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SESSIó NÚM. 29

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i vuit minuts. Presi-
deix Xavier Sabaté i Ibarz, acompanyat de la vicepresiden-
ta, Marta Vilalta i Torres; del secretari, Xavier Cima Ruiz, 
i de la secretària en funcions, Marta Pascal i Capdevila. 
Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ra-
mona Barrufet i Santacana i Roger Montañola i Busquets, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat 
i Anna Simó i Castelló, pel G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, pel G. P. Socialista; 
María José Garcia Cuevas, Juan Milián Querol i Fernando 
Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Joan Mena Arca i Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió les representants de l’AMPA 
de les Escoles Fàsia Lucía Albardiaz Segador i Montse 
Tarridas Massuet; la secretària de la Plataforma Ciuta-
dana per una Escola Inclusiva a Catalunya, Maria Noemí 
Santiveri Papiol, i el membre de la plataforma Víctor Sau-
ra Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant 
la  Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la 
situa ció dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i 
moderada quan acaben l’educació secundària obligatòria 
(tram. 357-00576/10). Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats. Compareixença.

2. Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, mem-
bres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva 
a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a informar sobre el model d’escola (tram. 
357-00578/10). Comissió d’Ensenyament i Universitats. 
Compareixença.

El president

Bona tarda, senyores i senyors diputats.

Compareixença
d’una representació de l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles 
Fàsia per a explicar la situació dels 
alumnes amb discapacitat intel·lectual 
lleu i moderada quan acaben l’educació 
secundària obligatòria (tram. 357-00576/10)

Donem la benvinguda a una representació de l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia.

Farem la compareixença com és habitual, amb mit-
ja hora d’intervenció per part de les compareixents, 
que han anunciat que ho faran a mitges, i després, com 
sempre, serà el torn dels grups parlamentaris –per tant, 
durant cinc minuts, de cada grup–, i després contesta-
ran elles. D’acord? (Pausa.)

Molt bé. Doncs, té la paraula la senyora Montse Tarridas.

Montse Tarridas Massuet (representant 
de l’AMPA de les Escoles Fàsia)

Bona tarda, senyor president, senyors diputats i dipu-
tades, tots els pares que ens acompanyen avui, que estan 
allà darrere, que fan un bon..., fan goig de veure, també.

Bé, hem vingut a presentar el projecte. De fet, volem 
aprofitar també que estem aquí per agrair-vos que l’úl-
tima vegada que vam estar-hi vosaltres vau votar per 
unanimitat una proposta de resolució, que va quedar 
aprovada per unanimitat, que reflectia aquesta neces-
sitat que tenen els nostres fills de tenir, d’alguna ma-
nera, recorreguts formatius adequats per a ells quan 
arriba l’etapa formativa laboral, d’acord? I d’això és 
del que parlarem avui. Us explicarem les dificultats 
amb què ens trobem i una proposta de per on pensem 
que hauria d’anar.

Una cosa que ens trobem sempre, quan parlem dels 
nostres fills, és que ens costa molt que s’entengui de 
quin col·lectiu estem parlant: són joves amb dificultats 
intel·lectuals lleus o moderades, la majoria tenen un 
dictamen escolar o bé tenen un certificat de discapaci-
tat, però no tenen una característica comuna, com pot 
passar en altres col·lectius; llavors, costa una mique-
ta explicar-ho. Per ajudar-hi, o com a mínim per po-
sar-los cares i també, de passada, perquè estiguin aquí 
amb nosaltres, el primer que farem serà passar, re, un 
vídeo molt curtet, que està protagonitzat per ells, i veu-
reu una mica més, doncs, de què parlem.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

Ens ajuda una mica a explicar el que us estàvem co-
mentant: són nois i noies que no tenen una característi-
ca comuna des d’un punt de vista de diagnòstic. Moltes 
vegades el que els passa és que tenen dificultats intel-
lectuals, tenen dificultats per adquirir determinats ni-
vells d’aprenentatge, necessiten una manera d’aprendre 
adequada per a ells; tenen, en alguns casos, un ritme 
maduratiu més lent. Però poden fer moltíssimes coses.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)

Llavors, què ens trobem, ara? Aquests joves durant l’eta-
pa escolar estan totalment inserits en un sistema que té 
solucions per a ells, d’acord? Alguns estan en escola or-
dinària fent inclusiva, alguns estan en escola especial, 
molts d’ells –per exemple, dels de Fàsia– han fet escola 
compartida –és a dir, uns dies a cada tipus d’escola–, 
i d’alguna manera tenen certs recursos. El problema és 
que, quan acabem l’etapa escolar –acabin o no amb tí-
tol de l’ESO, perquè molts d’ells no el tindran mai–, ens 
trobem que les opcions se’ns redueixen dramàticament. 
Llavors, una mica, el que explicarem avui és tota aques-
ta problemàtica amb què ens trobem.

Per simplificar-ho molt, hi han com tres grans mane-
res com aquests nois surten de l’escolaritat. En poden 
sortir amb títol de l’ESO, amb la qual cosa el siste-
ma els porta cap als graus mitjans. Però els graus mit-
jans de formació professional no estan adaptats per a 
ells, ni tan sols les dues places de reserva que tenen 
als centres no són adequades, perquè estan adaptades 
a altres tipus de dificultats.
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La banda totalment a la dreta del quadre seria una al-
tra opció: serien nois més afectats que d’alguna mane-
ra passen per un programa de transició a la vida adulta, 
i molts d’ells acaben en centres ocupacionals o centres 
especials; és una altra àrea que és perfecta per a molts 
nanos i que, a més a més, per exemple, a Catalunya 
n’hi ha opcions molt bones, també.

I nosaltres ens quedem, diguem-ne, en la situació del 
mig, en la majoria dels casos. Què hi tenim, aquí? Aquí 
tenim els PQPI, que ara es diuen «Programes de for-
mació i inserció», i en trobem de dos tipus: els ordi-
naris i els específics. Els ordinaris són els que es van 
crear per donar sortida a nois que tenen altres tipus de 
dificultats més de tipus conductual –problemes, pot-
ser, familiars, problemes amb drogues; és a dir, hi han 
altres tipus de conductes implicades–, i, clar, barrejar 
dos col·lectius tan diferents i amb necessitats educati-
ves tan diferents és complex. Per això fa uns anys es 
va crear la versió dels específics, que d’alguna manera 
adapten més els continguts als nostres fills, d’acord?

Inclús així, el que volíem també era fer una mica un 
zoom sobre què passa quan, de totes les opcions, els 
en queda una, que és aquesta, i, d’alguna manera... Bé, 
per simplificar-ho hem repartit les diferents barreres 
que hem trobat en unes que en diem de tipus més «le-
gislatiu», normatiu, etcètera; unes altres de més quan-
titatives, i unes de qualitatives, d’acord?

Quins són els principals obstacles legislatius? El pri-
mer de tots és que l’accés per entrar a aquests PQPI, i 
en aquests moments també a la formació professional 
per a inserció, diguem-ne, els programes de formació 
i ocupació, han de renunciar al títol de l’ESO en el cas 
que algun dels nois se l’hagi tret, que pot passar en al-
gun cas, no tots, n’hi ha molts que surten sense el tí-
tol. Però si un nano, per exemple, hi dedica esforços..., 
les famílies, els EAP, les escoles, perquè puguin treu-
re’s el títol, i al final resulta que hi ha de renunciar per 
poder entrar a l’única opció que el sistema li ofereix, 
doncs, és una pena.

Segon punt. A la LOMCE, la formació professional bà-
sica, que seria l’opció futura, diguem-ne, que tindríem 
nosaltres, a més a més d’això, limita l’accés perquè no 
hi puguin entrar nanos per sobre dels setze anys. Ja he 
comentat que ells tenen un ritme maduratiu més lent 
–normalment aquests nois acaben l’escolaritat amb 
disset, fins i tot divuit anys, alguns amb dinou–; lla-
vors, clar, que acabin l’escola i que no tinguin cap op-
ció perquè ja han complert l’edat, o bé obligar-los que 
amb setze anys entrin a un sistema que encara ells no 
estan preparats per entrar-hi, doncs, és una limitació 
bastant bastant important.

Les dues es van recollir en la proposta de resolució que 
vau votar en el Parlament; per tant, entenem que a ni-
vell de Catalunya això s’està tenint en compte, però, 
bé, de moment no està solucionat.

I, per altra banda, el tercer punt... És que, clar, això 
són programes, no és una formació professional, per 
tant... Un programa és una cosa que avui la tens i de-
mà no la tens, que es regula d’una manera a molt curt 
termini. Llavors, clar, nosaltres necessitem, realment, 
recorreguts molt més estables: que els EAP puguin 

planificar, les escoles sàpiguen molt bé quins recor-
reguts tindran, i que, bé, d’alguna manera sigui molt 
més estable dins del sistema, d’acord?

El segon punt és el punt quantitatiu. Jo aquí, no ho sé, 
només deixaria les dues dades més importants. Hi han 
aproximadament dos mil nois amb dificultats intel-
lectuals lleus i moderades entre els setze i els  vint-i-un 
anys, que és el col·lectiu de què estem parlant, i hi han 
450 places de PQPI específics –ara n’han canviat el 
nom, però, bé, són les mateixes– públics o  concertats, 
amb la qual cosa el gap és tremend. És a dir, què pas-
sa? Que hi han molts nois que estan a casa o molts nois 
que estan on no haurien d’estar. Llavors, és un tema que 
sí o sí necessita solucions, perquè és desesperant veure 
un noi que fins als setze o disset anys està a l’escola, 
que no es pot inserir al mercat laboral perquè és mas-
sa jove o perquè no té prou maduresa per entrar-hi, i 
que no té cap opció de formació. Per tant, és dramàtic, 
d’acord?

El tercer bloc està més referit als temes més qualita-
tius. Un dels primers punts que sempre hem posat nos-
altres sobre la taula –i els que ens heu escoltat sabeu 
que hi fem molta importància– és que, bé, les opcions 
d’estudiar per a qualsevol estudiant que no hi tingui 
dificultats es multipliquen cada any, i cada vegada..., 
quasi els costa decidir què han d’estudiar perquè tenen 
milions d’opcions, no?, tant en tema universitari com 
en tema de formació professional.

En el cas dels nostres fills és com..., no ho sé, una pa-
rada en el temps: fa anys que no s’ofereix res de nou 
–excepte un exemple concret que us mencionarem–, 
són els oficis de tota la vida. El mercat laboral, no obs-
tant, ha canviat: el que abans donava sortida..., ara ja 
no n’hi ha. I, a més a més, els nostres fills tenen les 
seves preferències i tenen les seves habilitats, i és im-
possible que tots encaixin en aquestes sis àrees –és 
 totalment impossible. Vull dir, el sistema aquí està fa-
llant, també, perquè hem de preveure opcions per a di-
ferents grups de nois, sense acabar fent vestits a mida, 
eh?, que tampoc és el cas de fer per a cada nen el que 
necessiti.

Bàsicament les veieu aquí. El que hem fet és agrupar 
els PQPI que hi han de les diferents opcions: d’hos-
taleria i restauració n’hi ha bastants, però al final són 
molt concrets i els hem agrupat tots perquè l’àrea és la 
mateixa, d’acord?

El segon tema qualitatiu és la durada molt curta dels 
programes. Clar, estem parlant d’un col·lectiu..., que 
dèiem que surten de l’escola als setze o disset anys, i 
els obliguem, en dos anys, a aprendre un ofici i a inse-
rir-se al món laboral. Llavors, si una persona que no té 
cap dificultat està estudiant fins als vint-i-quatre, fins 
als vint-i-cinc, pot fer un postgrau, pot reentrar al sis-
tema, té moltes opcions de seguir-se formant, ells, que 
justament necessitarien un recolzament més impor-
tant, els diem: «No, quan acabis l’escola et dono dos 
anys. Has d’aprendre un ofici –el que jo et digui, a més 
a més, perquè, clar, les opcions són limitades–, i amb 
dinou anys t’has de posar a treballar», cosa que no hi 
estan tampoc preparats, eh?
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El sistema realment hi té una solució, però és una solució 
parche, un cop més, que és, bé, que hi han centres que fan  
un primer PQPI de dos anys; quan acaben, com que no 
estan preparats per entrar al mercat laboral i no han po-
gut aprendre tot el que haurien d’haver après, fan un 
 segon PQPI de dos anys d’una altra cosa totalment di-
ferent, amb la qual cosa comencen a aprendre una  cosa, 
acaben d’aprendre-ho i tornen a  començar a aprendre 
una altra cosa des del principi, no?

Llavors, bé, ja veurem que nosaltres el que realment 
proposem és: deixem que puguem establir aquests ma-
teixos quatre anys d’una manera molt més planificada 
perquè realment els serveixi com a model d’aprenen-
tatge per entrar al mercat laboral.

El darrer aspecte, que és molt important tenint en comp-
te l’objectiu final, és tot el tema de suport a la inclusió. 
Si no els recolzem, aquests nois és molt difícil que aca-
bin podent treballar a l’empresa ordinària –molt. In-
clús així, per a molts segurament no serà el seu destí, 
perquè potser no estaran del tot còmodes en empresa 
ordinària. Però aquells que puguin, ostres, tenen tot el 
dret que els formem per poder-hi arribar.

Llavors, què passa, ara? La majoria dels centres ens 
expliquen que el mateix que fa de tutor, fa matemàti-
ques al dematí i a la tarda truca a empreses; després, 
el cap de setmana es dedica a fer prospecció, a veure 
a quines empreses podria trucar; acompanya els nois a 
les seves primeres pràctiques; soluciona els problemes 
que l’empresa li comenta per telèfon. Vull dir, ostres, 
ho hem de solucionar, això, perquè les empreses ne-
cessiten aquest recolzament i els nois també l’han de 
tenir, no?

Llavors, aquí acabaríem, una mica, amb aquest resum 
dels problemes. I entrem, si us sembla, a la proposta.

Lucía Albardiaz Segador (representant 
de l’AMPA de les Escoles Fàsia)

Yo pasaré a hablar de la propuesta, que también hemos 
intentado hacerla en las tres fases que ha explicado 
Montse: la parte legislativa, cuantitativa y cualitativa.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projec-
ció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedi-
ent de la comissió.)

En la parte legislativa está claro: lo que pedimos en la 
propuesta es que el acceso no tenga límites en edades 
y que puedan acceder personas con o sin el gradua-
do de la ESO, que está recogido en la resolución que 
aprobasteis todos aquí.

Y también, en la parte legislativa queremos..., y sabe-
mos que estáis en la fase de trabajar lo que es la forma-
ción profesional; pues, es el momento de que realmente 
nos tengáis en cuenta. O sea, es un colectivo que siem-
pre ha estado..., hemos seguido con los parches que se 
han ido haciendo; pues, es el momento, creo, apropia-
do, idóneo, para que en la regulación de la formación 
profesional estemos ahí. No queremos más programas, 
queremos estar dentro de lo que es una formación pro-
fesional. Creemos que nuestros chicos se merecen el 
poder estar en la formación profesional.

Aquí no digo nada más, la Montse ya lo ha dicho. Los 
números cantan: 2.450 –no digo nada más.

La parte cualitativa. Tan importante es la parte cuan-
titativa, que es la que he pasado rápida pero no deja 
de ser importante, como la parte cualitativa, ¿vale? En 
la parte cualitativa, lo principal..., bueno, «lo princi-
pal» no, uno de los puntos, de los pilares de nuestra 
propuesta, es la duración. La propuesta que hacemos 
es una duración de hasta cuatro años. O sea, los cua-
tro años... A veces, cuando lo hemos presentado nos 
dicen: «Bueno, pero cuatro años igual..., ¿no?» Pues, 
bueno, habrá chicos que necesiten tres, habrá chicos 
que necesiten dos, pero hay chicos que necesitan real-
mente cuatro o más para poder tener una formación 
profesional adecuada.

Aparte de la duración, en nuestra propuesta hablamos 
de lo que es «aprendizaje transversal», ¿vale?; apren-
dizajes transversales: de habilidades y competencias 
generales. Montse hablaba del tema de que hoy en día 
los chicos, ¿no?, que no tienen dificultades tienen una 
amplia formación, y además a todos nos piden una fle-
xibilidad en el mundo laboral. Hemos de saber, de mo-
mento, trabajar en un McDonald’s y de repente somos 
directores de un banco, y luego hemos de serlo de un 
quiosco, y luego..., o sea, una flexibilidad con una for-
mación adecuada, nos piden. También nuestros chicos 
tienen que tener la posibilidad de tener esta flexibilidad.

¿Cómo intentamos ver esa flexibilidad? Pudiendo darles 
un área muy importante, o un aprendizaje muy impor-
tante, en transversalidades en las habilidades, habilida-
des muy generales. Por ejemplo, nuestros chicos tienen 
que saber qué es tener un jefe; tienen que saber qué es 
una nómina: tienen que saber, a final de mes, lo que 
cobran, tienen un contrato; tienen que saber también 
trabajar con las nuevas tecnologías: han de saber pasar 
un correo electrónico, han de saber coger bien un telé-
fono. Por eso nuestra propuesta durante la duración de 
la propuesta es trabajar mucho todas esas áreas profe-
sionales que son comunes a la mayoría o a todas las 
áreas laborales al final, con lo cual pesamos..., el peso 
importante en todas estas áreas transversales, porque 
así el futuro de ellos, digamos, será con una flexibili-
dad y será mucho más exitosa la incorporación en el 
mercado laboral.

Otro pilar importante en nuestra propuesta es el tema 
de poder trabajar grandes áreas profesionales. Lo he di-
cho muchas veces en los momentos en los que hemos 
presentado el proyecto, y me gusta mucho decirlo: que 
nuestros chicos pueden ser auxiliares de cualquier cosa; 
de cualquier profesión, nuestros chicos no serán respon-
sables nunca, ¿vale?, pero sí que serán, pueden ser, con 
una buena formación, auxiliares de cualquier oficio. En-
tonces, hemos de poder ayudarles a poder tener esta for-
mación adecuada para poderlo ser, ¿eh?

