativa. 

6. Ni les llars d’infants ni els altres espais educatius dels centres 

ordinaris, com el menjador, les activitats extraescolars, el transport 

escolar i les sortides, són presents en el decret, que pretén desplegar 

la Llei d’educació. 

7. Les famílies haurien de poder impugnar els recursos assignats 

mitjançant un ràpid i senzill procediment administratiu. 

8. L’atenció global que requereix el nostre alumnat ha d’implicar la 

creació d’un Pla Interdepartamental que coordinés els diferents 

recursos que, com a societat, hem de posar a la seva disposició. 

9. Mentre que a la Mesa Tècnica d’Educació Especial, el Departament 

planteja que la titulació requerida per exercir com personal Educador 

d’Educació Especial sigui la de Tècnic/a en Integració Social, a les 

plantilles de les Aules Integrals de Suport es divideixen les dues 

categories. 

10. Per les implicacions d’aquest Decret, considerem que s’hauria de 

consultar preceptivament al Consell de Treball Econòmic i Social de 

Catalunya. 

11. Respecte a l’Abandonament escolar prematur, que s’incorpora com a 

nova necessitat educativa de suport educatiu, cal tenir present la 

següent definició actual segons indiquen en l’informe Save the 

children “2016 los principios de un sistema educativo que no deja a 

nadie atrás”: 

 
“Se entiende como abandono educativo prematuro (AEP) al 

hecho de no alcanzar al menos un nivel 3 de la Clasificación 

Internacional de Niveles Educativos (CINE) y no estar cursando 

estudios, ya sean reglados o no reglados. En España esto se 

traduce como aquellos chicos y chicas que, aunque habiendo 
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logrado titularse de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),  

no continúan sus estudios, ya sea en Bachillerato o Formación 

Profesional. La tasa se calcula para las personas entre 18 y 24 

años de edad. 
 

Por otro lado, el término de fracaso escolar hace referencia a 

quienes no consiguen el título de ESO. Dados los 

requerimientos educativos de la sociedad contemporánea y la 

necesidad de una población cada vez más formada, tanto la 

OCDE como la UE consideran el AEP como el indicador válido 

para medir y comparar el desempeño de los distintos países” 
 

Tenint en compte aquesta definició i tenint en compte els estudis al 

respecte, l’atenció a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar 

prematur s’ha de realitzar des d’un plantejament multidisciplinar i 

interdepartamental, donada la constatació de què està més relacionat 

amb el mercat laboral que amb les funcions del sistema educatiu. 
 

Al·legacions concretes sobre l’articulat. 
 

1. A la pàgina 2 de la introducció del Decret, es parla del “Personal 

d’Administració i Serveis” quan s’està referint als i les “professionals 

de suport educatiu”, que és la denominació que es fa servir a la resta 

del Decret, i que considerem que és l’adequada. 

2. Hi ha una sèrie de lleis que no es fan constar a la introducció del 

Decret i que s’han tingut en compte a l’hora de redactar-ho o bé 

s’haurien de tenir en compte: la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la 

Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals; 

la Llei 5/2002, de 19 de juny, de qualificacions i formació professional 

o la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la 

qualitat educativa 

3. L’article 1 hauria d’acabar de la següent manera: “sistema educatiu 

inclusiu, per tal de garantir el dret a l’educació del conjunt de 

l’alumnat”. 

4. A l’article 4.3 es refereix a la “Comissió d’Ordenació Educativa” de 

cada servei territorial, sense fer esment de la seva composició. Per 

l’afectació a les condicions laborals de les diferents categories de 

treballadors i treballadores i per l’afectació al dret a l’educació de la 

ciutadania, s’hauria de garantir la presència de sindicats 

representatius. 

5. A l’article 5.l s’afirma que l’Administració Educativa ha de vetllar 

perquè en els centres quedin cobertes les necessitats d’assistència 

sanitària i parasanitària de l’alumnat que ho requereixi. Considerem 

que  qualsevol alumne  pot  requerir  d’aquesta  assistència  i que  en 
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l’actualitat, alumnat amb estat de salut complex no està sent atès per 

personal sanitari adequat, tal i com hem denunciat en reiterades 

ocasions. Per aquest motiu, considerem que ha d’existir personal 

sanitari en tots els centres educatius. 

