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Presentació de la campanya sobre Educació Inclusiva 

  

1. INTRODUCCIÓ. 

Des del moment que es va aprovar el Decret d’Educació Inclusiva 150/2017 les CCOO 

ens vam posicionar clarament a favor dels objectius marcats, però vam denunciar les 

greus mancances de recursos, formació, transparència, participació i memòria 

econòmica per a fer-los possibles. Avui dia continuem amb el greu problema de la 

manca de recursos per a la seva implementació. És una mostra palpable de què les 

irresponsabilitats polítiques de les dues pròrrogues pressupostàries, tenen 

conseqüències gravíssimes sobre la vida de les persones, sobretot a les més 

vulnerables, que dins del sistema educatiu són aquelles que requereixen més 

recursos. Aquest alumnat més vulnerable està patint una doble llista d’espera, tant 

per reconèixer les seves necessitats de recursos, com per rebre’ls després. Una doble 

llista d’espera que acaba vulnerant la Convenció sobre els Drets de l’Infant i que 

repercuteix enormement també en les condicions laborals dels i les treballadores de 

l’Educació. 

Després de gairebé dos anys i mig de l’aprovació del decret hem volgut conèixer la 

situació real escoltant als centres educatius. Com a conclusió hem decidit engegar 

una campanya  de sensibilització i de denúncia del desplegament del decret amb els 

lemes “Per una Educació Inclusiva amb Garanties” i “Sense Llistes d’Espera”. 
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2. QUÈ VOLEM? 

Aquest curs hem situat com a tema transversal per tota la nostra Federació avaluar la 

situació del desplegament del Decret “per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu” i fer propostes per aconseguir fer realitat els seus 

objectius. 

Volem influir en l’increment de la partida dels pressupostos pel desplegament del 

decret d’educació inclusiva i donar a conèixer les nostres propostes. Creiem necessari 

donar suport als treballadors i treballadores que han de patir la sobrecàrrega de feina, 

les elevades ràtios i la precarietat laboral; així com  sensibilitzar, conscienciar i 

denunciar la manca de recursos, de memòria econòmica, de formació i de participació 

de la comunitat educativa en el desplegament del decret. 

 Hem elaborat diferents materials (que teniu en les vostres carpetes) per explicar la 

posició i les propostes de CCOO, però per sobre de tot hem volgut conèixer la realitat, 

macro i micro, als centres educatius. 

Per aconseguir-ho hem elaborat i distribuït un qüestionari 

(http://bit.ly/QüestionariEducacióInclusiva)  per recollir la situació sobre l’Educació 

Inclusiva que ens han contestat 353 centres de Catalunya, una mostra prou rellevant. 

Més enllà de les dades hem volgut conèixer situacions reals de personal educatiu, 

famílies, alumnes i per això (junt amb una resposta oberta al mateix qüestionari) hem 

recollit el que anomenem Històries de vida en format escrit  o en format vídeo que 

anirem difonent. 

Igualment no volem que això sigui “una cosa de CCOO” i per tant estem realitzant 

reunions amb entitats (Plataforma per l’Educació Inclusiva de Catalunya, Rosa 

Sensat, Grups de Famílies, FMRP, FAPAES, FAPAC, FAPAEL, grups parlamentaris, 

Departament d’Educació) per  conèixer les seves demandes i presentar el nostre 

posicionament. 

La nostra intenció és fer una primera cloenda d’aquesta campanya a la “Festa del 

Treball de Digne” de CCOO el 3 d’octubre amb una exposició que inclogui el recull de 

dades, una mostra de les situacions reals que viuen els diferents membres de la 

comunitat educativa i la situació de precarietat que viu tot el sistema educatiu en 

aquest aspecte. 

   

http://bit.ly/Q%C3%BCestionariEducaci%C3%B3Inclusiva
http://bit.ly/Q%C3%BCestionariEducaci%C3%B3Inclusiva
http://bit.ly/Q%C3%BCestionariEducaci%C3%B3Inclusiva
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3. INFORME DE LES DADES DEL QÜESTIONARI REALITZAT PELS CENTRES 

EDUCATIUS. 

Hem obtingut respostes de 353 centre, dels quals el 68% són escoles, 20%  instituts, 

i el 12 % restant es divideixen entre Instituts Escola, Centres d’Educació Especial i 

Llars d’infants. 