Entonces, hablamos de grandes áreas profesionales por-
que lo que actualmente existe es formación muy especí-
fica en cocina de hotel, en cocina... ¿Por qué no hablamos 
de áreas profesionales de hostelería? Es una gran área 
profesional dónde el chico, cuando salga formado, ten-
drá una gran capacidad de poderse insertar en un mundo 
laboral mucho más amplio. Otro ejemplo sería, para po-
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derlo entender, la parte o la gran área profesional hospi-
talaria, que viene desde un camillero, desde un auxiliar 
en el laboratorio. O la gran área de animales, ¿no?: cual-
quier tipo de animales que puedan ser cuidados por ellos 
puede ser una gran área profesional.

Para esa parte también es muy importante que dos de-
partamentos del Gobierno, que son el Departamento 
d’Ensenyament y el Departamento de Ocupación y Em-
presa, estén coordinados para trabajar en ese sentido. 
O sea, hemos de proponer áreas profesionales que ten-
gan una proyección, una proyección en la inserción la-
boral. Montse lo comentaba, ¿no?: se está siguiendo 
dando formación en carpintería, no metálica –carpin-
tería, además, de madera. No sé, evidentemente segui-
rán existiendo carpinteros, pero pensamos en que las 
propuestas de las grandes áreas profesionales han de 
ser adecuadas a una prospección laboral posterior.

En nuestra propuesta proponemos dos grandes áreas 
profesionales, y para poderlas proponer lo que hemos 
hecho es preguntar a nuestros chicos qué les gustaría 
–no a todos los chicos, pero a algunos chicos– estu-
diar o de qué les gustaría trabajar cuando pudiesen 
trabajar. Ha habido mucha coincidencia en dos gran-
des áreas, que son, un poco, lo que nosotros propone-
mos en este proyecto: toda una gran área de  auxiliar 
de monitor –de auxiliar de monitor de escuela, de 
lleure, de esport. Aquí en la foto tenemos a Fiona en 
una escuela, y a Pep, que está como monitor de esport. 
Esos chicos han demostrado que son capaces de hacer 
este tipo de trabajo, lo que pasa que nunca llegarán a 
poder trabajar de esto porque no hay una formación 
reglada, que es lo que nos pide el empresario a la hora 
de poderlo contratar. Hemos de ser capaces de poder-
les dar una formación idónea, y adecuada y regulada, 
para que el mercado laboral los acoja.

Hay otra gran área, que es el área de atención de ani-
males. En esta hay una experiencia, como comentaba 
Montse, que es el auxiliar de mosso de cuadra. Real-
mente, la directora de este centro..., la inserción de los 
chicos es casi el cien por cien, ¿vale?, pero está muy 
específica en animales..., en hípica –en equitación. Si 
trabajásemos grandes áreas profesionales, la salida de 
esos chicos podría ser mucho más amplia.

Y, por último, y también no menos importante, es el 
suport a la inserción. Montse lo comentaba, y es ver-
dad: detrás de los PQPI, de los PFI, hay unos grandes 
profesionales que están trabajando y están intentando 
realmente conseguir el máximo resultado con los chi-
cos que tienen, pero realmente no son tareas ni están 
formados para desarrollar..., como es una prospección 
de empresa, como es una búsqueda de empresas idó-
neas para los chicos que tienen en el aula. Con lo cual, 
en nuestra propuesta pedimos que realmente haya pro-
fesionales, dentro de esta propuesta de formación, que 
puedan llegar a desarrollar de una manera, bien, ¿no?, 
la última parte, que es la inserción laboral.

En este soporte a la inserción hay tres pilares: son las 
prácticas en empresas, la formación dual y el treball 
amb suport. Comentaros que ayer estuve en un semi-
nario de la Fundació Jaume Bofill, que hablaba del 
tema de la formación dual, y sorprendentemente –y lo 

digo un poco irónicamente– nuestro colectivo estaba 
fuera, también, de la posibilidad de acceder a la forma-
ción dual. ¡Ostras!, los empresarios nos están pidiendo 
una formación dual para poder perder –y ahora os ex-
plicaré por qué– ese miedo que tienen al colectivo nues-
tro, miedo por el desconocimiento del colectivo.

Hemos empezado a visitar empresarios; nosotros  como 
padres, y parte de los papás que están aquí, hemos em-
pezado a ir a ver empresas, no por pensar ya en una 
inserción de nuestros chicos, sino por pensar en la úl-
tima fase de nuestra propuesta de formación. Y estos 
empresarios inicialmente nos hablaban de ese miedo, 
pero que al final hablan del Pepito y de la Manoli: han 
hecho suyos, dentro de la empresa, al colectivo de chi-
cos con discapacidad intelectual leve y moderada.

Nosotros proponemos la formación dual como una po-
sibilidad de acercamiento de estos dos mundos, y lo 
sorprendente es que seguimos estando fuera. Pedimos 
estar dentro de la formación dual, es una opción de ca-
ra al empresario de conocer al colectivo y que los chi-
cos, en la fase de prácticas, en la fase de treball amb 
suport, además, en la fase dual, podrán estar cerca de 
lo que es la empresa, ¿vale? Los jóvenes..., ho necessi-
ten i les empreses ho demanen. És això.

Esto es un ejemplo, bueno, un esquema o un resumen 
de la propuesta. Como veis, hay unas capacidades y ha-
bilidades transversales comunes que son..., realmente 
lo podría desarrollar cualquier chico con dificultades 
intelectuales, independientemente de lo que quiera al 
final trabajar o no; son áreas transversales comunes a 
cualquier tipo de trabajo.

Luego hay una gran área menos importante, que es un 
área de formación profesional. Los empresarios nos pi-
den chicos que sepan comportarse, chicos que sepan 
estar en el puesto de trabajo, pero también nos piden 
una formación básica profesional. Porque luego está la 
última fase, que es la formación que proponemos en 
la propuesta de formación dual, que es la fase de espe-
cialización pero en la empresa. La empresa, luego, es-
tá para realmente trabajar en este puesto de  trabajo con 
el chico y que el chico llegue a especializarse en este 
puesto de trabajo, pero tendrá todo un bagaje de for-
mación, tanto transversal como profesional en grandes 
áreas, que si no resulta al final la empresa en la que tra-
bajará durante toda la vida, que eso suele pasar, saldrá 
de esa empresa y se podrá incorporar en otra empresa 
porque tendrá realmente una formación adecuada.

Y terminaría volviendo a la resolución que ustedes apro-
baron por unanimidad, y leyendo un apartado de esa 
 resolución, que es, un poco, lo que resume... Sería: «Ga-
rantizar una oferta formativa adecuada para permitir a 
jóvenes con discapacidad intelectual leve o moderada la 
continuación a la formación una vez acabada la educa-
ción secundaria obligatoria.» Estos dos apartados tam-
bién son extractos de esa resolución. El acceso ha de ser 
con o sin titulación en la ESO, y además proponéis y 
aprobasteis la creación de áreas profesionales de una du-
ración mucho mayor, con cuatro años, de unas especia-
lidades mucho más amplias. Lo aprobasteis y estamos 
esperando verlo (l’oradora riu), ¿vale?

Paso la palabra a Montse.
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Montse Tarridas Massuet

Bé, per acabar, una mica, resumir de què va..., con-
cloure, no?, amb els grans objectius que té el projecte i 
també, una mica, el que necessitem.

L’objectiu, al final, és maximitzar les possibilitats que 
tenen els nostres fills d’acabar treballant en una em-
presa ordinària sempre que puguin, i que, si no hi ar-
riben, no sigui perquè no els hem donat els recursos 
necessaris, tant a nivell de formació com a nivell de 
suport a la inserció laboral, i amb la idea de fons que 
realment ells poden ser auxiliars en molts camps pro-
fessionals.

No els tallem les ales, perquè ara mateix els estem obli-
gant a fer coses que no els agraden, a no formar-se, a 
quedar-se a casa quan haurien d’estar treballant o es-
tudiant, vull dir, és una situació que requereix certes 
mesures. No és un col·lectiu tan ampli com perquè el 
tema hagi de ser molt complicat, però sí que requereix 
molta sensibilitat de tenir-los sempre en compte en to-
tes les lleis que es vagin fent, no?

Llavors, una mica, també, per concloure, us  comentem 
que aquest projecte vam arrancar-lo des de l’AMPA de 
les Escoles Fàsia. Durant el procés s’hi han incorpo-
rat moltes altres entitats, que no només ens han donat 
recolzament sinó que realment ens han ajudat a fer el 
projecte –és a dir, que és el projecte de tots, una mica, 
el que us estem presentant avui–: entitats com l’institut 
municipal de discapacitats de Barcelona; la Taula del 
Tercer Sector; Dincat, evidentment, que és la nostra 
federació i que ens recolza totalment; un munt d’esco-
les, d’entitats, d’acord? Llavors, bé, és un tema que no 
és només de la nostra escola, diguem-ne, és un tema 
bastant general.

I per acabar d’una manera una mica més fresca, us ex-
pliquem l’acció que estem fent durant la setmana passa-
da i aquesta. Hi ha un grup d’estudiants d’ESADE que 
ens van dir que ens volien ajudar en alguna cosa. Lla-
vors, els vam dir: «Bé, doncs, ajudeu-nos a donar difu-
sió al projecte.» I ens han creat una acció molt  maca, 
una moguda que nosaltres no hauríem sabut com fer, 
però que feta per ells ha quedat espectacular, i que 
l’estem seguint tots amb molta il·lusió, que és una ac-
ció que es diu #iDIDmyselfie, amb aquest hashtag, que 
funciona a Facebook, Twitter i Instagram, i a  YouTube, 
d’acord? –a YouTube tenim pràcticament dos mil segui-
dors; a Facebook, amb res, hem arribat als nou-cents 
i segurament passarem dels mil–, i en què la gent, 
doncs, bé, es penja aquest signe «+» de suport, que... 
Bé, és molt engrescador, la veritat, veure tanta gent 
 recolzant-ho, gent de totes les edats i de tot arreu; in-
clús, com veureu, personatges famosos: l’última és la 
Mònica Terribas, que s’hi ha sumat aquest dematí, per-
què hem sortit a «El somriure», d’El matí. Doncs, bé, és 
una manera també d’explicar a la societat que existim i 
que ens mereixem també tenir les nostres oportunitats, 
no?, que els nostres fills s’ho mereixen.

I necessitem més..., bé, sobretot necessitem molt el vos-
tre recolzament, aquí; és a dir, ja hi ha altra gent que 
s’hi ha sumat, però necessitem... I us demanaríem so-
bretot dues coses: la primera, i molt important, és que 
cada vegada que aquesta cambra voti, o treballi o re-

guli qualsevol tema relatiu a educació, us recordeu que 
hi ha el col·lectiu, perquè fins ara moltes vegades s’ha 
oblidat. Llavors, ostres, quasi per rutina l’hem de tenir 
present, perquè les lleis, si no, es fan prescindint d’ells. 
I el segon punt..., i això ja és més de cada partit, però a 
nosaltres ens agradaria que en les properes eleccions, 
tant si es fan d’aquí a dos mesos com si es fan d’aquí 
a dos anys –que això encara no ho sabem, però, bé, és 
igual, sigui quan sigui–, que ho poseu en els vostres 
programes. I si ho poseu tots, no serà un tema polític, 
sinó que serà un tema social que es tirarà endavant i 
que no dependrà del partit que estigui governant.

Nosaltres acabem aquí. Si hi han preguntes, per des-
comptat, respondrem a totes les que vulgueu.

El president

Moltíssimes gràcies. Els ha sobrat un minut, només, o 
sigui que han clavat el temps, a banda que ho han fet 
molt bé, perquè quan ha entrat diu: «No sé com ho fa-
rem.» Doncs, ho han fet molt bé. I les fitxem ja per a la 
discussió de la Llei d’FP, jo crec, no? (Pausa.)

Bé, doncs, comencem el torn dels grups. Comença Es-
querra Republicana, la senyora Anna Simó. (Veus de 
fons.) Cinc minuts, sí; però serem flexibles.

Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies, president. Una salutació novament a les ma-
res i als pares de les Escoles Fàsia. Ho ha dit el president: 
precisament ara començarà tota la tramitació, després del 
debat a la totalitat, de la Llei de formació professional en 
aquest Parlament, amb compareixences i després esmenes 
a l’articulat, i, per tant, és evident que el compromís de te-
nir-ho en compte crec que el podem..., jo parlo pel meu 
grup, però el podem adquirir tots els grups d’aquesta cam-
bra.

Sobre la seva intervenció, que..., bé, el seu projecte el 
coneixem, i la seva intervenció s’explica per si sola. 
Això que hem vist avui –i fent una prèvia–, fa molts 
anys que ho veiem amb diverses modulacions, i no és 
res més, i és tant, com un grup de mares i un grup de 
pares, preocupades, preocupats per la formació i el fu-
tur dels seus fills i filles, que van agafant el testimoni 
al llarg dels anys d’aquells primers pares i mares que, 
quan no hi havia administració, van començar a  crear 
les seves associacions per anar creant centres ocupa-
cionals, per anar creant centres especials de treball, 
per anar creant recursos per als seus fills i filles, que 
no en tenien cap: o s’estaven a casa o s’estaven a casa, 
o en institucions, diguem-ne, de mal record, ara, eh?

Per tant, les coses han canviat, sortosament: les admi-
nistracions han assumit responsabilitats, però encara, 
certament, les institucions n’hem d’assumir moltes. 
I és cert que, a vegades, el desllorigador no és simple i 
no es fa de la nit al dia, però és evident que moltes de 
les qüestions que vostès han plantejat ens posen fana-
lets vermells de qüestions que s’han de resoldre.

Nosaltres el que voldríem també és fer-los un seguit de 
preguntes, perquè vostès mateixes ja han fet esment, 
en dues o tres ocasions, de la Resolució 573, que va 
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presentar el Partit dels Socialistes de Catalunya i que 
entre tots vam fer-nos nostra, no?, i que, evidentment, 
hi ha hagut un control de compliment posterior del 
departament, i ens agradaria poder tenir retorn so-
bre algunes qüestions, més enllà d’esmentar algunes 
 qüestions del control de compliment.

Sobre els tres tipus de barreres o d’obstacles dels quals 
vostès han parlat, és evident que la legislativa –la bar-
rera legislativa– és poder la més complicada –per tant, 
la qüestió de la compatibilitat..., bé, més aviat incompa-
tibilitat entre el graduat en ESO i els programes de for-
mació..., els PFI, antics PQPI–, però és evident també 
que hi ha moltes barreres que depenen de la Generali-
tat. Sabem que havien tingut reunions amb el departa-
ment respecte d’això. Ens agradaria saber quins acords 
hi ha hagut d’aquestes reunions.

Havien parlat de dur a terme proves pilot de quinze alum-
nes més quinze alumnes, si no estic equivocada, en aquest 
cas de PFI –en aquell moment eren PQPI–, en l’àrea d’a-
tenció a les persones i en l’àrea de treball amb ani-
mals. Com s’han concretat aquestes proves pilot amb 
el departament?

Quins suports a la inserció, tal com demanaven, hi ha 
en perspectiva? Ho dic, també, perquè de l’informe de 
compliment d’aquesta resolució..., és a dir, un cop està 
aprovada una resolució, al cap de quatre mesos, en el 
termini de quatre mesos, el departament responsable de 
complir una resolució o una moció ha d’enviar un infor-
me a la comissió del control de compliment d’aquesta 
resolució. I en aquest control de compliment que vam 
rebre aquí al Parlament, al juliol d’enguany, parla de la 
durada dels cursos de dos anys en lloc d’un, a la qual 
cosa vostès també han fet referència; de la possibilitat 
de reduccions de ràtio en determinades circumstàncies, 
i d’adaptacions curriculars. No hi ha cap referència a 
aquesta incompatibilitat graduat ESO amb PFI o amb 
una oferta específica per a persones amb discapacitat 
intel·lectual lleu. Per tant, segur que aquí hem d’iniciar 
noves iniciatives parlamentàries. Però, a més a més, 
creiem que el que és important també és quins han de 
ser els resultats de les reunions amb el Govern. Quins 
han estat aquests resultats? Si tenen alguna altra reu-
nió prevista?

I, en tot cas, només una reflexió sobre aquest debat etern 
sobre la inserció laboral, no?, el debat etern entre si són 
millors els enclavaments, si són millors els centres es-
pecials de treball –enclavaments en empresa ordinària, 
eh?–, o sobre treball amb suport, o una adaptació del 
lloc de treball amb seguiment d’un inseridor laboral allà 
a l’empresa? Evidentment, nosaltres pensem que aquest 
últim és l’ideal i l’idoni, i s’ha experimentat amb èxit 
en d’altres països d’Europa, però el model que tenim 
aquí no és pas aquest i, evidentment, té uns costos que 
caldria analitzar. També veure si tots els diners –ca-
da vegada menys– que s’inverteixen en treball amb 
suport, en centres especials de treball, estan ben em-
prats; és a dir, si produeixen el grau d’inserció que es 
busca.

I aquest debat no crec que el puguem resoldre avui, 
ni en els pròxims dies, però és evident, entenc, que és 
una bona part de la clau, també, de tot plegat, de la 

part següent de la inserció laboral, especialment en 
nois i noies amb discapacitat lleu, com els vostres fills 
i filles.

Esperem que ens pugueu respondre a algunes d’aquestes 
preguntes, i quedem a disposició per continuar mirant 
com ho podem fer perquè, a banda d’aprovar resolu-
cions, puguem anar avançant en el seu compliment.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Simó. Pel Grup Socialista, la senyora 
Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies i bona tarda. Primer, disculpar la por-
taveu, la senyora Rocío Martínez-Sampere, que va ser 
també la que amb vostès va intentar portar aquest de-
bat aquí, amb aquesta resolució de què vostès han fet 
esment, aprovada per unanimitat.

El que els volíem comentar..., preguntar algunes qües-
tions que ens han semblat molt interessants de les seves 
propostes. Per ser molt pràctics, tenim dues oportuni-
tats: una, la Llei de formació professional; el ponent és 
el president –el que el tenen vostès a l’esquerra–, per 
tant, el senyor Xavier Sabaté ja els ha dit que aquesta 
és una gran oportunitat. I l’altra oportunitat, que no es 
pot menystenir perquè la setmana passada en el Ple..., 
és la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya; és a dir, 
quins són els elements d’inserció laboral per a les per-
sones que tenen una discapacitat intel·lectual, o una 
discapacitat lleu o moderada, com vostès diuen.