6. A l’article 6.j, proposem canviar el text per: “Formar i sensibilitzar en 

el principi de coeducació entès com l’acció educativa que potencia la 

igualtat real d’oportunitatsi l’eliminació de qualsevol mena de 

discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere.” 

7. Afegir a l’article 6 una lletra més, la k, amb el següent redactat: 

“D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la 

diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els  diferents 

models de família siguin respectats en els diferents  àmbits 

educatius.” 

8. L’article 10.5 estableix que les Unitats d’Escolarització Compartida 

com una mesura i suport intensius, però en cap article del decret ni 

cap normativa addicional es defineix el seu funcionament ni la 

inspecció que se’n faci de les mateixes. 

9. L’article 12.2 encarrega la coordinació de l’elaboració i seguiment del 

Pla de suport individualitzat (PI) a la persona tutora. Aquesta 

important funció ha de tenir una compensació horària per a poder-la 

realitzar amb la garantia de qualitat que es mereix, i ara mateix, en 

cap normativa de funcionament de centres es reconeix. No queda 

especificat qui redacta el PI, que amb la compensació horària 

corresponent, hauria de ser la persona tutora amb l’ajuda de la 

persona orientadora o mestra d’educació especial. 

10. L’article 14 no parla de les coordinacions amb els Serveis 

sociosanitaris o d’altres. Considerem un tema fonamental en infantil, 

en relació a la avaluació psicopedagògica, la coordinació amb el 

CDIAP i/o amb el CESMIJ abans de l’escolarització a P-3 o canvi 

d’etapa obligatòria a post-obligatòria respectivament. 

11. A l’article 15.3 no queda clar si aquestes tasques d’orientació 

assessorament i acompanyament s’estenen a la post-obligatòria. 

CCOO considerem que així hauria de ser, i per tant tenir molt present 

que les ràtios recomanades per la UNESCO són d’un Orientador per 

cada 250 alumnes. 

12. Respecte l’oferta formativa adreçada a l’alumnat que no obté la 

titulació d’ESO (art. 18.2), no s’especifica com es durà a terme la 

coordinació, ni l’àmbit de participació dels agents socials en el que es 

negociarà el seu disseny. 

13. L’article 18.7 es defineixen els programes de noves oportunitats, que 

s’han d’impartir en centres ordinaris, ja siguin instituts o centres de 

noves oportunitats. En el cas d’instituts, no es defineix com es 

regularan,  i en el cas  de  centres  de  noves  oportunitats, segons la 
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Disposició Addicional segona, seran centres privats, amb el què el 

Departament pot renunciar a prestar aquest servei. 

14. Segons la nostra opinió, l’article 19 i 20 no garanteix el suport 

educatiu a l’alumnat amb necessitats específiques al Batxillerat i la 

Formació Professional respectivament. 

15. L’article 20 ha de garantir que l’Administració oferirà la formació 

professional adequada a l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques de suport educatiu. Així mateix, s’ha de garantir la 

presència d’orientadors i personal de suport als ensenyaments 

postobligatoris. 

16. L’article 20.5 ha d’incloure els sindicats representatius en la 

planificació de la formació professional. 

17. Segons l’article 21, l’alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu als ensenyaments d’adults no rebrà cap tipus de suport, ja 

que únicament s’esmenta el traspàs d’informació. 

18. L’article 23.4 autoritza el Departament d’Ensenyament a disposar  

dels recursos personals dels actuals centres d’educació especial 

sostinguts amb fons públics per a complementar l’atenció als alumnes 

amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres 

ordinaris de les seves zones, però ni s’esmenta la prèvia negociació 

col·lectiva amb la representació sindical. El mateix passa amb l’article 

24.1. 

19. A l’article 23.7.a, considerem que no queda concretada la 

responsabilitat i la coordinació permanent entre CSMIJ, Pediatria, 

hospitals de dia i les actuals UME i UTE. 

20. L’article 23.8.b i 23.8.c defineixen les Unitats d’Escolarització 

Compartida i els programes de noves oportunitats, però no es 

determina les característiques que ha de tenir l’alumnat per assignar- 

li un o altre recurs. Ens preocupa que sigui en funció de la proximitat 

a un o altre recurs. 

21. L’article 25 defineix el Mapa territorial de recursos per a alumnes amb 

necessitats educatives específiques, però no quin és l’organisme 

encarregat de la seva elaboració. Els sindicats representatius hem de 

tenir representació en aquest organisme. Aquest Mapa territorial 

hauria de ser valorat anualment pel Consell Escolar Territorial 

corresponent. 