Les escoles han respost en un 12% de la totalitat i els instituts en un 10% del total de 

centres públics de Catalunya. 

El  90% de les respostes són de centres públics, però no existeix molta diferència en 

les respostes dels centres concertats. 

La primera pregunta que els hem fet als centres ha estat el nombre d’alumnes 

susceptibles de tenir informe de reconeixement de l’Equip d’Assessorament i 

orientació Psicopedagògica (EAP)  i que encara no el tenen, a causa de la manca de 

plantilla als Serveis Educatius. El 86% dels centres tenen aquesta problemàtica. 

Remarcar que un 9% dels centres responen que tenen més de 25 alumnes en aquesta 

situació. Només amb els resultats obtinguts als centres que han respost el qüestionari, 

tenim més de 2700 alumnes dels centres que han respost amb aquesta problemàtica. 

Fent una aproximació al conjunt de centres de Catalunya,1 ens trobarem amb 38.000 

alumnes que haurien de ser avaluats per l’EAP. 

També els hem preguntat quants alumnes amb Necessitats Educatives 

Específiques (dificultats en els aprenentatges, retard en l’adquisició d’aprenentatges, 

diversitat funcional i cognitiva...) no tenen els suports necessaris (SEP, logopeda, 

programes de diversificació curricular... ). Les respostes tornen a ser impressionants. 

Només el 16% dels centres no tenen alumnes amb mancances de recursos  i el mateix 

percentatge tenen més de 25 alumnes sense els recursos necessaris. Fent un càlcul 

aproximat basat en les seves respostes, en aquests 353 centres tenim més de 3500 

alumnes sense els recursos necessaris per atendre’ls en les seves necessitats de 

suports específics. Això en porta a aproximar en 49.000 l’alumnat a Catalunya en 

aquesta situació. 

Per analitzar la necessitat de recursos de les que parlàvem en la pregunta anterior, 

ens hem centrat en una qüestió fàcilment calculable: les hores de personal de suport 

educatiu externalitzat (personal vetllador) dels nostres centres. Hem preguntat 

l’evolució de les hores d’aquest personal i la reducció respecte al curs passat és 

relativament petita, un 2% que podem explicar per no ser un mostreig aleatori, ja que 

les hores haurien de ser les mateixes. Però on veiem clarament la magnitud del 

problema és quan els preguntem quantes hores de personal vetllador 

necessitarien per poder atendre l’alumnat, i que seria un 60% més de les que tenen 

 
1 Totes les aproximacions les farem multiplicant les dades absolutes de les respostes per 14 que és 
el factor resultant de 100/7’12, sent 7’12 el percentatge dels 353 centres que han respost respecte els 
4960 centres públics i concertats de Catalunya. 
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actualment. Recordem que aquest recurs no és el principal ni l’adequat, però sí el més 

generalitzat i, per tant, el millor per comparar les necessitats amb la realitat existent. 

També els hem preguntat pels serveis específics que el Departament incorpora en 

alguns centres, com les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva, antiga 

USEE, unitat de suport a l’educació especial). En aquest cas, 88 centres ens diuen 

que disposen de la unitat però no de totes les professionals que requereixen. 

Quantifiquen en 139 professionals els que necessitarien tant de docents (recordem 

que a secundària, per exemple, es va retallar en mig docent les SIEI el 2012) com de 

personal de suport, TIS.... En aquests serveis, el 50% dels centres ens diuen que la 

ràtio és massa elevada amb els 10 actuals. 

Respecte a l’alumnat nouvingut, les necessitats continuen sense cobrir-se. Només 

el 20% dels centres que han respost no tenen alumnat nouvingut que requereixi aula 

d’acollida per a la seva inclusió amb qualitat. A la resta de centres, tenim més de 1400 

alumnes que requeririen aquest recurs. Aproximació a la totalitat de centres de 

Catalunya: 20.000 alumnes sense aquest recurs. 

Les necessitats educatives específiques també provenen de la manca de 

recursos econòmics. Hem preguntat als centres quants alumnes no disposen 

d’aquests recursos per pagar les sortides, les extraescolars, llibres… i les respostes 

són les que malauradament suposàvem. El 92% dels centres ens diuen que tenen 

alumnat amb aquestes necessitats, quantificant-los en més de 7600 alumnes. Aquesta 

xifra ens permet aproximar en més de 107.000 alumnes de Catalunya que tenen 

dificultats econòmiques per a la seva escolarització amb igualtat. 