Algunes qüestions que vostès han aportat, i també fent 
referència al que diu el Departament d’Ensenyament en 
el compliment. L’ESO adaptada, eh? És a dir, la majo-
ria dels seus fills i filles, d’aquests dos mil nois i noies, 
estan en una ESO inclusiva, per dir-ho així, no?, amb 
reforç o amb alguna escolarització compartida, la gran 
majoria- Ho pregunto, eh?, però en general la gran ma-
joria. Algun, potser, escola d’educació especial, però 
molt rarament. (Remor de veus.) La majoria estan tots 
en escoles, diríem, ordinàries d’ESO. (Remor de veus.) 
Això és una pregunta important per veure que també 
és divers, el seu col·lectiu.

I anava amb un altre element no menor, que vostès..., 
és a dir, ja sé que vénen de diagnòstics diversos, els 
seus fills, eh?, i alguns tenen problemàtiques, diríem, 
psicològiques, altres no, altres tenen alguns dèficits 
auditius o sensorials, o, en fi, aguts. Però això no és 
el més important. El que volia dir és: a l’ESO, eh? –la 
que sigui: de catorze a..., diríem, de l’etapa...–, com 
fem la transició al cicle formatiu? Aquest no és un te-
ma menor, perquè té a veure també amb la durada, 
que vostès deien. Potser de catorze a setze hem de fer 
un itinerari –que, de fet, ja...– per a després. I és on..., 
en la formació professional, o incloent, eh?, els pro-
grames..., ara dits «programes» i en volem dir «forma-
ció professional adaptada»; simplifico, eh?, per dir que 
és un concepte per a aquest subgrup específic, no per 
a altres. Per tant, com lliguem l’àmbit de l’ESO amb el 
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del cicle formatiu, que veurem, doncs, de dos o de qua-
tre anys, com vostès diuen, perquè segurament l’apre-
nentatge de les habilitats és una mica diferent.

Vostès ho lligaven amb l’altre element, que és la in-
serció laboral. Ho dic com a itinerari de vida, eh? És 
a dir, aquí estem parlant del màxim..., les capacitats 
d’aquestes persones, no? –en l’escola ordinària obli-
gatòria, parlo ara, eh?–, en la transició de l’ESO a la 
formació professional –que és del que estem parlant– 
adaptada –«PFI», ara en diem, eh?, per entendre’ns, 
no? Què fem? Perquè això, a vegades..., a l’escola es-
tan molt protegits amb professionals diversos de su-
port, i allà han d’entrar en una altra etapa, com tots 
els nois i noies, evidentment, però amb..., allargar-ho. 
Vostès diuen «allargar» o «flexibilitzar» el temps, di-
ríem; és d’això que estem parlant.

I llavors l’altra és la inserció laboral. I aquí volia fer-
los..., que també, en el mateix sentit que la senyora An-
na Simó: inserció laboral i social. Perquè el que hem 
d’adaptar és... I per això deia la Llei del SOC, que és 
una llei que va entrar –hi ha ponència, diríem– i es va 
decidir entrar a tràmit el Ple passat. Formació profes-
sional, la Llei de formació professional i ara la llei 
d’ocupació de Catalunya..., és aquí on hem de buscar 
els itineraris adaptats a cada tipus de noi i noia. M’han 
semblat molt interessants, les grans àrees, eh?, i el te-
ma d’auxiliar, perquè definiria, probablement, el que 
l’experiència ens diu: que la majoria poden fer-ho.

Els volia fer un esment, que vostès..., perquè conec des 
d’una altra banda bastant bé aquest sector, perquè he 
estat metgessa de l’altre sector, de persones amb disca-
pacitat, i, de fet, em vaig dedicar a fer un protocol de 
salut entre les persones amb discapacitat de Catalunya 
i vaig descobrir bastantes coses, diríem, fa uns quants 
anys. Però, fixin-s’hi vostès, expliquen  àrees laborals..., 
moltes tenen espais amplis a fora. Què preferirien, els 
nois i noies? Treballar amb animals, o treballar a esport, 
lleure, etcètera. Per això dic: potser podem aprofitar..., 
perquè el nombre de persones de què estem parlant no 
és un nombre molt important. És veritat que ara la com-
petència, amb l’atur que tenim, és molt alta, no ens enga-
nyem. I si no tipifiquem que aquest és un tema d’inserció  
social..., laboral també, eh?, però social. Perquè, si no  
els socialitzem a través del treball (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), són 
nois i noies que tenen molta més dificultat.

I aquí obrir els debats –i acabo aquí, perquè hi hauria 
moltes altres qüestions– de quin perfil d’itinerari labo-
ral. Saben que està molt discutit, això, eh? Treballar sols 
–«sols», ja m’entenen– l’escola ordinària els socialitza 
laboralment i també socialment? Com fem aquests iti-
neraris? Que jo crec que sí, també han de ser  flexibles, 
perquè són molt diversos, també. Hi ha alguns totalment 
socialitzats fora de l’espai laboral; n’hi ha d’altres que  
la socialització en el treball és la socialització –pel per-
fil de capacitats, estic parlant, que tenen, eh?

I, per tant, aquest..., com relliguem? I si els sembla que 
també a vostès, d’alguna manera, haurien de dema-
nar-nos, com a parlamentaris legisladors, el tema de 
la llei d’ocupació de Catalunya, perquè el treball amb 
suport, diríem... Perquè aquí hi havia la figura –vostès 

ho recorden– dels CILD externs, tot aquest món que 
també ha anat a menys des del punt de vista de quan-
ties, però que era un element..., de tenir entitats molt 
altament especialitzades en subgrups poblacionals de 
difícil inserció, que feien l’acompanyament, i que a 
vegades també feien, per a temes, suport psicològic, 
eh? Perquè no és menor, perquè, hi insisteixo, inserció 
laboral i social són temes que haurien de fer decidir 
també els itineraris laborals dels nois i noies. Per tant, 
com relliguem tot això?

I moltes gràcies, primer, per existir, i, després, per po-
sar-nos bastant fàcil la nostra feina des del realisme.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, el senyor Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. I moltes gràcies també a vostès, 
per la seva compareixença, tan escaient, ara que estem 
debatent la regulació de la formació professional.

Jo crec que ha estat una exposició, la que han fet vos-
tès, molt bona. I això no ho havia dit mai, però crec 
que hauria de ser un model..., és a dir, pot ser un mo-
del de com ha de ser una exposició en el Parlament. 
Perquè el que han fet vostès és plantejar un problema, 
posar-hi cara, i plantejar vies de solució. Per tant, ens 
ha quedat a tots claríssim –sobretot als que, doncs, no 
teníem tanta experiència en aquest sector, com altra 
gent– l’estat de la qüestió, què ens demanen i què es 
pot fer amb realisme. I, per tant, els agraeixo aquesta 
presentació.

I en aquesta línia, doncs, tinc algunes preguntes concre-
tes. Vostès han parlat d’un problema legislatiu, que té a 
veure amb la LOMCE, també. Llavors, entenc que hi ha 
com dos problemes principals: un és que no es pot ac-
cedir a aquesta formació professional bàsica si tens més 
de disset anys, i un altre és que la  formació professional 
bàsica no es pot modular del tot per atendre aquests 
col·lectius. Llavors, la meva pregunta és –perquè segu-
rament vostès ho coneixen millor que jo, perquè estan 
en el sector–: això es pot modificar a través de regla-
ment o és necessari canvi legislatiu en el text, la redac-
ció? Bé, jo ho miraré també, no?, però potser vostès 
ho han mirat o ho han parlat amb el ministeri, i els ho 
volia preguntar.

Després, una altra qüestió, no? Vostès parlen que la 
formació professional bàsica hauria d’atendre, doncs, 
aquest col·lectiu. Però jo em feia una pregunta, aquí 
–i la poso així perquè me la feia–: clar, si fem una for-
mació professional molt adaptada cap a un col·lectiu, 
llavors trenquem el principi d’inclusió, perquè llavors 
fem un grup de gent que té aquest mateix problema i 
tots junts fan un tipus de formació. I la pregunta és: a 
vostès els interessa això? O sigui, com a pares, això és 
interessant? O no?, prefereixen altres menes de fórmu-
les d’inclusió i de formació professional?

Després, sobre els problemes quantitatius i qualitatius 
que han descrit. Per una banda hi ha una qüestió cla-
ra, que és que podem demanar a la Generalitat que faci 



Sèrie C - Núm. 540 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de novembre de 2014

COMISSIó D’ENSENYAMENT I UNIVERSITATS, SESSIó NÚM. 29  10

més programes. Això és una cosa clara i que podem 
anar en la línia de fer una resolució, de fer complir la 
resolució.

Després trobo que, clar, tenim un problema aquí, que 
és un col·lectiu molt divers, com vostès han explicat. 
Llavors, deien: «Fem programes de dos anys. O no, 
millor de quatre anys.» Però, clar, suposo que cada in-
fant i cada jove també és diferent, i llavors aquí ens 
trobem aquesta problemàtica.

I després també els volia preguntar –perquè m’ho expli-
quin a mi, que desconec una mica la matèria– si aques-
ta limitació intel·lectual, no?, està certificada per alguna 
mena de certificat oficial, públic. (Veus de fons.) Sí, no? 
D’acord.

Han parlat vostès de la transversalitat, que hi tenen tota 
la raó; d’aquestes competències, al final, d’habilitats la-
borals, que van més enllà d’una determinada formació 
temàtica específica. I, per això, aquestes àrees noves 
que vostès plantegen –dues àrees bàsiques noves–, no 
he acabat d’entendre si el que fan és substituir les an-
teriors o afegir-se a les anteriors. (Veus de fons.) S’afe-
geixen a les anteriors? No és que divideixin totes les 
anteriors en dues, sinó que en proposen dues de noves. 
(Veus de fons.) Molt bé. Que són molt encertades i que 
responen a l’experiència, i que, a més, no ha de ser ex-
cessivament complicat, si l’Administració té voluntat 
de fer-ho. Per tant, nosaltres pensem que són unes pro-
postes, doncs, molt concretes, molt plausibles.

I, finalment, també he trobat molt interessant aquest 
tema que han plantejat que la formació i les pràctiques 
de la formació dual tenen aquesta vessant positiva, so-
bretot, de trencar la barrera psicològica en l’empresa-
ri, que sense mala voluntat, segurament, doncs, no sap 
exactament com reaccionarà una persona així, perquè 
no en té experiència, no? I el fet de poder contractar 
una persona durant un temps, sense que sigui un con-
tracte tal, doncs, segurament fa que caiguin aquells 
prejudicis.

Per tant, doncs, moltes gràcies, i a disposar per al que 
els puguem ajudar.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes. Pri-
mer de tot, agrair la presència de l’AMPA de les Es-
coles Fàsia. Coincideixo amb el que deien la resta de 
companys: em sembla que ha estat una compareixença 
molt interessant per als grups parlamentaris, sobretot, 
doncs, per poder-ho conèixer de primera mà.

Jo pensava, dic: coneixem de primera mà –i és normal– 
el repte dels pares i les mares d’aquests alumnes, però 
en realitat el que coneixem és el repte de tota la socie-
tat, no?, perquè aquesta problemàtica o aquesta mane-
ra d’enfocar el tema hauria de ser un dels reptes de to-
ta la societat perquè tots hi estem interessats.

Des d’Iniciativa i Esquerra Unida, que també hem fet 
alguna interpel·lació i alguna proposta de resolució no 
ambientada, diguéssim, no ordenada en aquest aspec-
te, sinó relativa a l’escola inclusiva, dèiem, i ho con-
tinuem mantenint, que segurament aquest col·lectiu 
d’alumnes estan doblement afectats en el sistema edu-
catiu: primer, per les retallades, i no parlo només de les 
retallades de la Generalitat de Catalunya, sinó de totes 
les administracions –les retallades en matèria educati-
va que estan fent, tant ajuntaments, com Generalitat, 
com Govern central, com la resta d’administracions–, 
però també per les retallades que afecten l’escola in-
clusiva.

Per tant, aquest doble impacte que tenen les retallades 
en el col·lectiu, doncs, d’alumnes amb alguna disca-
pacitat, sigui la que sigui –sigui de caire intel·lectual 
o sigui de caire físic, o de mobilitat, o qualsevol as-
pecte–, és una doble afectació que ens preocupa i ens 
ha anat preocupant en tota aquesta legislatura al Grup 
d’Inicia tiva i Esquerra Unida, juntament amb un altre 
aspecte, que és l’atac que suposa la LOMCE, la llei 
d’educació del Govern espanyol, a l’escola inclusiva o 
al que nosaltres entenem que és el moll de l’os del sis-
tema inclusiu que hauríem de continuar mantenint i 
garantint a la nostra escola.

Dit això, la reflexió que fèiem nosaltres, que em sem-
bla que vam ser al final l’únic grup que vam  mantenir 
l’esmena a la totalitat a la Llei de formació professio-
nal..., i segurament la manteníem perquè nosaltres 
érem més partidaris d’una llei de formació al llarg de 
la vida. Perquè cada col·lectiu necessita unes atencions 
diferents, perquè tots som diferents i tots som iguals, 
al cap i a la fi, no? Per tant, en definitiva, el que ha 
de solucionar una llei de la formació professional, o el 
que nosaltres demanàvem, que era la llei de formació 
al llarg de la vida, és la transició entre l’etapa formati-
va i l’etapa laboral, que cada persona, en funció de les 
seves necessitats, requereix un temps o en requereix 
un altre.

Per tant, nosaltres compartim algunes de les propos-
tes que fèieu des de l’associació. Evidentment, les de 
caràcter legislatiu, doncs, les tractarem, en la mesura 
que aquest Parlament té les competències per poder 
tractar-les en alguns àmbits, i, si no, doncs, delegarem 
i traspassarem la necessitat de reformular-ho en l’àm-
bit del Congrés dels Diputats, que també és des d’on 
es poden fer algunes aportacions. I també les que vos-
altres qualificàveu de «qualitatives», perquè entenem 
que l’encotillament dels cursos hauria de ser més fle-
xible, no només, segurament, per als alumnes amb 
discapacitat intel·lectual, sinó per al conjunt d’alum-
nes que estan en una formació d’aquest tipus, perquè 
cadascú necessita un temps, com deia abans. La ne-
cessitat que aquests aprenentatges siguin transversals, 
perquè, en definitiva, les competències bàsiques s’han 
de garantir a qualsevol alumne, independentment de 
quines siguin les seves necessitats. I, per descomp-
tat, també, la coordinació entre els diferents departa-
ments, perquè l’objectiu hauria de ser el de suport a la 
inserció laboral.

Tenim la sensació que, de vegades, els PQPI o els PFI van 
ser pensats inicialment per a una funció i per a un perfil 
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d’alumne, i ara s’estan fent servir per a una varietat de 
perfils d’alumnes, i això, doncs, segurament va en de-
triment de la qualitat educativa que rep cadascun dels 
alumnes i, per tant, cal una reformulació, cal poder re-
formular quin és l’objectiu, què és el que pretenem amb 
aquests PFI. I, ho repeteixo, perquè no m’agradaria fer 
un tractament diferenciat per als alumnes amb discapa-
citat intel·lectual, però tampoc per a la resta d’alumnes 
que estan en els cursos de..., en els PQPI, i que segura-
ment el perfil no és el perfil inicial per al qual es van 
pensar aquest tipus de cursos.

Des del nostre grup, des d’Iniciativa i Esquerra Unida, el 
que tenim previst fer –i espero que això sigui, doncs, un 
acord entre tots els grups parlamentaris– és intentar..., 
totes aquelles resolucions, o la moció que es va aprovar 
en el Parlament de Catalunya, que parlen de l’escola in-
clusiva, intentar donar-los cos en el marc de la Llei de 
formació professional, perquè, com vam dir en el seu 
moment, la voluntat del nostre grup és treballar acti-
vament (sona el senyal acústic que indica que s’ha ex-
haurit el temps d’intervenció) per poder tenir una llei de 
formació professional que serveixi, doncs, per a la uti-
litat que avui se’ns requereix, i sobretot tenint en comp-
te que tenim –i ja acabo amb això, senyor president–..., 
que no només ens vénen aquest tipus de reivindicacions 
per part de les famílies, per part dels pares i les mares, 
sinó que també hi ha una institució, que és el Síndic de 
Greuges, que també va fer un informe en què remarcava 
els passos enrere que s’estaven fent a Catalunya quant a 
l’escola inclusiva. I, per tant, la voluntat del Grup d’Ini-
ciativa i Esquerra Unida és garantir i mantenir aquest 
sistema d’escola inclusiva a Catalunya.

Per tant, tal com deia el president, nosaltres, si els sem-
bla bé, també proposarem que puguin venir com a com-
pareixents durant el període de les compareixences de la 
Llei de formació professional, per intentar veure de qui-
na manera podem fer més útil encara aquesta llei per a 
tot l’alumnat.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Ciutadans, senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidente. Gracias al AMPA de las Escoles 
Fàsia por su comparecencia, y, como decían, también, 
por su pulcra exposición, que nos ha beneficiado a to-
dos porque nos han traído ustedes noticia de la proble-
mática de un colectivo que se ha dicho aquí que no es 
numeroso, pero sí que es amplio, relativamente. Nece-
sita la atención de nuestra sociedad: es una problemá-
tica social a la que nosotros debemos dar respuesta. 
Y, como dice ese proverbio, «más vale llegar a tiempo 
que rondar un año», y ustedes han llegado en el mo-
mento en el que se va a tramitar aquí la Ley de for-
mación profesional, y ustedes dicen: «Acuérdense de 
nosotros, sepan que estamos...» Bueno, pues, ahora ya 
es imposible olvidarlos. Yo creo que todos los que es-
tamos aquí, los grupos parlamentarios, los vamos a te-
ner en cuenta necesariamente en la redacción de la ley.

Nos han parecido muy interesantes algunas de las co-
sas que han dicho ustedes, como por ejemplo la ne-
cesaria ampliación del periodo de formación, que es 
interesantísima y es una cuestión que debemos abor-
dar, de dos a cuatro años; o el tema de que no se puede 
acceder a la formación básica con más de diecisiete 
años, con la problemática tan evidente que resulta pa-
ra este colectivo.