22. A la Disposició Addicional cinquena, sobre la modificació del  del 

decret 189/2005 de 30 d’agost, de modificació del decret 155/1994 

de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius, la nostra 

proposta és la de fer un nou decret que s’adapti a la realitat i a les 

necessitats actuals, que reguli de manera més eficient i eficaç les 

funcions actuals dels serveis Educatius i avaluar el funcionament dels 

serveis educatius integrats actuals, així com la provisió de places i la 

fórmula actual de concurs de trasllats que fa pràcticament una  

dècada que no s’ha posat en marxa. 



Al·legacions de la Federació d’Educació de CCOO al projecte 

de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 

Març 2017 

 

 

 

 

Al·legacions concretes a la memòria d’avaluació de l’impacte. 
 

1. S’hauria d’avaluar l’impacte econòmic d’incloure personal sanitari en 

tots els centres educatius, tal i com proposem. 

2. No s’inclou el personal de suport educatiu externalitzat (vetlladores). 

3. Per poder garantir l’objecte d’aquest Decret, s’hauria d’incloure una 

major dotació de personal orientador i mestres d’Educació Especial  

als centres educatius (garantint un per cada 250 alumnes que 

recomana la UNESCO), així com promotors escolars per a minories, 

personal tècnic d’integració social a tots els instituts i tècnic 

d’educació infantil a totes les escoles. 

4. A l’apartat 2A.1 només s’han pressupostat 150 docents per 

incrementar els recursos en 106 SIEI de secundària, quan es 

necessitarien 159 docents (si es consolida la retallada de setembre de 

2012 de 0’5 docents a les USEE de secundària), o 212 segons la 

nostra proposta de retornar a 2 docents per cada SIEI de secundària. 

5. A l’apartat 2A.2 s’indica que les plantilles de les Aules Integrals de 

Suport (AIS) estaran formades per una persona docent, una 

educadora d’educació especial i una tècnica d’integració social, però 

després es realitza el càlcul amb només mitja EEE i mitja TIS. 

6. A l’apartat 2A.4 proposa incrementar en 100 psicopedagogs (537 

ara), en 37 treballadors socials (105 ara) i en 27 fisioterapeutes (ara 

83), els Equips d’Assessorament Psicopedagògic, però no es presenta 

documentació justificativa de què aquest increment sigui el suficient 

per atendre les necessitats existents i les derivades de les noves 

funcions. 

7. A l’apartat 2A.5 no es planteja la necessitat d’incrementar els 

professionals dels CRETDIC (antic SEETDIC) i, com en el cas anterior, 

sense documentació justificativa de què l’actual composició sigui la 

suficient per atendre les necessitats existents. 

8. A l’apartat 2A.6 no es planteja que el canvi de condicions laborals pel 

professorat dels CEEPSIR suposi cap increment pressupostari. Per 

tant, es planteja una modificació laboral sense negociació prèvia, ja 

que no contempla, per exemple, cap complement per itinerància. 

9. A l’apartat 2A.8, sobre formació, no es planteja cap inversió en 

formació d’altres professionals que no siguin docent. 

10. Al mateix apartat, al 2.6, considerem que una única jornada 

formativa de 2 hores pels professionals dels CEEPSIR serà insuficient 

pel canvi metodològic i de condicions que comportarà. 

11. A l’apartat 2D, d’informes d’impacte de gènere, no s’analitza els 

recursos intensius proposats per a cada gènere, ni tan sols amb les 

dades d’alumnat que actualment requereix d’aquests recursos. 
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Al·legacions concretes a la memòria general. 
 

1. Hem de fer constar que no s’ha realitzat cap consulta als 

representants sindicals del personal docent del Departament 

d’Ensenyament. 

2. No s’indica quines han estat les aportacions de cada organització ni 

les assumides pel Departament en l’elaboració del Decret. 

3. Les aportacions realitzades per la Federació d’Educació de CCOO de 

Catalunya no s’han realitzat en convocatòries del Departament 

d’Ensenyament, ja que les reunions realitzades han estat a iniciativa 

del nostre sindicat. 

4. No s’ha realitzat cap negociació, ni presentació, als representants  

dels i les treballadores dels centres concertats. 

 

 
 

 

Barcelona, a 17 de febrer de 2017 