Pel que fa a la proposta de CCOO de disposar de personal sanitari als centres 

educatius, el 94% ho considera necessari: un 68% molt necessari i el 26% bastant 

necessari. 

Hem preguntat també sobre les necessitats de formació i les respostes han estat, 

bàsicament, de l’acompanyament a l’alumnat amb diversos trastorns, sobretot de 

conducta, per treballar amb aquest alumnat a l’aula ordinària. Això sí, molts centres 

aprofiten la resposta per remarcar que no és només qüestió de formació, sinó de 

recursos, com hem explicat des de CCOO. 

      RESPOSTES A LA PREGUNTA OBERTA DE LA CONSULTA. 

Aquestes són algunes de les respostes que fan els centres a la nostra pregunta oberta 

perquè facin les observacions que considerin:  

●   Les escoles d'una línia tenim el problema de no tenir TEI ni auxiliars 

d'Educació Especial i ningú mira la quantitat de Necessitats Específiques 

de Suport Educatiu (NESE), es dóna el cas que sovint trien escoles d'una 

línia per alumnes amb NESE greus per ser més properes i llavors s'hi 

concentren i no tenim personal per atendre’ls. Molts problemes amb el 

decret d’inclusió i també amb el menjador. 
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●    Tenim dos alumnes molt greus que necessitarien un vetllador tota la 

jornada. Un nen de P-3 amb greus dificultats i un nen a 1r amb autisme 

sever i tenim només 10 hores entre tots dos que no ens arriben per cobrir 

les necessitats. 

●  Ens falten recursos sobretot per aquells alumnes amb Necessitats 

Educatives Especials (NEE) quan acaben l'ESO, un Itinerari Formatiu 

Específic, per exemple, ja que tenim una sol·licitada pel nombre important 

d'alumnat (4 SIEI's al centre) més alumnat que no té dictamen que 

necessitaria aquest recurs, i en tota la comarca no n’hi ha. 

●      Les hores que ve l'EAP a la setmana són absolutament insuficients, així 

com les de vetllador, logopedes, etc. El Centre de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) dona alta als nens atesos als 4 anys passi 

el que passi. El procés per a fer un informe NESE ocupa moltíssim temps, 

i després no serveix per a dotar l'alumnat de més ajudes ni de més 

recursos, ja que tot el pes recau sobre el professorat. 

●      Falten educadors, vetllador/es, mestres d'educació especial, mestres de 

suport. No es pot treballar en aquestes condicions. 

●   Falta molt personal a les escoles per fer realment un acompanyament 

personalitzat als infants. Amb la ràtio actual només es pot sobreviure i de 

l'alumnat que té dificultats o un ritme més ràpid potent que la mitjana està 

totalment desatès. També és indignant el temps que triga l'EAP a fer 

diagnòstics per la saturació que hi ha. 

●      Els números són aproximats, i probablement encara són més alts però ens 

falten eines per tractar aquesta informació. Els centres d'adults tenen 

moltes mancances i no acostumen a tenir en compte quan es plantegen 

recursos, accions, estratègies, etc. En el cas de l'escola inclusiva es fa 

encara més evident, ja que som centres que oblida l'administració quan el 

nostre alumnat és precisament alumnat on la inclusió és un aspecte 

prioritari i fonamental i no es té en compte les característiques, necessitats 

i diferències dels Centres de Formació d'Adults. 

●     L'escola no té SIEI, però està demanada. L'escola té la categoria d'alta 

complexitat, quan hauria de ser de màxima complexitat. La matrícula viva 

de la zona fa que els grups de primària tinguin ràtios per sobre de 25. 

Aquesta circumstància i la diversitat d'origen de l'alumnat augmenta la 

complexitat educativa. 