Son todas cuestiones que cuando redactemos la ley, 
además de la comparecencia que hagan ustedes, en la 
que espero que ustedes ya podrán tener conocimien-
to del borrador que vamos a manejar todos... Y de la 
misma forma que aquí han sido ustedes tan diligentes 
que nos han dicho: «Estos son nuestros problemas y 
estas son las posibles soluciones», pues, cuando tenga-
mos la ley también podrán opinar ustedes y nos podrán 
decir qué artículos podemos mejorar, cómo podemos 
favorecer a su colectivo por interés, porque es respon-
sabilidad de todos favorecerlos, y, en definitiva, que 
tengamos un texto legislativo que sea como debe ser: 
para una escuela inclusiva y para una ayuda verdadera-
mente útil al colectivo.

También es muy interesante lo que han dicho sobre la 
formación dual –muy interesante–, porque también mi 
experiencia profesional, aparte de la de diputado, es que 
sí que existe este hueco en las empresas, que sí que es 
una relación muy gratificante con las personas que tie-
nen déficits intelectuales; muchas veces hacen un bue-
nísimo trabajo en ciertas empresas y son personas que 
son queridas y apoyadas en su entorno. Aquí en el Par-
lamento tenemos alguna persona también que trabaja 
en estas condiciones, y que es un placer siempre tener 
relación con ella. Y por eso, pues, sí que la formación 
profesional dual tiene que tener en cuenta también es-
te colectivo.

Por todo ello, pues, solo felicitarlas y felicitarnos a to-
dos porque hayan venido ustedes tan oportunamente, 
y espero que salga algo fructífero, que es de lo que se 
trata.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Carrizosa. I, per acabar, el Grup 
de Convergència i Unió, la senyora Ramona Barrufet.

Ramona Barrufet i Santacana

Gràcies, president. Evidentment, saludar l’AMPA i els 
pares que representeu l’Escola Fàsia, en aquest cas, 
doncs, amb la Lucía i la Montse, que són les que ens 
han exposat el tema. Recordo que nosaltres us vam 
conèixer a través d’Ampesdid, quan ja fa pràcticament 
dos anys que vau venir aquí; o sigui, no és una cosa 
d’ara, sinó que s’ha anat treballant, que heu anat treba-
llant estretament en molts temes, i que ens heu empès 
a tots plegats a treballar també el vostre tema, perquè 
jo penso que ens hi hem ficat, i ens hi hem ficat molt 
tots plegats. Sí que m’agradaria que ens féssiu arribar 
l’adaptació que heu fet, que ens heu presentat avui, 
perquè tinc la que havíeu fet del 2013, doncs, i està 
molt maca.
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Vosaltres presenteu una situació concreta, que això no 
vol dir ni senzilla ni que tingui cap falta d’importàn-
cia, però és concreta. Estem d’acord, i hi hem estat des 
del principi –almenys el nostre grup parlamentari, i 
així us ho hem manifestat–, que la formació entre els 
setze i els vint-i-quatre anys, per als nois i noies amb 
dificultats intel·lectuals lleus i moderades, és clau per a 
aquesta inserció social, és clau per a la laboral i també 
per a la personal –personalment per a ells en el futur. 
I que hi ha molt per fer –ho teniu també en un dos-
sier i és ben cert. Per això és importantíssima la feina 
que heu fet com a AMPA, que heu estat lluitant, doncs,  
per tirar endavant i per fer evident aquest problema, i per,  
en definitiva, buscar una millora qualitativa per a la 
formació dels nois i de les noies.

Diagnostiqueu poques alternatives –que ens ho heu 
tornat a presentar avui– i mancances evidents, tenint 
en compte les característiques dels nois i noies de què 
estem parlant. En el projecte voleu concretar  opcions, 
objectivar les necessitats i desenvolupar i tirar enda-
vant propostes de millora. Això seria, una mica, el 
compendi del que presenteu. 

Ens referíem als PQPI, que en aquests moments ja no 
els tenim. S’ha parlat aquí, i molt, de la proposta de 
resolució; penso que és de les propostes de resolució 
–i els meus companys hi deuen estar d’acord– que més 
s’ha treballat en aquesta comissió. Voldria dir, també, 
que, a part de la senyora Rocío Martínez-Sampere, 
hi havia també la Montse Capdevila, si ho recordem, 
en aquell moment. Per tant, entre tots vam estar tre-
ballant moltíssim totes les transaccions que vam fer 
en aquesta proposta de resolució, i que deixava molt 
clar –perquè ho vam veure des del primer moment i 
em penso que ho hem compartit tots– que la renúncia 
a una titulació d’ESO no té cap sentit, no? I, per tant, 
va ser el primer; que tot i que vosaltres dieu que no està 
registrat, doncs, es va dir perfectament que no es tin-
dria pas en compte i que..., no sé de quina manera es 
regularà, perquè està regulat contràriament des de fa 
temps, però que no es tindria en compte, evidentment, 
perquè és absurd.

També s’havia proposat, que em penso que no ho hem 
dit –perquè, clar, al passar l’últim, doncs, ja hi ha mol-
tes coses que s’han dit–, que en aquest allargar el pe-
ríode de formació fins als quatre anys que teníem 
registrat penso que se us havia donat –no sé si vaig 
equivocada, us ho pregunto, eh?– l’opció d’allargar-ho 
pel que fa a utilitzar els quatre anys, perquè no esti-
guin fent totes les matèries en un mateix any, sinó que 
es vagin distribuint i, per tant, adaptar-se als temps 
que ells poguessin anar necessitant. Jo ho tenia entès 
així; si no és així, doncs, ho recollirem com una pro-
posta, evidentment.

Tinc un dubte, perquè algunes vegades parlant amb 
vosaltres –i avui també n’heu parlat–...: els tallers ocu-
pacionals, o centres especials de treball, sempre heu 
dit que no us servien per als vostres fills, no? És així, o 
és en alguns moments? Perquè avui m’ha semblat que 
sí que ho dèieu, doncs, en alguns casos, no? Per tant, 
també pot ser una millora adaptada dins del centre es-
pecial de treball i els tallers ocupacionals també fóra 
necessària, ja que fem l’oferta.

Proposeu allargar l’escolaritat fins als vint-i-un anys. 
Parleu d’escola especial, si no vaig equivocada. Heu 
dit que els vostres fills han estat tant a l’ordinària, com 
a l’especial, com a la compartida. Llavors, aquest allar-
gar-ho fins als vint-i-un anys, com ho veieu millor? 
Dins d’una escola ordinària?, en unes escoles especials 
adaptant tota la formació a les seves característiques? 
Alguns PQPI estan adaptats a nivell bàsic i funcionen, 
dieu, també, com a transició a la vida adulta. O sigui, 
és suficient o no n’és? Algunes coses ja les heu dit, pe-
rò m’agradaria que les poguéssiu concretar més.

Evidentment que els alumnes amb discapacitat tenen 
dret a l’escolarització fins als vint-i-un anys, i això 
també ho vam deixar clar a la proposta, perquè hi ha 
la llei orgànica que ho empara, evidentment.

I el model que presenteu vosaltres a l’estudi que feu hi 
poseu una reflexió del senyor Climent Giner que volia 
remarcar, que en vam demanar la compareixença tam-
bé en aquesta comissió –no sé per què no s’ha pogut 
fer, en el mateix moment d’avui que parleu vosaltres, 
que parlés també l’escola inclusiva, perquè d’alguna 
manera havíem demanat que fos un lligam. I ell  deia 
una frase que és molt important, no?, que diu: «La for-
mació que hem d’oferir en l’etapa de transició a la vi-
da adulta és més àmplia, va més enllà de la formació 
per a l’exercici d’una professió i ha de contemplar altres 
àrees amb caràcter transversal» –que ho heu remarcat– 
«per promoure la seva inclusió personal, so cial i pro-
fessional.» Penso que aquesta frase del senyor Climent 
Giner resumeix en què hem d’estar treballant tots ple-
gats.

El document que s’havia fet de Dincat sé que s’ha fet 
arribar a la conselleria i, per tant, s’hi està treballant. 
Possiblement serà un dels documents que ens presen-
tarà el senyor Climent quan vindrà a comparèixer en 
aquesta comissió.

Sé que vau tenir una reunió el dia 29 d’octubre al de-
partament, en què vau acordar un seguit d’aspectes a 
tractar cap a la transició de la vida adulta, i queda que, 
d’alguna manera, des de la conselleria d’Ensenyament, 
o des del departament, se traslladaria a la Direcció Ge-
neral de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial els vostres..., els acords o el que 
vosaltres demanàveu, per tal que es tractessin en el seu 
moment.

Tots aquí hem estat dient que tramitarem la Llei de 
formació i qualificació professional. Per tant, interes-
santíssim, que poguéssiu venir a dir-nos exactament 
què pot incidir en la llei, perquè des de l’inici que 
n’hem parlat –i la mateixa consellera és qui ho havia 
recomanat, a través de reflexions que havíem fet–, de, 
realment, solucionar el tema, perquè no hi hagi només 
programes, perquè no hi hagi només coses afegides, 
que són importants mentre no ho tinguem, que vin-
dria quan tindríem la tramitació de la llei. I això és un 
compromís que hem adoptat almenys des del nostre 
grup parlamentari amb vosaltres.

I, per tant, pensem que és el moment en què la llei ha 
de reflectir totes aquestes necessitats, perquè el que és 
cert és que, si volem una societat inclusiva, hem de co-
mençar per saber que tots som diferents. I, per tant, la 
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Llei de formació professional, qualsevol altra llei..., tot 
el sistema educatiu ha d’estar basat en el fet que tots 
som diferents, amb limitacions o no, amb adaptacions 
o no, perquè una persona tindrà limitacions, però tin-
drà unes altres capacitats en altres termes. M’alegra, 
també, que hàgiu parlat de les destreses, perquè nor-
malment no es tenen en compte i és molt important.

I només fer referència al fet que no s’ha parlat gens aquí 
d’una moció presentada pel Grup d’Iniciativa per Ca-
talunya que van presentar al Ple, que recordo que tam-
bé hi vam treballar intensament i que té un apartat, 
que és l’apartat g, que feia referència a la problemà-
tica, que diu: «Dissenyar itineraris per als alumnes 
amb necessitats educatives especials que han acabat 
l’ensenyament obligatori, adequant a la demanda el 
nombre de places públiques» –que anava amb el que 
dèieu de 2.400 i escaig– «i concertades de formació 
postobligatòria, per tal que els joves amb discapacitat 
intel·lectual i desenvolupament puguin tenir la forma-
ció adequada a llurs necessitats fins als vint-i-un anys 
com a mínim, i aportar una solució urgent a les di-
ficultats d’accés d’aquests alumnes als Programes de 
qualificació professional inicial», que en aquell mo-
ment eren els PQPI.

Sé que segurament esteu assabentats que s’ha engegat 
un pla pilot en què se tindrà atenció en nois que tenen 
una titulació d’ESO o no, per treballar amb aquest sis-
tema transversal. És un anunci que es va fer..., bé, li’n 
van fer una pregunta en Ple a la consellera. Possiblement 
podria també ajudar en el vostre cas. Si voleu, després 
us ho deixem, perquè va sortir la notícia a la premsa. 
I, bé, no tinc més temps perquè el president ja em crida-
rà l’atenció.

Oferir, doncs, el treball, continuar aquest treball que 
entre tots hem iniciat des de ja fa temps, fent passos 
que segurament no són suficients, doncs, que penso que 
ha d’estar completament treballat i acabat en el que si-
gui necessari dintre de la Llei de formació professio-
nal, tal com ens hi havíem compromès.

Gràcies, president.

El president

Gràcies. La senyora Montse Tarridas. Endavant.

Montse Tarridas Massuet

A veure, jo el primer que us voldria..., és una cosa gene-
ral: nosaltres som pares, no som tècnics. Llavors, algu-
nes preguntes que entren en caràcter tècnic, jo crec que 
és més cosa que ho recolliu, perquè és que no..., hi ha 
coses en què nosaltres ens perdem. Sí que hem arribat 
a entendre segons quines coses, però vull dir que no..., 
vull dir que hi han preguntes que jo crec que són més 
amb els experts, realment, que ho heu de treballar, no?

La senyora Anna Simó. Bé, ens comentava..., bé, per-
fecte el timing, no?, de poder estar aquí per al desple-
gament de l’FP; ho han comentat alguns altres partits.

Les proves pilot que preguntava: no s’ha fet res; van 
quedar en res i no s’han fet. Per tant, no... Bé, és una 
pregunta fàcil de respondre, aquesta.

Com està ara?, deia. Bé, nosaltres..., no hi ha cap reu-
nió prevista concreta; el que passa, que nosaltres sí 
que hem estat treballant amb la taula d’entitats d’edu-
cació, que és la reunió del 29 d’octubre que comentava 
la senyora Ramona Barrufet, i allà sí que hi han unes 
pautes que el departament s’ha compromès realment 
a canviar, a tirar endavant, a incorporar gent d’FP, i 
d’acreditacions professionals per tirar-ho endavant. 
Però no..., però està així, vull dir. De fet, nosaltres, si 
estem avui al Parlament, és perquè seguim com fa dos 
anys, eh?, vull dir que no hi ha hagut cap pas endavant.

Preguntava, no?, també la senyora Simó, el tema de PQPI,  
PFI. Jo diria que en aquest canvi l’únic que s’ha can-
viat, al nostre entendre, és el nom; de fet, no hi ha ha-
gut cap altre canvi important, que nosaltres sapiguem. 
Potser hi ha algun tema tècnic, que, com dic, a nosal-
tres se’ns pot escapar, però en principi és un canvi de 
nom i prou, eh?, vull dir que seguim com l’any pas-
sat. Llavors, una mica, l’esperança és que, quan hi ha-
gi el desenvolupament de l’FP, puguem estar-hi dintre, 
i puguem estar dintre de la manera que hem d’estar-hi.

Jo crec que... No em deixo cap pregunta, oi, em sembla?

Lucía Albardiaz Segador

Yo un poco te responderé a ti, Marina...

El president

No està posat el micro.

Lucía Albardiaz Segador

¡Ay, perdón! Es la falta de costumbre. (L’oradora riu.)

El colectivo nuestro viene la mayoría de colegio de 
educación especial, ¿vale? Entonces, sí que hay chi-
cos en nuestra escuela que han hecho compartida, que 
quiere decir que unos días están en la escuela ordina-
ria y otros en la escuela especial, pero la mayoría es-
tán en la escuela especial. Entonces, en los chicos de 
educación especial no están tan marcadas las edades o 
las franjas de tener la ESO.

O sea, la ESO adaptada no existe. O sea, o tienes la 
ESO... En los colegios de educación especial llamamos 
a esta... «–¿Tu hija qué hace? –No, está en la ESO adap-
tada.» Bueno, queda bien, ¿no?, no decir... Bueno, no 
sé si queda bien o mal, pero... Digamos que, al final, la 
mayoría de ellos no tienen esa titulación, ¿vale?

Entonces, tampoco es tan exacta la división entre los 
catorce y los dieciséis. Mi hija tiene dieciséis años y 
está aún en Fàsia, y el año que viene igual ya saltará 
a una opción más profesional. Entonces, no existe esa 
transición que tú nos decías, de una formación regla-
da a la profesional, a la laboral, a la social. Evidente-
mente, la fase que yo he explicado..., y hay una frase, 
que creo recordar que era de una de las directoras de 
los PQPI, de que «la mejor inserción social es una in-
serción laboral», donde previamente a la inserción la-
boral existe una buena formación profesional, donde... 
Ese es el itinerario que nuestros hijos queremos que 
realmente desarrollen.
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Claro que hay que estar con el SOC –el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya–, porque el..., de transparencias 
decía: «Es súper importante que dos departamentos 
se hablen.» Y uno es el Departamento de Ocupación 
y Empresa, que es el SOC, y otro es el de Educación, 
que sois vosotros, ¿no? Porque si no se va a la par, pues, 
esas descoordinaciones, ese..., bien, al final quien lo 
sufre es quien al final ha de hacer una formación no 
adecuada o no adaptada para el colectivo de que esta-
mos hablando.

Yo agradezco también que nos pidáis que estemos tam-
bién..., la posibilidad de hablar de la formación profesio-
nal, porque evidentemente estaremos, para conseguir 
igual mejorar entre todos lo que tenemos hasta ahora.

Gracias.

Montse Tarridas Massuet

Senyor Sánchez, gràcies, primer, per la seva introduc-
ció. A veure, el tema de la LOMCE, que ha sortit, nos-
altres vam intentar..., no «vam intentar»: nosaltres vam 
enviar una proposta d’esmenes a través de la senyo-
ra María José, del vostre partit d’aquí, quan s’estava 
tramitant (veus de fons) –sí? (Pausa.) Bé, si... (Veus 
de fons.) D’acord–, que no la coneixem. Ets...? (Pau-
sa.) D’acord, doncs, ara ja ens coneixem. (Rialles.) Ho 
vam fer tot per mail, d’acord? Llavors, vam enviar una 
proposta d’esmenes quan s’estava tramitant al Senat, 
perquè en aquell moment realment hauria sigut el mo-
ment de fer aquest canvi, perquè no ens trobéssim ara 
que estem contravenint una coa... Però no es va fer, 
per ics motius, i per tant ens vam trobar que no..., que 
en el moment d’haver-ho de tenir en compte no es va 
tenir en compte. Però, bé, us agrairem molt que, si po-
deu tramitar-ho en algun moment del temps, doncs, és 
important; no només aquí, eh?, perquè jo crec que és un 
tema que afecta tot Espanya, vull dir que no...

Temes de formació, de si està molt adaptada i trenquem 
el col·lectiu. A veure, l’important és que es formin bé. 
Idealment, ostres, la formació inclusiva a l’escola i a 
la formació professional és la ideal, perquè realment 
estem normalitzant-ho tot. Ara bé, si això va en contra 
dels aprenentatges que necessiten, i això fa que des-
prés la inserció laboral, que els durarà tota la vida, no 
sigui òptima, doncs, home, no sempre triar una..., vull 
dir que realment és una etapa prou important com per-
què el model, sigui un o sigui l’altre, sigui el que fun-
ciona.

Tampoc a tots els nois segurament els funciona el ma-
teix, però el que està clar és que tots necessiten una 
adaptació en continguts, en ritme, aprenen diferent. Per 
tant, això s’ha de donar. Si això es pot fer d’una mane-
ra inclusiva? Fantàstic. Si no, doncs, home, optem per 
un sistema que almenys els capaciti perquè quan aca-
bin entrin al món laboral. Nosaltres parlem del món la-
boral ordinari, però ja ho hem dit abans –potser no ha 
quedat molt clar–: és evident que els tallers ocupacio-
nals i els centres especials de treball són una molt bona 
sortida per a molts nanos. El nostre apunt és més que 
els que puguin acabar inserits a l’empresa ordinària, 
bé, doncs, és millor, no?, vull dir, segueix sent inclusió 
i estan dintre.