●      El que necessitem sobretot és temps i personal. Cal baixar les ràtios. Les 

aules i la societat cada cop és més complexa i no s'arriba a tot. El decret 

d'inclusiva (150/2017) sense els recursos personals a les escoles, és una 

gran mentida on els nanos surten perdent i s'esprem al professorat de bona 

voluntat i que creiem en la nostra feina! 
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●      Tenim alumnat que està pendent de valoració per part de l'EAP. No sabem 

si aquests tindran dictamen o no. Rebem una beca per famílies amb 

necessitats que cobreix els llibres i material de tot l'alumnat però aquesta 

no es pot justificar en sortides. Tot i tenir 25 hores de vetlladora, es 

necessiten quasi totes per un alumne amb una discapacitat física i que és 

totalment dependent de l'adult. L'escola va fer dues demandes i caldria una 

altra vetlladora per atendre més hores a un altre alumne. 

●      Sempre els recursos són insuficients partint d'un decret d'inclusió amb el 

que estem d'acord però molt ambiciós pel que fa a recursos que no tenim. 

●  Tenim 30 hores de vetlladora, ja que tenim un alumne de 1r amb 

traqueotomia de naixement. 

●      L'EAP està molt limitat per fer dictàmens i hi ha nens que els necessiten. 

Tot i haver-hi nens amb dictamen, tenen poques hores de vetllador per 

atendre'ls. A més a més, hi ha molts altres alumnes que no tenen dictamen 

però sí necessitats educatives especials, fet que sense un reforç a l'aula, 

no permet que avancin, ni que la resta del grup pugui avançar igual. Estem 

d'acord amb l'escola inclusiva, però amb condicions. Justament són 

alumnes que necessiten molta ajuda, i no els hi podem donar. 

●      Tenim greus problemes perquè l'EAP faci dictamen amb alumnes amb 

necessitats. Aquest curs, la psicopedagoga s'ha negat a signar un parell 

de beques de NEE, perquè els informes dels especialistes (logopeda) no 

eren del tot clars. Sempre se'ns diu que no volen posar etiquetes...i 

nosaltres tampoc volem això, sinó que volem recursos, i potser sabent què 

tenen podem optar a beques i ens pot ajudar a perfilar els recursos 

necessaris per a poder ajudar millor al nostre alumnat. Tot aquest tema 

l'hem comentat al nostre inspector. 
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4.PROPOSTES DE CCOO 

Com hem explicat, els problemes que estem tenint en l’aplicació del sistema inclusiu provenen 

bàsicament de les mancances pressupostàries. Per això exigim al Govern de la Generalitat 

l’assumpció de la prioritat d’obtenir un sistema inclusiu en els seus pressupostos. Amb l’actual 

proposta, tot i la millora respecte a les pròrrogues pressupostàries, no arribarem a pal·liar ni 

les necessitats més urgents. Per això, realitzem les següents propostes bàsiques: 

  

●      No s’han creat totes les SIEI necessàries per a un veritable sistema inclusiu; es 

manté vigent la reducció de mig docent a les de secundària i l’increment d’horari 

d’atenció directa per part del personal Educador d’Educació Especial, decretades 

pel Departament de forma unilateral el juliol del 2012. Mentre que es produeix un 

increment de personal docent, el personal laboral no creix a raó de les necessitats 

dels centres, malgrat l’increment que està plantejant el Govern per als 

pressupostos del 2020. Així mateix, no es cobreixen les baixes de la totalitat del 

personal, com si la seva feina no fos igual d’important. 

●     A l’etapa 0-3 l’Administració no garanteix el suport educatiu necessari a l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques. 

●     Personal vetllador: hi ha més de 2000 persones que estan realitzant una tasca 

fonamental a les nostres escoles, en unes condicions de greu precarietat 

econòmica i organitzativa, per l’externalització del servei. El Departament continua 

sense negociar la recuperació del servei, fet pel qual els centres continuen tenint 

personal que no pot coordinar-se amb la resta de companyes, perquè no es paga 

la jornada indirecta. A més, es destina per alumnat concret, amb la qual cosa es 

modifica la seva jornada cada any, patint tant la persona com el centre educatiu, 

d’una greu inestabilitat. 

●   Els Serveis Educatius tenen infradotació de recursos per fer l’avaluació de 

l’alumnat i realitzar l’informe de reconeixement per l’alumnat que així ho requereixi. 

●      Tasques sanitàries:  cap de les bones paraules que diu el Departament de tant 

en tant, s’acaben complint en aquest punt. Continuem tenint alumnat amb 

necessitats sanitàries als centres educatius sense garantir-los el seu dret a 

l’atenció sanitària de qualitat que requereixen. En el millor dels casos, disposen de 

l’ajuda del personal educatiu que no té ni la capacitació ni la seguretat jurídica per 

realitzar aquestes tasques, excepte si es tracta d’un centre privat que pot 

contractar personal d’infermeria, com els Jesuïtes. En els pitjors dels casos, 

l’alumnat amb necessitats molt específiques es veuen negats del seu dret a 

l’escolarització per períodes de temps importants, i algunes vegades només poden 

ser escolaritzats amb el suport intensiu de les seves famílies; tenim mares (sempre 

les mares) que estan oblidant el seu dret a tenir una vida professional, per ser al 

centre educatiu tota la jornada dels seus fills i filles, per poder-los atendre. Sembla 

que aquesta situació no es resoldrà fins que passi alguna desgràcia. 
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Per posar un exemple: Aquesta setmana passada acabem de denunciar 

públicament la situació d’un nen al Vallès Occidental. Aquest nen requereix cures 

clíniques amb aparells específics que en cas de no realitzar-se correctament, pot 

generar complicacions greus de salut. L’actitud plenament col·laboradora del 

centre, no pot amagar els dèficits de recursos. A les CCOO ens indigna que el 

Departament d’Educació assigni les funcions sanitàries a personal vetllador sense 

capacitació sanitària. A més, en cap moment s’està donant a aquest personal, 

instruccions per escrit, generant així una absoluta indefensió jurídica per aquesta 

treballadora i per la direcció del centre. Cal afegir els riscos psicosocials que 

comporta realitzar unes funcions de tanta responsabilitat sense la capacitació 

adient. Per tots aquests motius, les CCOO exigim al Conseller d’Educació que 

s'acordi amb el Departament de Salut l’atenció d’aquest alumne per part de 

personal sanitari durant tota l’escolarització. En cas que no es realitzi aquesta 

contractació, exigim al Conseller d’Educació que algun responsable polític 

assumeixi, per escrit, totes les responsabilitats ètiques i jurídiques que es puguin 

derivar de qualsevol mala praxi realitzada per personal educatiu, així com els 

danys ocasionats sobre aquest personal. Així mateix, exigim a l’empresa 

subcontractant del servei de personal vetllador en aquest centre, que renunciï a 

fer que una treballadora seva, no sanitària, realitzi aquestes funcions. En cas que 

es continuï assignant les tasques sanitàries a personal educatiu, les CCOO 

denunciarem davant el Síndic de Greuges i el Col·legi d’infermeres i infermers les 

actuacions de l’empresa i del Departament, i estudiarem amb el nostre Gabinet 

Jurídic les possibles demandes jurídiques. 

●      S’han reduït les Aules d’Acollida, tan necessàries per a l’alumnat nouvingut per 

fer un seguiment de la seva arribada al sistema educatiu de Catalunya. Cal 

ampliar-les al cicle inicial de primària i als alumnes que porten més de dos anys, 

ja que un procés d’adaptació necessita més temps per assolir-lo amb garanties. 

●      I com aquestes necessitats, moltes altres. Continuem sense suport a l’horari del 

menjador i quan es fa es realitza de forma il·legal, amb persones que no estan 

contractades per l’empresa del menjador; la postobligatòria continua sense 

garantir el suport educatiu a l’alumnat que el requereixi; els mapes territorials de 

recursos continuen sense veure la llum. 

Les mancances que ens estem trobant generen frustració entre el mateix alumnat, les seves 

famílies i les treballadores. Una frustració que no ens podem permetre com a societat i que 

s’ha de revertir urgentment. És per això que necessitem un Govern que efectivament governi, 

prioritzant l’Educació en uns pressupostos que ha d’aconseguir tirar endavant. Després, els i 

les treballadores de l’Educació farem la nostra feina en moltes millors condicions que en 

l’actualitat. Perquè ens apassionen les nostres professions. Perquè ens apassiona que el 

nostre alumnat millori dia a dia. Perquè som conscients que la nostra feina, realitzada en les 

millors condicions, ajuda a transformar la nostra societat cap a una de més inclusiva i 

equitativa.  

 