L’altre tema que comentava..., de les àrees. Bé, en rea-
litat, del tema de les àrees el que pensem és que cal 
una revisió. És a dir, si ara hi han àrees que no tenen 
sortida laboral, com el cas –n’havíem posat el cas molt 
concret– de fusteria i es van formant fusters però no 
tenen mai feina de fusters, doncs, potser aquesta àrea 
s’hauria de revisar, o canviar o el que sigui, i incor-
porar àrees que el mercat laboral està demanant, que 
els nois demanen, etcètera. I, després, tenint en comp-
te que falten tantes places, bé, podem considerar que 
aquestes dues serien incrementals, perquè és que, de 
fet, se n’hauran de crear igualment de noves, de pla-
ces; o sigui, que, bé, penso que...

I jo crec que... No hi havia res més, oi, em sembla, per 
part seva?

Lucía Albardiaz Segador

Yo daría respuesta a ¿Joan? No me acuerdo del ape-
llido, perdón. (Veus de fons.) Evidentemente, las reta-
llades y la LOMCE son dos espadas que tenemos ahí, 
en el colectivo nuestro, por no tanto en el colectivo de 
que ahora mismo estamos hablando, de discapacidad 
intelectual moderada, por mucho más en el colecti-
vo de discapacidad en general; pero evidentemente es 
una de las cosas que..., seguro que hay padres que es-
tán trabajando en otros aspectos para poder mejorar 
también.

Como Montse comentaba, nosotros estamos a favor 
de la formación dentro de la inclusión,  evidentemente, 
pero si esto enlentece, si esto disminuye la posibili-
dad de que nuestros chicos puedan adquirir los co-
nocimientos necesarios para una posterior inserción 
laboral y un aprendizaje como ellos necesitan, es ne-
cesaria esa separación. Pero si te das cuenta, en los 
objetivos finales: la inserción en la empresa ordinaria. 
Volvemos a querer que haya una inclusión dentro de 
la empresa. Están muy bien los talleres  ocupacionales, 
están muy bien las empresas, pero nosotros, el colecti-
vo nuestro, algunos acabarán en talleres, algunos aca-
barán..., pero nos gustaría realmente darles las alas 
para que puedan llegar a una empresa ordinaria y una 
inclusión en la sociedad.

Y hablabas también del tema de la flexibilidad. Fle-
xibilidad para todos, evidentemente. Yo tengo tres hi-
jos. La mayor es la Laura, que tiene una discapacidad. 
Y yo me encuentro ahora que el abanico de posibili-
dades que le puedo dar es... Yo he estudiado, yo tu-
ve que escoger qué postgrado hago: «Este, o este, o 
¿cuál hago?» Ostras, mi hija, es que lo tiene tan limi-
tado. Y además me dice: «Me obligan a decidir a una 
edad...», que decidimos los padres. ¿Carpintero o jar-
dinero? Hostia, pues igual le gusta trabajar cuidando 
animales. Claro que sí, flexibilidad para todos, pero es 
que ese colectivo no tiene. (L’oradora riu.)

Joan, creo que te he... (Veus de fons.) Sí.

Montse Tarridas Massuet

Crec que per part vostra, de fet, no hi havia cap pre-
gunta. (Veus de fons.) Agraïm moltíssim que ens convi-
deu a estar de nou en el tema aquest. I, bé, «merci», eh?
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I a la senyora... Sí, a veure, alguna cosa ja, de rebot, 
em sembla que l’he contestat, però... Tema de tallers 
ocupacionals: bé, és el que em mencionava, eh? Per 
nosaltres és una gran opció, perquè hi ha molts nens 
que ho necessiten així, però els que puguin estar en 
una empresa ordinària i feliços treballant allà, doncs, 
fantàstic.

Fa dos anys que ens coneixem; vull dir que, Déu n’hi 
do, ja. Han passat coses, però, ostres, tenim la sensació 
que no ens hem mogut gaire, tampoc. Sabem que les 
coses legislatives són lentes –i també algun de vosaltres 
ho ha dit–, però, ostres, a nosaltres els nens se’ns estan 
fent grans i seguim igual, vull dir que hauríem d’inten-
tar agilitzar-ho perquè és molt lent tot plegat, no?

Temes d’escola... Hi han alguns temes que jo, sincera-
ment, no em sento capaç de respondre perquè són molt 
tècnics. Jo crec que els experts seran els que podran 
respondre millor si és millor un lloc especial, una es-
cola adaptada, temes de... Nosaltres fem... No ho sé, 
no... (Veus de fons.) Sí. No ho tenim massa clar.

I el document del Dincat a nosaltres ens va encantar. 
De fet, va ser una inspiració per a nosaltres des del 
principi. L’únic tema que ens agradaria matisar és que 
el document del Dincat inclou tota la discapacitat o to-
tes les dificultats intel·lectuals –lleus, moderades, se-
veres–, i les solucions, com vèiem, poden ser diferents 
en un cas i en un altre, la transició a la vida adulta no 
és la mateixa per a uns que per a altres.

No ho sé... M’he deixat alguna cosa? (Pausa.)

«Merci», eh?, gràcies per haver-nos escoltat.

El president

Doncs, moltíssimes gràcies a vostès per la seva com-
pareixença en aquest tema tan interessant des de tots 
els punts de vista, sobretot social i de relacions fami-
liars i de drets, no? –de drets.

Doncs, els esperem la propera..., que serà, esperem, en 
la discussió de la Llei de qualificació professional. Hi 
farem venir experts, perquè sembla que vostès matei-
xes també ho han demanat.

Aprofito per saludar –perquè no ho he fet i és una errada 
imperdonable– els pares i mares que ens estan escoltant. 
I ja saben que aquesta és la seva casa. I moltes gràcies 
per la seva compareixença i les seves expressions, fins i 
tot per l’espontaneïtat que han  mostrat, que és el que fa 
més viva la compareixença.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i dotze 
minuts i es reprèn a dos quarts de sis i cinc minuts.

El president

Doncs, continuem, senyores i senyors diputats, amb 
la següent compareixença, que és la de dos membres 
de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a 
Catalunya.

Compareixença
de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres 
de la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva a Catalunya, per a informar sobre 
el model d’escola (tram. 357-00578/10)

Són la senyora Noemí Santiveri i el senyor Víctor Sau-
ra, que serà el primer que farà ús de la paraula. Senyor 
Saura, quan vulgui.

Víctor Saura Estapà (membre de la Plataforma 
Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya)

Bona tarda, senyores i senyors diputats, senyor president. 
En primer lloc, volem agrair la invitació i l’oportunitat 
de ser escoltats en aquest Parlament. I abans de tot fa-
rem una prèvia per si algú no ens coneix, per si algú té 
una idea equivocada del que representa la Plataforma 
Ciutadana per una Escola Inclusiva, perquè de vegades 
es pot tenir la idea que venim en nom dels nens amb 
discapacitat, i no és ben bé així o no és només així. Per-
què nosaltres representem totes aquelles persones que 
defensen un model educatiu molt concret, un model 
d’ensenyament públic i concertat inclusiu i de qualitat 
per a tothom. I, des d’aquest punt de vista, a la nostra 
plataforma hi ha mares i pares d’alumnes amb i sense 
discapacitat, hi ha professorat de totes les etapes d’ense-
nyament obligatori, hi ha entitats del món de la pedago-
gia i de la discapacitat, hi ha AMPA d’instituts, d’escoles 
d’ensenyament ordinari, també d’escola especial, així 
com persones expertes en el tema de la inclusió.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)

Per citar només algunes de les entitats que formen part 
de la plataforma, del nostre grup motor: hi ha la federa-
ció Ecom, que és la que aglutina totes les entitats de per-
sones amb discapacitat física; hi ha les dues entitats més 
grans de síndrome de Down, que són la Fundació Cata-
lana Síndrome de Down i la Coordinadora Síndrome de 
Down de Catalunya; hi ha la fundació Aspasim; la FA-
PAC; hi ha entitats com l’Associació Catalana de Dislè-
xia; el Centre de Recursos Educatius Joan Amades, de 
l’ONCE, i, en fi, tampoc és qüestió de dir-les totes, no?

La compareixença que avui ens porta aquí al Parlament 
té un títol molt genèric i, per tant, ens dividirem la in-
tervenció: jo ara parlaré del marc històric i la Noemí 
parlarà del model d’escola inclusiva i després concre-
tarà les peticions que com a plataforma volem formu-
lar en aquest Parlament.

A veure, com a marc històric volem dir que és el ter-
cer cop, des de l’existència de la nostra plataforma, 
que compareixem en aquest Parlament. I precisament 
per això ens agradaria començar recordant que el pri-
mer cop va ser fa més de deu anys, en concret el 22 
d’abril de l’any 2004. Aleshores, la plataforma va es-
tar representada per la Margarida Saiz, l’Emili Grande 
i el Josep Maria Jarqué, persones que volem recordar 
perquè els que som avui aquí vam recollir el seu tes-
timoni i ens sentim profundament agraïts per tota la 
tasca que van fer tots aquells que van donar impuls a 
la nostra plataforma a començaments de l’any 2000.
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Vam tornar a comparèixer aquí l’any 2008, el 29 de maig, 
quan es treballava en l’avantprojecte de la LEC, que 
nosaltres val a dir que esperàvem que fos més ambicio-
sa del que finalment va ser, però que és la llei que tenim. 
En aquella ocasió, alguns parlamentaris van proposar 
fer trobades periòdiques per fer un seguiment de l’estat 
de la qüestió, i la idea ens va semblar molt bona. Però 
finalment va quedar en via morta: no se n’ha fet cap, 
tot i que hem tingut, naturalment, contactes amb par-
lamentaris i cada vegada que els hem demanat, doncs, 
naturalment ha sigut molt fàcil i, per tant, tampoc és 
cap retret, això.

El balanç dels deu anys transcorreguts entre aquella pri-
mera compareixença i ara no pot ser bo. Hem avan-
çat molt poc, a pas de cargol, i, de fet, creiem que els 
darrers cursos ja hem deixat d’avançar i fins i tot re-
culem. I això és paradoxal, perquè quan parlem amb 
tots vostès ens diuen que estan plenament convençuts 
que l’escola ha de ser inclusiva. Hi ha una unanimitat 
en tot l’arc parlamentari que poques vegades es dóna, 
però en canvi això no està ajudant gaire, com tot se-
guit veurem.

Les dades de la Generalitat –les que publica el seu web, 
no les que ha difós en alguna nota de premsa– ens diuen 
que el curs passat –el 2013-2014– el 61 per cent dels 
alumnes amb necessitats educatives especials estaven 
escolaritzats en centres ordinaris. Això són deu punts 
més que fa deu anys, com veiem en el gràfic –fa deu 
anys era el 51 per cent–, però són tres menys que el 
curs 2011-2012, quan es va superar el 64 per cent. Per 
tant, els últims cursos, en comptes d’anar endavant, 
en comptes de seguir aquesta progressió lenta, però 
que almenys era progressió, hem anat enrere. I és molt 
menys, ho volem recordar, que la mitjana estatal, que 
habitualment frega el 80 per cent; Catalunya està sem-
pre entre les darreres comunitats autònomes en per-
centatge de nens amb necessitats educatives especials 
en l’escola ordinària. Això obeeix a moltes raons, que 
ara tampoc hi volem entrar, però és així, no?

En tot cas, per nosaltres aquest no és l’indicador més 
valuós, però sí que és una dada important, ja que la 
primera condició perquè es pugui parlar d’escola in-
clusiva és que hi hagi presència. Sense aquesta prime-
ra pe, com diuen els experts, no es poden donar les 
altres dues pes, que són participació i progrés de tot 
l’alumnat. Fins que no hi ha aquestes tres pes no es pot 
parlar d’escola inclusiva, però, en tot cas, la primera, 
lògicament –la presència–, és condició sine qua non 
per a les altres dues.

Algunes dades més en aquesta mateixa línia: en el curs 
2010-2011 hi havia 6.369 alumnes matriculats als 105 
centres d’educació especial –continuen sent dades ofi-
cials publicades al web de la Generalitat. Tres anys 
més tard, hi ha 6.927 alumnes en aquests mateixos 
centres d’educació especial. Aquesta xifra, per lògica 
–si ens creiem l’escola inclusiva– hauria d’estar bai-
xant, i està pujant: hi ha 558 alumnes més en tres anys 
–hi insisteixo, amb el mateix nombre de centres.

També creix sorprenentment la dels alumnes menors 
de cinc anys escolaritzats en centres d’educació espe-
cial: hem passat de 363, el curs 2010-2011, a 418, el 

2012-2013. Per tant, si ni tan sols podem incloure els 
més petits, doncs, també és una dada preocupant.

I un altre punt alarmant –que no el veureu en el gràfic, 
però, diguem-ne, també són dades que estan contras-
tades–: el curs 2013-2014 hi havia 944 alumnes a cen-
tres d’educació especial que tenien la categoria o la ca-
talogació de discapacitat intel·lectual lleu, i això és el  
14 per cent; si als lleus hi sumem els moderats, seria  
el 35 per cent. Per tant, a nosaltres ens sembla que si un 
35 per cent dels alumnes que estan als centres d’educa-
ció especial són lleus i moderats, possiblement haurien 
de poder anar cap a l’escola inclusiva, als centres ordi-
naris, si aquesta fos la voluntat de les seves famílies, 
és clar.

Per què hem avançat tan poc? Nosaltres no hem dit mai 
que el camí fos fàcil –al contrari: sabem que no ho és–, 
perquè som ben conscients que el que aquí sembla molt 
senzill no ho és gens quan es trasllada a l’aula. Allà és on 
el docent es troba amb el repte d’aconseguir que alum-
nes amb capacitats molt diverses progressin cadascú se-
gons les seves possibilitats. És un repte que pocs docents 
afronten amb entusiasme, no ens enganyem, perquè per 
molts d’ells és un escenari nou, no tenen experiència i 
no es consideren prou preparats per entomar-lo.

Per això diem que cal més formació, en especial per als 
professors de secundària. I calen més suports, que vol 
dir personal especialitzat que pugui intervenir en mo-
ments puntuals. El docent ha d’entendre que aquells 
alumnes són tan seus com la resta, però alhora ha de 
tenir la tranquil·litat de saber que, quan sorgeixi una 
dificultat, tindrà a qui recórrer. Estem demanant als 
docents un esforç extraordinari que consisteix en el 
fet que actualitzin les seves rutines i estratègies didàc-
tiques per atendre una aula molt més diversa del que hi 
estaven habituats. Sense aquest esforç individual que 
els estem demanant que facin, no hi ha inclusió pos-
sible. O dit d’una manera més planera: si el professor 
no hi posa ganes, l’experiència fracassarà, i si fracassa 
el professor de socials, el de mates ja no ho voldrà ni 
intentar.

Per tant, creiem que correspon a l’Administració acom-
panyar el docent amb els recursos que li fan falta per 
tal que aquest esforç acabi amb la recompensa de 
constatar que, efectivament, aquella experiència ha es-
tat enriquidora per a tots. Parlem, doncs, de més re-
cursos per fer possible l’escola inclusiva, i ens diran, 
potser, que «tenim els recursos que tenim i que ja ens 
agradaria disposar de més però no és així». Aquí és on 
nosaltres discrepem, perquè aquest mateix argument 
és el que havíem de sentir quan era l’època d’expansió 
econòmica; és a dir, sempre ens han dit que els recur-
sos eren els que eren, no? I nosaltres sempre hem dit, 
i ho continuem dient ara, que per fer més inclusió no 
calen més recursos, sinó que cal organitzar els que ja 
existeixen, dels que ja disposa el sistema. I ara, a més, 
les escoles especials –la major part d’elles– compar-
teixen aquest punt de vista.

Fa uns anys hi va haver una experiència pilot molt in-
teressant de la qual no hem tingut més notícies: durant 
dos cursos, una vintena llarga de centres d’educació 
especial van col·laborar amb centres ordinaris perquè 
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els alumnes amb necessitats educatives estiguessin es-
colaritzats en aquests centres ordinaris amb el suport 
que obtenien dels centres especials. Aquesta experièn-
cia no va tenir continuïtat, i no sabem si se n’ha fet cap 
avaluació, però com a mínim nosaltres no l’hem vist 
mai. Van dir que no tenia dotació econòmica i per ai-
xò no es continuava, però tampoc s’ha engegat re nou 
en aquest sentit, que era un..., en fi.

Però, en fi, no deixem el professor ni la seva odissea a 
l’aula. Hem dit que cal que l’Administració l’acompa-
nyi, i potser vostès ens diran que aquest acompanya-
ment ja es fa perquè existeixen les USEE –les unitats 
de suport a l’educació especial–, i existeixen els EAP 
–els equips d’assessorament psicopedagògic. En aquest 
punt, els direm que cal una revisió de fons d’aquestes 
figures.

Els docents de les USEE topen molt sovint amb la in-
comprensió de la resta del claustre, que es resisteix a 
acceptar aquells alumnes nous a les seves aules argu-
mentant aquesta falta de preparació i de suports. I així 
és com l’USEE, que es va concebre com una palanca 
per a la inclusió, en molts centres s’acaba convertint 
en una aula d’educació especial dins del centre ordi-
nari, que no és el que hauria de ser. Els alumnes, per 
tant, no participen, o ho fan molt poc, en el dia a dia 
del centre; són una anomalia, un cos estrany que pul-
lula per l’organisme escolar. Sospitem, a més, també, 
que les USEE s’estan convertint en una mena de cotxe 
escombra on van a parar alumnes que presenten difi-
cultats d’aprenentatge, d’adaptació, però no són disca-
pacitats; és a dir, que a les USEE, no tots, però hi ha 
també adscrits alumnes que no haurien estat mai en 
una USEE si no haguessin existit les USEE, ni hau-
rien anat a un centre d’educció especial, no? Per tant, 
aquestes USEE, més que fer de pont entre el sistema 
especial i l’ordinari, estan acollint els alumnes proble-
màtics que en altres circumstàncies el professor ordi-
nari hauria tingut a la seva aula.

Això és una radiografia molt ràpida i insuficient, pos-
siblement injusta perquè també segur que hi ha bones 
experiències, però novament ens trobem que des de fa 
molt de temps no s’ha fet un treball d’avaluació sobre 
la tasca de les USEE, o almenys aquesta plataforma 
no l’ha vist.

Pel que fa als EAP, la seva situació demana també una 
revisió a fons. Cal que els EAP tornin a l’esperit origi-
nal amb el qual van ser creats a començament dels anys 
vuitanta i deixin de fer de guardaagulles del sistema, 
metàfora que fa servir sovint el Josep Maria Jarqué, 
que va ser precisament qui les va concebre a comença-
ment dels anys vuitanta, quan era el cap de serveis del 
Departament d’Ensenyament. Els EAP haurien d’estar 
treballant per facilitar la integració de l’alumne amb 
necessitats educatives, haurien de ser l’ariet que anés 
enderrocant les barreres invisibles que sorgeixen a les 
escoles i instituts. I, en comptes d’això, ens trobem molt 
sovint una actitud conformista i acomodatícia, que con-
sisteix a ubicar l’alumne en el primer forat disponible.

Hi ha de tot, és clar; també hi han molts professionals 
dels EAP que fan bé la seva feina, però cada any ens 
seguim trobant casos de famílies molt disgustades pel 

paper d’algun EAP, el qual, contra el criteri de la fa-
mília i contra el criteri dels docents, i havent fet un 
seguiment molt ocasional de l’alumne, imposa la seva 
decisió de redirigir-lo cap a la xarxa especial. L’argu-
ment sempre és el mateix: els recursos que necessi-
ta aquest infant els trobarà allà. I nosaltres diem, com 
hem dit sempre, que no és l’alumne qui ha d’anar on 
són els recursos, sinó que són els recursos els que han 
d’anar on és l’alumne.

Segons el nostre parer, doncs, tenim una tasca ingent 
al davant i hi hem d’avançar amb passos ferms. No 
podem deixar passar un altre decenni per avançar tan 
poc. Sabem el que cal fer, perquè sortosament tenim 
molts experts en aquest país que fa molts anys que tre-
ballen aquesta qüestió. Sabem com aprofitar tot el co-
neixement de la xarxa especial per posar-la al servei 
de les nostres escoles i instituts. Sabem amb quins in-
dicadors de qualitat, que avui no s’apliquen, podríem 
tenir una mesura molt aproximada sobre l’estat de l’es-
cola inclusiva. I per això creiem que el que sobretot cal 
és lideratge.

Ens preguntàvem, abans: per què hem avançat tan poc? 
Per nosaltres la raó és molt clara: perquè ha faltat li-
deratge. No hi trobem cap més explicació, ja que ens 
 creiem que tots vostès hi estan d’acord, perquè ho de-
fensen, ho manifesten, eh?, això està molt bé, i fins i 
tot alguns de vostès, o uns quants, ho posen en els seus 
programes electorals i en algun cas posant-hi molt 
d’èmfasi, i, per tant, nosaltres creiem que és cert, que 
vostès hi estan d’acord, però no avancem. I, per tant, 
l’única explicació que tenim és que ha faltat liderat-
ge. Perquè amb aquest balanç a la mà no ens podem 
creure que l’escola inclusiva formi part de les priori-
tats d’aquest Govern en matèria de justícia social, que 
és, en el fons, del que estem parlant.

Fixin-se només –ja per acabar, jo– en una anècdota que 
no ho és tant: ara fa un parell de mesos, el dia que la 
consellera Rigau va presentar el nou curs escolar, no 
va fer ni un sol esment de l’escola inclusiva, però és que 
tampoc cap periodista li ho va preguntar. O sigui, que no 
és prioritari, no és a l’agenda de les coses que importen; 
segueix sent «aquell tema dels discapacitats».

Ja està. I cedeixo la paraula a la meva companya.

Maria Noemí Santiveri Papiol  
(secretària de la Plataforma Ciutadana 
per una Escola Inclusiva a Catalunya)

Bona tarda. A mi em toca el que seria el tema central 
de la compareixença a què avui ens heu convidat, que 
és justament el model d’escola. És evident que d’esco-
les n’hi ha de molts tipus, i en molts llocs, no només en 
aquest país, sinó, evidentment, en altres països. Nosal-
tres defensarem el model d’escola inclusiva, un model 
per a totes les escoles al nostre país, tant per a pri-
mària com per a secundària, i inclús diríem més: per 
a qualsevol acció on hi hagi darrere un ensenyament-
aprenentatge.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)
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Entenem com a «model d’escola inclusiva»..., que la 
nostra llei l’admet dintre del seu preàmbul, només que 
no l’executa com a tal, i tenim aquí una tria  d’accions 
diverses, de petits xampinyons que van creixent al 
costat del nostre sistema educatiu. Per nosaltres, l’edu-
cació inclusiva s’entén com una escola per a tots, per a 
tots els nens i nenes, independentment de quina sigui 
la seva procedència, de quina sigui la seva cultura, de 
quin sigui el seu estat social i cultural, inclús indepen-
dentment de quin sigui el seu grau de dependència.

Una escola inclusiva és una escola que dissenya l’edu-
cació a mida per a cada un dels nens i nenes que te-
nim; és una escola que el que vol és que cada persona 
pugui créixer al màxim de les seves possibilitats, una 
escola que minimitza les barreres, per no dir que les 
hauria d’eliminar, i que amplia el ventall de possibili-
tats de cada un dels nens que hi entra.

Una escola inclusiva, el model d’escola inclusiva que us 
estem demanant, és el model que tenim en molts refe-
rents. Dels referents, podríem dir, que més us poden so-
nar i que més n’hem parlat, sense cap dubte tindríem, 
l’any 78, l’informe Warnock, que estableix primera 
vegada que l’educació especial és un suplement, és un 
complement addicional, però en tot cas mai paral·lel. 
Parlaríem també de l’any 94, de la «Conferència mun-
dial sobre necessitats educatives especials», des de la 
UNESCO, que es va realitzar a Salamanca, on per pri-
mera vegada es diu que els nens amb necessitats edu-
catives especials tenen el dret..., i, per tant, poden anar 
a una escola ordinària. I l’última referència que diríem 
seria de l’any 2002: el llibre de Booth i Ainscow en 
què es comença a parlar del concepte de «barreres per 
a l’aprenentatge i per a la formació».

Bé, per tant, dit això, diríem que l’educació inclusiva 
requereix canvis en l’aproximació i en les pràctiques, 
però també repensar actituds que hi han de cara a 
l’educació. L’educació inclusiva la veiem com un mo-
del, que és justament el que ens heu demanat avui que 
féssim aquí, que proposem quin model volíem d’escola 
per al nostre país. No oblidem que una de les funcions  
de l’escola és contribuir a la cohesió social i al sentit de 
pertinença a la societat: quina millor manera de pertà-
nyer a la societat si la societat aprèn en la mateixa es-
cola.

La plataforma –tant el Víctor com jo, com tots els que 
pertanyem al grup motor– bevem del coneixement de 
les famílies que se’ns acosten, inclús també dels pro-
fessionals de l’educació. Podríem dir que l’últim any 
hem après molt d’una persona que va venir aquí, que 
pertany al Canadà, a New Brunswick, que és direc-
tor d’escoles inclusives, anomenat Gordon Porter. I sí que 
m’agradaria basar-me en tres punts que ell va dir que eren 
importants perquè la política d’un país pogués realitzar el 
que nosaltres us estem demanant, el model d’escola inclu-
siva. De fet, veig, alguns de vosaltres, que també hi éreu, 
aquell dia, que sempre és un gust tornar a veure-us.

Diríem: el primer punt seria la defensa i el suport. Què 
vol dir? Ens referim a millorar les escoles donant su-
port als estudiants i formació als mestres. Cal una pos-
tura clara; no podem tenir un model d’escola inclusiva 
a terços, ni a mitjos, és un sí o un no. Tot el que el Víc-

tor ens ha estat dient és la realitat del que ha passat en 
aquests deu últims anys. No volem que aquesta realitat 
es reprodueixi en els deu anys següents.

El segon punt seria la legislació. Ja disposem de la sig-
natura i ratificació de la Convenció internacional dels 
drets de les persones amb discapacitat. Ja disposem de 
la LEC; cal aplicar la llei sense titubejar, i amb una 
determinació clara i persistent.

I el tercer punt que ell va remarcar efusivament és el 
de la innovació educativa. Hem d’acceptar la diver-
sitat, abandonar el model de dèficit. No es tracta que 
un nen «no pot», es tracta que jo he de saber fer. Hem 
de crear una estructura que possibiliti un únic siste-
ma de recursos: unir l’educació especial amb l’educa-
ció ordinària.

Què caldria fer per poder no només definir –ara el que 
hem fet és definir el model que vosaltres ens heu de-
manat, diguéssim– i dur-lo a la pràctica? Com ho fa-
rem? Aquí hem tornat a col·locar, diguem-ne... Del que 
va dir el Gordon Porter, dic: «Bé, doncs, mirem-ho 
dintre del nostre país, el que seria Catalunya.» Quins 
tres elements són necessaris?

El primer d’aquests: acceptar la diversitat. Sé que tots, 
en els vostres programes polítics, en els vostres pensa-
ments, dieu: «No, no, nosaltres ja acceptem la diversi-
tat.» S’ha d’acceptar i s’ha de demostrar que s’accepta. 
Què vol dir, això? Doncs, hem d’eliminar barreres, no 
mantenir-les. S’ha de respectar la persona, i permetre 
que es desenvolupi al màxim de les seves possibilitats 
i dintre del seu entorn proper.

El segon punt seria la inclusió com a principi rector. 
No és només que parlem d’escola inclusiva, és executar 
una política educativa que faci realitat l’escola inclusi-
va. Us en poso un exemple: tenim, des del Parlament, 
la moció que es va presentar..., la 64/X, presentada per 
Iniciativa per Catalunya al novembre del 2013, i apro-
vada per tots els grups. En aquesta moció, de la qual 
ja fa un any, s’insta el Govern a dur accions retroac-
tives i a complir un seguit de punts. Crec que alguns 
d’aquests punts només s’han complert parcialment i 
altres no s’han complert. Per tant, cal estar vigilant, 
cal ser observador, i per a això és evident que us ne-
cessitem a vosaltres.

I el tercer seria focalitzar la millora de les escoles. Per 
millorar cal canviar, i per canviar cal formar-se, i cal 
organitzar els espais i els recursos amb l’objectiu de 
permetre la implantació de l’escola inclusiva. 

Com ho podem fer? –aquest seria el darrer apartat. 
Bé, vistos aquests tres punts dintre del nostre país, què 
podríem fer?, què pensem nosaltres com a plataforma 
que es podria fer? Un pla d’acció. Però no un pla d’ac-
ció que sigui parcial, no un pla d’acció que arribi a una 
miqueta, no; un pla d’acció definitiu. No podem dir: 
«A poc a poc, d’aquí a deu anys més.» No, aquest és 
un error que no hem de tornar a cometre. Un únic pla 
d’acció, en un màxim de cinc anys, que faci que al nos-
tre país tingui un model d’escola inclusiva.

Invertir en formació, tant de docents com de la forma-
ció inicial; acabar amb el model d’alumne defectuós; 
invertir a millorar escoles i en el model de creixement; 
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entendre que els mestres necessiten suport; identifi-
car i compartir les pràctiques efectives del camp de la 
investigació i del coneixement; crear models positius 
que funcionin i, un cop funcionin, compartir-los.

Les innovacions i els canvis requereixen recursos, això 
vol dir diners i persones. Tenim els recursos i tenim les 
persones dividides en dues escoles: l’ordinària i l’edu-
cació especial. Unim els diners i unim les persones.

Disposem d’indicadors específics per al nostre país 
perquè avaluïn el sistema. Nosaltres apuntem les tres 
dimensions que marca Ainscow; no vol dir que hagin 
de ser aquestes, però, en tot cas, tenir present que a al-
guna cosa ens hem de referir. Crear cultures, elaborar 
polítiques i desenvolupar pràctiques.

Aquí el Víctor ha sigut molt assenyat i m’ha dit que po-
sés exemples. Per tant, us diré, com a exemple de cultu-
ra, que podríem disposar d’un indicador, que és: saber 
si els professors col·laboren entre ells. Com a exemple 
de polítiques, saber si es coordinen totes les formes de 
suport. I com a exemple de pràctiques, saber si les uni-
tats didàctiques es fan accessibles a tots els alumnes.

Bé, jo crec que amb això us he dit moltes de les coses 
que us volia comentar sobre quin és el model d’escola. 
I el darrer que voldria..., només per apuntar-ho, perquè 
penso que us en donaran una còpia a cada grup par-
lamentari... (Veus de fons.) Perfecte, molt bé. Doncs, 
només comentar: què és el que realment voldríem que 
sortís d’aquí? Nosaltres podem venir tantes vegades 
com ens ho demaneu, però si a més a més podem apro-
fitar i anar avançant, millor.

Són quatre punts: rellegir les recomanacions del Síndic 
de Greuges; tenir cura dels punts de la Moció 64/X; un 
compromís en els indicadors d’avaluació, i, sobretot, 
molt important: estem parlant d’un tema de país: l’edu-
cació és el futur del nostre país. Agafem un model, cre-
guem-hi, apostem-hi i feu de lideratge d’aquest model.

Moltes gràcies. I passo la paraula a l’honorable president.

El president

Moltes gràcies, senyora Noemí Santiveri. Pel Grup d’Es-
querra Republicana, la senyora Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, president. Gràcies al senyor Víctor Saura i la 
senyora Noemí Santiveri per ser aquí aquesta tarda i, 
per tant, doncs, per haver compartit el coneixement 
que tenen, que en tenen molt, sobre l’escola inclusiva, 
i, per tant, per haver-nos ajudat, a aquests diputats, a 
fer la seva tasca.

Bé, m’agradaria començar recordant que avui fa vint-
i-cinc anys que es va aprovar la Convenció sobre els 
drets dels infants –precisament avui–, i, per tant, doncs, 
garantir una educació per a tothom, i per tant apostar 
i garantir la no-discriminació és un dels pilars, dels 
quatre pilars d’aquesta convenció, i, per tant, és im-
portant recordant la importància que té.

En la seva intervenció s’han referit moltes vegades a 
aquesta moció, la Moció 64, que vam aprovar ara fa 

un any. I, per tant, doncs, a nosaltres ens agradaria sa-
ber una mica més sobre el compliment que ha tingut 
aquesta moció. S’han referit en diverses ocasions al fet 
que hi havia algunes que s’havien complert i algunes 
no tant, i, per tant, ens agradaria que ens poguessin 
aprofundir al respecte d’això.

Especialment, pel que fa referència a aquesta taula de 
participació –jo ara vaig llançant algunes preguntes, 
eh?–, ens agradaria saber si en aquest any que fa que 
es va aprovar, si ha estat, en tot cas, una eina que ha 
ajudat, que està en funcionament, quina valoració en 
fan vostès.

Després, també, aquesta moció parlava, crec que era 
en el seu punt primer, que el Govern havia de plantejar 
unes línies estratègiques amb relació a l’escola inclusi-
va. Entenc que, de la mateixa manera, doncs, que avui 
aquí vostès ens han presentat quin és el model d’es-
cola inclusiva, la Generalitat tenia com a encàrrec fer 
una cosa semblant, i per tant ens agradaria saber si... 
A nosaltres no ens consta que això s’hagi fet, però en 
tot cas quin coneixement en tenen vostès, si saben al-
guna cosa al respecte.

També, han parlat de la formació del professorat, que 
en aquest cas, doncs, sembla un dels aspectes clau, no?, 
a l’hora d’implementar el model d’escola inclusiva. 
Aquesta moció també parlava de garantir uns mòduls 
especialitzats per a aquest any 14. No sé si això s’ha 
tirat endavant ni en quina mesura. Hi havia la possi-
bilitat de fer cursos presencials i alguns a distància. 
Doncs, una mica com valoren tot això.

Després, han fet una reflexió sobre les unitats de su-
port a l’educació especial. Nosaltres –les USEE– con-
siderem que cal avaluar els resultats i les funcions que 
tenen aquestes unitats de suport, perquè també tenim 
la sensació que no han acabat sent el que vam projec-
tar que havien de ser perquè tinguessin una utilitat. 
I tenim la sensació que la manca de recursos desti-
nats a l’escola inclusiva ha fet que recaigui en aques-
tes unitats, doncs, segurament més responsabilitats de 
les que havien de tenir, i que, per tant, hàgim acabat 
destinant-hi més del que haurien de fer i que, per tant, 
doncs, és com si haguéssim destinat..., que ens dones-
sin totes les respostes a totes les necessitats que teníem.

Aquí també ja considerem que és clau el paper de les 
vetlladores. No sé si en fan una..., en tot cas, quina va-
loració en fan, de quines són les funcions que havien 
de tenir en un inici, i si creuen que s’estan complint.

I... –un momentet, tenia alguna altra... No, crec que una 
mica les preguntes eren aquestes. He preferit destinar 
el meu temps a preguntes concretes, amb el benentès 
que tot el model que vostès han explicat, doncs, com 
saben és un model compartit amb la gent d’Esquerra 
Republicana.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, la senyora Mari-
na Geli.
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Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Primer, gràcies per la plataforma i per la 
seva tenacitat, perquè això seu és de necessitat, eh?, de 
tants anys. Conec bé el doctor Jarqué, perquè crec que 
va ser un referent, és un referent històric. Algunes qües-
tions, em sembla, de possibles anàlisis de per què sem-
bla que estem empitjorant –podríem dir-ho així, no?, 
objectivament– en la inclusió a l’escola ordinària de per-
sones, de nens i de nenes, amb discapacitat.

Una qüestió primera, eh?, perquè no em sembla menor 
i és un tema molt seriós, perquè, si no en sabem les 
causes, no hi podrem trobar solucions. I aquest és un 
tema important: els CDIAP.

Aquí hi ha una de les seves transparències, de menors 
de cinc anys (veus de fons) –la de menors de cinc anys. 
La majoria d’aquests nens han passat per CDIAP, per-
què tenim una xarxa de la qual hem de sentir-nos or-
gullosos –la conec bé perquè a més hi he treballat, o 
sigui que...–; aquesta xarxa que discrimina el perfil de 
discapacitat –encara que és veritat que ara hi van nens 
que no tenen discapacitat, però ja m’entenen vostès–, 
és un lloc, un àmbit, d’aquesta etapa de zero a cinc 
anys, on –més aviat de quatre a cinc anys– acabem 
d’acompanyar les famílies per decidir, eh? Això és així.

I, per tant, no ens pot estar passant que siguin des dels 
mateixos –ho pregunto, eh? No, no és un tema me-
nor, perquè aquest és un tema– CDIAP i les matei-
xes famílies –de comú acord, estic parlant, i després, 
d’acord, l’EAP, Ensenyament, etcètera–que diguin: 
«Amb les retallades, amb les dificultats de l’escola or-
dinària...» Parlo de menors de cinc anys, aquesta grà-
fica, eh?, perquè hauríem de decidir sobretot el perfil 
de nens, d’aquests setze mil, no?, més o menys, o dis-
set mil, estem parlant d’aquest univers, eh?, un univers 
relativament petit, no estem parlant de tots els nens 
amb necessitats educatives especials, que és un altre 
comentari que els volia fer. Em sembla interessant 
d’avaluar, aquest tema: que no sigui en el previ que di-
guin: «Escolti’m, per la millora, per la més...», perquè 
hi ha més professionals a les escoles d’educació espe-
cial, com vostès saben, i s’ha disminuït menys, per-
centualment, que a l’escola ordinària, perquè l’escola 
ordinària ha comportat també molts... Aquest em sem-
bla un tema, potser, per avaluar, per posar després, per 
veure què hem de fer.

Segona qüestió: jo crec que sí que hauríem d’inten-
tar arribar a un acord, no a molts anys, però... Conec 
bé el model basc, que volia que vostès s’hi referissin. 
I, de fet, amb la mateixa sindicatura, i tots ho hem dit i 
ho hem escrit, etcètera. Ens hauríem de posar d’acord 
en una cosa que em sembla que hauria de ser objecti-
va: quins perfils de discapacitats intel·lectuals o físics 
molt greus –perdoni, és del que estem parlant– neces-
sitarien –pràcticament la totalitat, o..., «pràcticament», 
que són molt pocs–..., quants d’aquests haurien d’anar 
a escoles d’educació especial. En benefici del mateix 
nen, eh? Sempre parlo que el bé superior és l’alumne. 
I segurament, d’aquests setze mil..., no ho conec, però 
hauríem de saber-ho, de quants estem parlant.

Si decidíssim que, en benefici pedagògic..., no cap al-
tre, eh?, perquè, en aquest hauria d’haver-hi un criteri 

acordat, objectiu, i en sortirien, jo crec, molts menys, 
d’aquests set mil, no?, que tenim a l’escola d’educació 
especial –molts menys; ens en sortirien, però molts 
menys.

I després, fer un pla, no sé si en cinc anys o en deu anys, 
encara que no els agrada, per dir: «Escolti’m, d’aquí a 
deu anys quedaran moltes escoles d’educació especial, 
i totes seran aules d’educació especial», perquè no ens 
hem d’enganyar: hi ha alumnat que pot anar a l’esco-
la..., o ha d’anar a l’escola ordinària, la gran majoria, 
però amb aules d’educació especial –a horari parcial, 
eh?, estic parlant, només–, en benefici, hi torno a insis-
tir, en el tema pedagògic. I, per tant, això no es pot fer 
en un any o en dos. S’ha de fer... Ho dic, això, perquè 
a mi em sembla que aquest podria ser un punt d’anàlisi 
en aquest pla que vostès demanen, perquè crec que ens 
posaríem d’acord, perquè crec que sí que la majoria de 
la societat catalana vol l’escola inclusiva.

Passo al tercer tema. No ens pot estar passant, aquests 
últims anys –i vostès parlen que hem de revaluar les 
USEE i els EAP–, que precisament en el període que 
empitjora és el període que augmenten les  necessitats 
educatives especials per raons socioeconòmiques. No, 
no és que ho justifiqui, eh? (Veus de fons.) No, no dic 
que ho justifiqui. Perquè, clar, les USEE que esta-
ven pensades per al perfil d’alumnes amb necessitats 
educatives especials amb discapacitat, ara s’han om-
plert d’altres alumnes que provenen de les dificultats 
d’aprenentatge, o problemes socials o diversitat, etcè-
tera: altres tipus de diversitat que no són pròpiament 
les que sempre nosaltres havíem pensat d’alumnes 
amb discapacitat.

Jo crec que això..., perquè em sembla totalment rellevant, 
perquè estic d’acord que hem de revisar les USEE, però 
sobretot qui ha d’anar a les USEE. Clar, a les unitats 
de suport a l’educació especial, com diu el nom, l’edu-
cació especial. Però, s’ha complicat la vida a l’aula. 
No ho estic justificant, estic intentant fer..., compartint 
amb vostès si el diagnòstic, que l’hem  d’aprofundir, 
per trobar-hi les solucions. Igual que els EAP, que 
s’han trobat amb dificultats... (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Acabo, perdoni, president, si em dóna un moment, amb 
el tema de models comparats: el canadenc o altres mo-
dels d’escola inclusiva. Hi han molt pocs casos d’esco-
la segregada –molts pocs casos–: autistes molt greus, 
grans discapacitats molt greus. En fi, tot això que co-
neixem bé, que dius: «Escolti’m, estan millor...» No 
vol dir que s’hagin de socialitzar d’una altra manera, 
però estem parlant d’una eina molt petita.

El què és el professorat, eh? El general o l’especia-
litzat. Potser, aquí, si anéssim cap aquest model que 
pràcticament tots, d’aquests sis mil, set mil que tenim, 
en cinc anys, haurien d’anar a l’escola ordinària i algu-
nes estones en una aula –aula, eh?– d’educació espe-
cial amb professor altament especialitzat... I després, 
també, una altra cosa a curt termini que podríem plan-
tejar, i jo els ho pregunto, és aquesta cosa de la prova 
que vostès deien pilot, de si sectorialitzéssim..., que de 
fet ho estan, no?, però les escoles d’educació especial, 
que hi ha professionals molt més capacitats, que tam-
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bé formessin part indistintament, diríem, del claustre 
de l’escola ordinària, o contractació de personal espe-
cialitzat a l’escola ordinària.

Saben que, a més a més, jo això ho havia plantejat des 
d’una altra mirada a la infermeria. Perquè els alumnes 
d’educació especial –determinats alumnes– necessi-
ten personal que no és només educatiu: fisioterapeu-
tes, o logopedes o professionals d’infermeria. Vostès 
ho saben, eh? –ho saben. Llavors, això es troba bàsica-
ment a les escoles d’educació especial i no es troba a 
l’escola ordinària. Per tant, ho dic perquè, si no...

Hem de fer un diagnòstic més acurat del que ens ha 
passat, sense una lectura simplista, diríem, perquè crec 
que hi han algunes qüestions de les dades que vostès 
fan..., a part del tema de les retallades, etcètera, que 
no estigui fent que determinats pares i mares –pares i 
mares– prefereixin també l’educació... No ho sé, eh?, 
és una hipòtesi, perquè em sembla que hi trobaríem un 
punt, perquè ha canviat molt l’escola –de la diversitat 
d’alumnat, estic parlant–, aquests últims anys, i, per 
tant, potser ha anat en detriment de la..., sense volun-
tat, eh?, sense voluntat, no és que hi hagi una decisió. 

Però a mi em sembla que aquests podrien ser alguns 
dels comentaris que des del nostre grup estaríem total-
ment disposats a treballar, per descomptat, amb el Go-
vern, per veure en un període relativament curt, d’aquí 
fins al 2020, com podríem reconduir-ho.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, la senyora María Jo-
sé Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerles su 
presencia hoy aquí, y, bueno, toda la información y 
la exposición que han realizado, que les agradezco de 
corazón. Porque, bueno, no suele ser corriente, no sue-
le ser normal coincidir tanto con un compareciente,  
y la verdad es que lo que ustedes han expuesto, pues, 
es lo que nosotros estamos intentando reflejar en nues-
tra acción parlamentaria, este último año, sobre todo 
seis meses atrás, que ya iniciamos, pues, una iniciativa 
parlamentaria con pregunta, interpelación, moción a 
la consellera.

A ver, a mí me gustaría repetir aquí tres principios, 
digamos, porque que consten en acta y porque creo 
que nunca va mal repetirlos, ¿no?, aunque puedan so-
nar un poco grandilocuentes. Pero no podemos olvidarlo: 
la escuela inclusiva es una demanda social muy sensible 
que es inaplazable. No podemos seguir hablando, hay que 
empezar a hacer cosas. Es un derecho reconocido por la 
ONU, recogido en la LOE y en la LEC, y reforzado con 
la LOMCE. O sea, que el marco legal está claro, lo que 
hay que hacer es aplicarlo. Por tanto, entendemos que es 
una obligación legal y también moral –de la  Generalitat, 
en este caso, que es quién es competente de aplicarlo–, 
pues, el potenciarlo, porque es un tema de justicia so-
cial.

Hecha esta previa, un poco por el marco de princi-
pios donde nos vamos a mover, los datos que ustedes 
han puesto aquí encima de la mesa son demoledores: 
el balance de estos últimos diez años, tan negativo, el 
ver cómo vamos retrocediendo en lugar de avanzar. 
A mí me han preocupado mucho las cifras, porque, 
claro, ver que los alumnos matriculados en centros de 
educación especial..., los datos que nosotros teníamos 
es que la matrícula del último curso había aumentado 
un 25 por ciento el porcentaje de personas, o de niños, 
con discapacidad, pues es un..., más o menos estable 
en el tiempo. El que aumente la matrícula en centros 
de educación especial es porque se está desplazando de 
la  escolarización ordinaria, de la escuela inclusiva, al 
centro de educación especial.

Y especialmente preocupante, el dato de los menores 
de cinco años, porque aunque no sean tantos en pro-
porción, como decía otro portavoz, con relación a lo 
que es el universo de niños..., pero es igual: esos ni-
ños en concreto están perdiendo una oportunidad de 
inclusión para su formación ya desde el inicio, que va 
ser muy difícil luego de reconducir, y son niños que se 
van a sentir, pues, distintos y «marginados» –entre co-
millas– desde el inicio.

También el dato que han aportado, que yo este no lo 
sabía, de que el 35 por ciento de los alumnos en cen-
tros de educación especial tengan una discapacidad le-
ve o moderada –me parece, ¿no?, que han dicho «leve 
o moderada»– es muy preocupante, porque también 
son oportunidades de inclusión que estamos abando-
nando por una deficiente gestión del sistema.

Cuando han entrado en el tema de los profesores, la for-
mación de los profesores, aquí me gustaría preguntarles 
por propuestas concretas: si se deben de incluir en los 
programas formativos, tanto en los cursos de magiste-
rio; si tiene que ser un tema de oposición; si son cur-
sos que tienen que hacerse periódicamente. ¿Cómo creen 
que esto sería más eficaz?

Y el tema de los recursos. Aquí tenemos denuncias, pues, 
de sindicatos, de la FAPAC. Es cierto: no es tanto los 
recursos que hay sino cómo se organizan. Nosotros 
denunciamos también una disparidad en los criterios 
territoriales de asignación de recursos a la escuela or-
dinaria. No hemos tenido respuesta satisfactoria de la 
consellera, que nos dice que no hay ningún problema 
y que todo funciona bien. Bueno, pues seguimos man-
teniendo esa duda: nosotros nos creemos a los padres 
que nos dicen que esto no funciona.

La experiencia piloto que ustedes han explicado, que 
también me la habían explicado a mí, y que me pare-
ce muy positiva. Y volveremos a preguntar a la con-
sellera, cuando comparezca en comisión, por qué esa 
experiencia piloto, pues, murió ahí, a pesar de ser ab-
solutamente positiva en cuanto a resultados y valora-
ciones.

La consellera Rigau no habló de escuela inclusiva en 
la comparecencia de inicio de curso, según nos dijo, 
cuando nosotros le preguntamos cuando compareció 
aquí, porque tenía pendiente una comparecencia. Bue-
no, una cosa no quita la otra, pero esperaremos a la 
comparecencia, donde seguramente nos va a aclarar 
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todo lo que no nos ha aclarado, pues en estos seis me-
ses que llevamos detrás del tema.

En cuanto al funcionamiento de las USEE y de los EAP. 
Han hecho una crítica. También me gustaría si nos pu-
dieran, si no en este momento, hacer llegar propues-
tas concretas de qué se podría hacer, porque es algo 
que nosotros, pues, podemos plantear en el Parlament, 
o que pueden hacer llegar al grupo que apoya al Go-
bierno para que directamente se ponga en marcha, 
porque más que, pues, denunciar el mal funcionamiento 
que también nos ha llegado a nosotros, pues es ya poner 
propuestas concretas de mejora.

Y la falta de liderazgo, que ha sido el resumen, pues 
nosotros no podemos menos que apoyar esta valora-
ción, porque es lo que nosotros también hemos obser-
vado en este año de inmersión en el modelo de escuela 
inclusiva que estamos teniendo, y en concreto y perso-
nalmente yo.

Hoy tenía acceso al informe del Síndic de Greuges so-
bre los derechos del infant –que también la portavoz 
de Esquerra, pues, recordaba, que hoy es el Día Inter-
nacional de la Infancia–, y claro, es que es demoledor. 
En la página 105, creo que es –lo tenía por aquí mar-
cado, me lo estado mirando antes–..., es que todas las 
cosas que denuncia son las mismas, siempre las mis-
mas: del informe del año pasado, las mismas que uste-
des han estado diciendo, las mismas que desde nuestro 
grupo parlamentario hemos puesto encima de la mesa 
y le hemos pedido una respuesta a la consellera. Y se-
guimos igual, seguimos sin respuesta.

Nosotros, además de esto, hay una serie de preocupa-
ciones que queríamos compartir con ustedes. Son siem-
pre las mismas, pero, como no tenemos respuesta, pues 
las seguimos planteando, a ver si, a fuerza de decir las 
cosas, pues se acaban solucionando.

El tema de la incongruencia de los datos. Las estadís-
ticas de Ensenyament de los cursos 13-14 y 14-15 no 
las conocemos. No sé si ustedes las tienen. Si ustedes 
no las tienen, pues podríamos pedirlas, y les agrade-
ceríamos que nos digan los datos que les interesarían. 
Lo que es un hecho es que Cataluña está a la cola de 
España en inclusión –me parece que es la segunda co-
munidad por la cola–, lo cual no se corresponde, pues, 
con el nivel socioeconómico que hay en Cataluña.

El plan director, también... (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –aca-
bo, presidente, en un momentito, si es un poco gene-
roso–, que pedimos a la consellera –también estamos 
pendientes de volvérselo a pedir en la comparecencia 
de la consellera. Aquí nosotros creemos que, como en 
todo en la vida, hay que hablar con el que sabe y con 
el experto. A nosotros nos gustaría que ustedes tuvie-
ran una participación importante en la elaboración de 
este plan director, que no sabemos si existe, si se está 
haciendo, si no se ha hecho nada, no sabemos en qué 
estado se encuentra.

Aquí también les queríamos preguntar si ustedes han 
tenido, pues, contacto o relación, porque les hayan lla-
mado de la conselleria para participar en esto, o en la 
mesa que también hemos pedido, y cuál es su impre-

sión. Si creen que están satisfechos, si creen que tene-
mos que hacer algo, si tenemos que pedir algo desde 
el Parlamento, pues, que cuenten con nosotros.

Desarrollar el articulado de la LEC. Ustedes lo han co-
mentado: llevamos cinco años y ahí se quedó.

Nos preocupa también mucho..., porque estamos de acuer-
do, que ustedes también han hecho esta valoración: los 
centros de educación especial deberían reconvertirse en 
proveedores de recursos a la escuela ordinaria, porque ya 
tenemos unos profesionales bien formados y se trataría de 
buscar el convenio, el contrato programa, para que se apoye 
a la escolarización ordinaria. Aquí, pues, si ustedes tuvie-
ran también una propuesta, o algo que hubiera que incluir, 
también les agradeceríamos que nos lo hicieran llegar.

También quería preguntarles por la escolarización com-
partida –para ya ir acabando–, porque familias concre-
tas nos han dicho que les preocupa mucho, y nos decían: 
«Bueno, imagínate, tu hijo, que tiene una discapaci-
dad, pues que tuviera que ir a dos colegios, e integrar-
se en dos ambientes educativos sociales diferentes, y 
con las connotaciones especiales que tiene, tanto un 
centro de educación especial como un niño con una 
discapacidad.» Con lo cual, qué valoración les mere-
ce, si creen que es por falta de apoyos especializados, 
pues creemos que el dinero hay que dedicarlo a lo que 
se necesita y sobre todo a los servicios a los ciudada-
nos, que es por lo que pagamos nuestros impuestos.

Y, para finalizar, decirles que la sensación que tene-
mos desde nuestro grupo parlamentario es que quizá lo 
que hay que hacer es dejar de hablar del tema y poner-
se a hacer las cosas, porque es lo que dicen: estamos 
de acuerdo en el tema grupos incluso ideológicamente 
muy distintos, porque esto al final es un tema social, di-
gamos, ya, que es un principio de funcionamiento pa-
ra todos. Con lo cual, lo que a nosotros nos gustaría, 
para finalizar la intervención, es que lo que queremos 
es empezar a hacer las cosas. Las tiene que empezar a 
hacer quien gobierna, los demás lo único que podemos 
hacer es, pues, empujar, en la medida que podamos. 
Y, en este sentido, quedamos a su disposición para ha-
cer lo que crean más conveniente para conseguir este 
objetivo.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, la senyora Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, president. Bé, abans de tot, agrair les inter-
vencions del senyor Saura i de la senyora Santiveri. Bé, 
o sigui, comentar-vos que, com ja s’ha esmentat diver-
ses vegades, nosaltres vam presentar una moció, que 
va ser presentada per Dolors Camats, que durant la le-
gislatura anterior va treballar tot el tema de l’educació. 
I bé, ella començava, en la seva intervenció, parlant 
que les famílies amb nens i nenes amb discapacitat pa-
tien la doble retallada: patien la retallada com qualse-
vol nen i nena d’una escola pública..., i el que li diria a 
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la senyora Cuevas: sí, ens podem posar d’acord, tots, 
en l’educació inclusiva, però no podem deixar de ban-
da que s’ha fet una llei com la LOMCE, que és la llei 
més segregadora que ha existit en la democràcia, se-
gons la meva percepció. Per tant, doblement afectada: 
qualsevol nen i nena que forma part d’aquesta escola 
pública, que ja la LOMCE el que fa és segregar-lo més 
encara. I la segona: ella parlava de la reducció i la desa-
parició dels professionals; és a dir, de les retallades en 
l’educació pública, i, en el cas concret, d’aquests pro-
fessionals que tracten i donen suport a aquests alumnes 
amb discapacitat.

Això confirma les dades que avui ens heu portat, no? És 
a dir, que augmenten els alumnes en els centres d’edu-
cació especial i baixen els alumnes en l’educació ordi-
nària. Això ho confirmaria, aquestes dues vessants que 
ja esmentava la nostra portaveu del grup en la presen-
tació, i que vosaltres n’heu fet esment, d’aquesta moció.

Això es fa amb l’excusa de la crisi, no?: amb l’excusa 
de la crisi es canvia un model, i en aquest cas con-
cret es canvia el model d’educació inclusiva. El nos-
tre grup sempre hem defensat i sempre lluitarem per 
l’educació com a dret fonamental de totes les perso-
nes. I deia la senyora Santiveri: «L’escola inclusiva és 
l’escola de tots i totes.» L’atenció educativa pública, el 
seu principi més important per nosaltres hauria de ser 
una escola inclusiva, on tothom tingués les mateixes 
oportunitats. Unes persones amb més atenció? Sí, pe-
rò que generés un principi bàsic per a tothom, que és 
la igualtat entre les persones.

Tinc la sensació..., o sigui, quan explicava el senyor 
Saura tota la seva trajectòria, no?, que la plataforma 
sempre havia tingut un to conciliador en els seus co-
municats, en els seus pronunciaments i en els seus ac-
tes públics. I durant aquests anys, nosaltres, el nostre 
grup, hem estat parlant moltes vegades que aquest to 
ha augmentat, ha augmentat un to de crítica. Voldríem 
saber si això està relacionat, com nosaltres ja hem dit, 
amb els pressupostos, amb les retallades en els pres-
supostos d’educació, què ha passat, o si esteu empre-
nyats, pel vosaltres dèieu de la senyora Rigau, que en 
el seu inici de curs no esmentava en cap cas l’escola 
inclusiva. Ens agradaria saber què és el que ha com-
portat que s’hagi augmentat aquest to de crítica de la 
plataforma.

I bé, per nosaltres... Agafem els punts que sol·liciteu aquí 
al Parlament. El primer punt, evidentment: les reco-
manacions del Síndic de Greuges per nosaltres serien 
d’obligat compliment, però, com sabeu, són recoma-
nacions, i que cadascú les escull o no les escull, no 
són d’obligat compliment.

El punt número 2: gràcies per recordar que s’han de com-
plir les mocions que s’aproven en el Ple del Parlament 
–moltes gràcies.

El punt número 3: evidentment, s’han de tenir instru-
ments per poder avaluar, per poder tenir indicadors i 
avaluar les polítiques que s’estan fent.

I el punt 4 –em quedo i finalitzo amb això–: o sigui, 
no només s’ha d’acceptar la diversitat, com deia la se-
nyora Santiveri, sinó que s’han d’unir aquestes diver-

ses realitats. I no només acceptar, sinó que s’ha de de-
mostrar. I demostrant és la millor manera de fer país, 
no?, en el seu quart punt.

I dir que jo, quan estudiava a l’institut..., la meva com-
panya, que tenia al costat, tenia una discapacitat. Al 
meu poble hi ha una escola d’educació especial, i en 
canvi aquesta noia estava a l’institut amb tots nosal-
tres, i ningú es va qüestionar res. Per tant, em quedo 
amb això.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I pel Grup de Convergència i Unió, el 
senyor Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Sí, gràcies, president. En primer lloc, agrair als com-
pareixents la seva presència i, per tant, la seva exposi-
ció. A nosaltres ens agradaria començar dient que la 
LEC, que va ser una recerca d’un consens molt gran 
perquè fos una llei amb intenció de ser no perenne pe-
rò sí que tingués durada per molts anys, no?, doncs, 
incloïa l’escola inclusiva, perquè hi creiem i perquè la 
defensem.

Dit això, dir també que per nosaltres l’escola ha de ser 
sempre que sigui possible, des de quin punt de vista? 
Des que l’enfocament de l’atenció educativa al nen, 
des de..., que el focus estigui sempre centrat en les ne-
cessitats d’atenció educativa de cara al progrés evolu-
tiu de l’infant en qüestió. I diem això perquè és que 
hi ha moltes singularitats; és a dir, quan hi ha mol-
tes singularitats..., la diputada Marina Geli n’ha fet 
unes quantes, però n’hi ha algunes de conductes dis-
ruptives, de grans atencions, que són molt complexes 
d’atendre a l’escola, i jo diria que encara una mica més 
als centres de secundària.

Però, a més a més, no perdem de vista, tampoc, el tre-
ball intens que s’ha de fer respecte a l’autonomia per-
sonal de molts nois i noies, que el gran èxit de la seva 
vida pot ser que arribin a tenir treball amb autonomia 
personal, almenys la gent que hi hem treballat ho sa-
bem, i que aquest tipus de treball, amb un horari més 
o menys tipificat i establert, és enormement complex 
de fer.

Per tant, cas a cas, atenció a les necessitats des de la 
singularitat, i quan la singularitat, l’atenció, és real..., 
i és d’acord amb les necessitats, doncs, que el sistema 
educatiu està fent un gran servei al nen, a l’alumne i al 
noi i a la noia.

Dit això, el sistema –en aquest cas, des d’aquesta es-
tructura– està dotat des de sempre –i s’ha parlat aquí 
de persones que inclús han governat–..., des de fa molts  
anys hi ha una estructura que el sistema educatiu a 
Catalunya s’ha dotat per tal que tot això funcioni, co-
mençant pels equips d’assessorament psicopedagògic, 
amb el seu funcionament. Nosaltres hi creiem –nos-
altres hi creiem–, i si hi ha algú que en dubti, que ho 
digui però nosaltres hi creiem. A partir dels seus in-
formes, s’ha de derivar una atenció als alumnes a la 
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qual l’Administració ha de respondre, hi ha de poder 
respondre, i aquí hi ha també la implicació de la ins-
pecció perquè tot això funcioni.

No m’estenc més enllà, en aquest concepte, perquè el 
temps és curt. Sí que voldria..., perquè s’han tret unes da-
des, però a mi també m’agradaria aportar-ne unes quan-
tes. S’ha parlat d’uns increments, però jo hi diria: «No 
perdem de vista que del 2002-2003 –dades reals– fins 
al 13 i 14 –dades encara provisionals– el nombre d’alum-
nes amb necessitats educatives especials ha crescut cada 
any.» Si volen, els en dic la relació. Per tant, si s’han in-
crementat els alumnes de menys de cinc anys, i si s’ha 
incrementat del total, és obvi que els de menys de cinc 
anys s’han incrementat, també, perquè n’hi ha molts 
més casos. Segurament perquè la medicina cada vegada 
avança més i per tant podem salvar més vides, etcètera. 
Però, si el primer any hi havia 1.012.866 casos –parlo 
del 2-3–, el 13-14, de moment, hi ha 1.293.011 casos.

I vostès han parlat que és la tercera compareixença... 
(Veus de fons.) Perdó, sí, sí: 1.293.011 casos. No, perdó! 
Total d’alumnes –perdó: total d’alumnes; no, no, per-
dó. M’equivocava. (Veus de fons.) És que m’he equi-
vocat de columna. Però, en tot cas, anem de 18.500... 
No, perdó, correcte: de 18.516 –creixement constant– a 
25.601 –constant any a any; per tant, el número total 
varia.

Si anem a percentatges –dispensin per aquest error, 
que m’he equivocat de columna, eh?–, l’any 2004, que 
vostès van fer la primera compareixença, d’alumnes 
escolaritzats en centres ordinaris n’hi havia un 67,4 
per cent. El 2008, el 71,8 per cent. El curs passat, el 
12-13, que són les últimes dades reals que hi ha, 73,6 
per cent –dades reals del departament, que vostès les 
poden consultar perquè els números totals em coinci-
deixen amb els que vostès ens han donat. Això és el 
que hi ha de dades. Jo no he posat en dubte les seves; 
m’agradaria que no posessin en dubte les meves, per 
les cares que fan.

Dit això, continuo des del punt de vista del funciona-
ment. Nosaltres, ho torno a dir, creiem en la inclusiva. 
Penso que els percentatges..., i és molt positiu que fun-
cionin. És fonamental que l’atenció sigui singularitza-
da al cas i a cada cas.

Vostès han parlat que n’hi ha dos-cents que ho accep-
ten amb poc entusiasme, especialment els centres de 
secundària. Nosaltres els preguntem què creuen que 
s’hauria de fer, i si això permet una actuació imme-
diata i un canvi radical de la mentalitat, de la manera 
de ser i de pensar dels educadors. Si vostès creuen que 
això és realment fàcil i factible perquè parlaven d’una 
actuació molt immediata.

I també deien que no calen més recursos per fer més 
inclusió. I jo entenc que, quan hi ha casos..., els recur-
sos han d’anar destinats d’acord amb les singularitats, 
com deia abans, al que cada nen, o cada noia o cada 
noi exigeix. Per tant, jo entenc que és molt possible que 
els recursos sí que haurien de ser, penso, en aquest cas, 
superiors –crec, però en tot cas, no discutirem ara això.

Vostès parlaven que volien revisar les USEE. Per cert, 
les USEE, que estan creades de no fa massa anys, amb 

un anterior govern, i que nosaltres, en principi, veiem 
que estan funcionant. No sé si vostès mateixos en te-
nen algunes que funcionen i unes altres que no. Per 
tant, el problema potser no és la creació.

I, en aquest sentit, també donar-ne xifres: mentre que el 
curs 2004-2005 n’hi havia divuit –increment constant, 
i passem al curs 13-14–, aquest any, 359 USEE crea-
des –359. Increment constant d’USEE, també; per tant, 
esforç. I també recordem la migradesa econòmica que 
tenim en aquests moments constantment, però que en 
tot cas s’incrementa. Parlem d’increment percentual, de 
números totals, parlem d’increment d’USEE total. Això 
és una voluntat d’uns resultats de feina que es vol fer. 
Una altra cosa és que compartim criteris de si vostès 
creuen que es fa o no prou bé, etcètera; però, en tot cas, 
els números totals d’atenció són aquests.

I també parlem que, malgrat que han dit que els EAP..., 
que nosaltres, ho torno a dir, hi creiem molt, però vos-
tès han dit que n’hi havia alguns que funcionen i al-
guns altres que no. Què creuen que caldria fer als EAP 
segons el seu punt de vista? Perquè han dit –pel que he 
intuït jo, no sé si m’he equivocat– que en tot cas n’hi 
havia alguns que no funcionaven suficientment bé.

Com a més detalls, dir que vostès han parlat del fet que 
la consellera no va anomenar l’escola inclusiva. A mi 
m’agradaria dir que hi ha una compareixença prevista, 
amb treball monogràfic, aquí al Parlament, en seu par-
lamentària, per donar explicacions i per donar contin-
gut a l’escola inclusiva, en una línia en la qual, si m’ho 
permeten, s’està treballant de manera intensa i en la 
qual es té, doncs... –que ho trobi per aquí, que ho he 
perdut... S’ha creat la taula d’entitats, s’ha creat el co-
mitè d’experts i s’ha creat la Comissió Tècnica d’Edu-
cació Especial per tal d’endegar, entre altres coses, el 
pla estratègic. Per tant, s’està actuant, i s’està actuant, 
penso, amb intensitat. Hem parlat de percentatges i hem 
parlat de números, i estem parlant d’actuacions.

M’agradaria, també, abans, referir-me a un tema que 
va lligat una miqueta al full 2, 3 de la intervenció de 
la senyora Noemí, lligant una miqueta..., bé, que era 
això dels EAP i aquesta revisió de les USEE, a veure 
una miqueta què en pensaven. I, en tot cas, ho deixaria 
aquí: des d’aquesta reflexió i d’aquests dubtes que es 
generaven, com creuen vostès, des de la seva òptica, 
què es podria corregir, eh?

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Doncs, quan vulguin... (Veus de fons.) 
El micro, el micro. Senyor Saura, si vol, o la senyora 
Santiveri.

Víctor Saura Estapà

Que ella contesti i si de cas jo ho completo.

El president

Molt bé. Doncs, senyora Santiveri
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Maria Noemí Santiveri Papiol

Sí, ell que em complementi. Intentaré seguir el mateix 
ordre. Si em deixo alguna cosa, doncs, demaneu-me-la.

Començarem per l’Agnès, d’Esquerra Republicana. Bé, 
tot el que has dit..., doncs, és evident que no hauria de 
ser jo qui et contestés a aquestes preguntes, m’entens? 
Això hauria de ser el Govern, hauria de ser la senyo-
ra Irene Rigau, qui t’hi contestés. Jo sóc plataforma. 
Ara, jo puc donar-te la meva opinió, d’acord? (L’ora-
dora riu.) Però és la meva opinió; és a dir, la dada te 
l’hauria de donar el Govern. 

La taula d’entitats? Sí, existeix; sí que és veritat que 
existeix. Que podria funcionar millor? Òbviament 
–òbviament. Des del meu punt de vista, des que s’ha 
creat aquesta taula d’entitats, a la qual, per cert, va 
costar bastant que em convidessin –només com a co-
mentari–, crec que hem treballat a un ritme lent. De 
fet, també he de dir que, amb la nova direcció gene-
ral que hi ha al departament, sincerament, almenys 
la meva percepció és que hem millorat molt. Per tant, 
quan dic una cosa que no m’agrada, també he de dir 
una cosa que m’agrada. Hem millorat molt, i per tant 
desitjo que continuem amb bones relacions. Des del 
meu punt de vista, lents.

Quant al pla d’acció? Jo no ho sé, però estic quasi se-
gura que està a punt de presentar-se el pla estratègic. 
Serà el pla definitiu? Estic segura que no, i per tant ai-
xò em decebrà bastant.

Que s’està treballant en formació del professorat? Sí. Que 
estem en un mal moment? També. Crec que hi ha una 
fórmula, que és la de l’acompanyament, que és la que 
més està funcionant en models d’escola inclusiva, i és 
justament la que en aquests moments no s’està utilit-
zant tant. També he de dir que el paper dels vetlladors 
no és el punt més important –no ho és. És a dir, nos-
altres, com a plataforma no ens preocupa tant si hi ha 
un vetllador més o un vetllador menys, o si hi ha tres 
hores més o tres hores menys; el que ens preocupa és 
l’avaluació de cada recurs que s’està col·locant.

I les USEE: des del nostre punt de vista, no en tenim 
una valoració, ni una avaluació. Per tant, com a pla-
taforma, no ho sabem. Si l’honorable consellera us 
contesta, doncs, ja ens arribarà la informació. Jo t’he 
 donat la meva opinió, si tu vols... (veus de fons), però 
és la meva opinió.

Contestarem ara a la diputada Marina Geli. Molt de 
gust de veure’t aquí, m’ha agradat molt la teva inter-
venció. En tot el que has dit tens part de raó. És evi-
dent que quan hi ha crisis, quan hi ha malestar, quan 
hi ha preocupació per un infant, sobretot quan és de 
primeres edats, el protegirem. I, per tant, és molt pro-
bable que hi hagin famílies que la seva protecció sigui 
l’escola d’educació especial. Però també és veritat que, 
si el nostre model fos únic, i el recurs el tenim..., per-
què el recurs que tingui a educació especial, l’hauria 
de tenir a ordinària, eh?

Quan diem «d’aquí a deu anys en quedaran pocs ca-
sos»..., és que ja haurien de quedar pocs casos. És que 
no es tracta de fer-ho de mica en mica per assegurar 
aquesta petita protecció, es tracta –parlant sempre de 

com ho veiem nosaltres–, que és una decisió a pren-
dre, és una decisió de dir: «On tenim els diners? Estan 
dividits. On tenim els recursos? Els tenim dividits. On 
tenim els nens? Els tenim dividits.»

Que hi ha un percentatge petit..., però és que petit no es-
tem parlant de vint mil persones, estem parlant d’un 5 
per cent dels casos que poden ser de plurideficiències. 
Però estem parlant d’un percentatge molt petit. De fet, 
ara comentava amb alegria la nova escola bressol que 
han inaugurat amb molta alegria. (Veus de fons.) In-
augurarà –amb molta alegria. Per tant, és possible. Hi 
han casos, quan parlem de secundària... És possible? 
Home, és possible –és possible. Si és possible per a un 
cas, és possible per a tots els casos. Què cal? Cal la vo-
luntat política.

És cert que... Qui ha d’anar a les USEE?, que també ho 
has preguntat. El professor especialitzat, el tutor, els 
models comparats? Estaríem en el mateix: cal avaluar. 
És a dir, nosaltres no tenim fe en res, sinó que creiem 
en l’avaluació i a retroalimentar el sistema. Quan el 
sistema té tres pals i un pal ens cau, ens cau el sistema. 
Per tant, col·loquem ciment als pals, col·loquem una ci-
mentació que permeti que el sistema no trontolli amb 
una crisi. Si triem un model d’escola, el que no podem 
fer és marxa enrere, no podem canviar, hem de donar 
aquesta seguretat.

Jo entenc les famílies que em diuen: «He de portar-lo 
a educació especial» –jo les entenc. Per tant, què hem 
de fer? Que no pensin que aquesta és la solució, sinó 
que pensin que el nostre sistema educatiu, amb escola 
ordinària, és capaç d’oferir un bon servei a qualsevol 
dels nens nascuts en el nostre país.

I una altra pregunta molt important, que com a pla-
taforma ens l’hem plantejada, és: qui posa el límit? 
On està el límit entre que hi va o no hi va? Això és 
complex, perquè ja estem parlant inclús d’ètica. Crec 
que hem de creure en els experts, que hem de creure 
en els EAP, malgrat que ens queixem que no estiguin 
funcionant; hem de creure en les famílies, i no s’ha 
de marcar un límit estricte, no podem dir «aquest sí i 
aquest no». És una pregunta que no puc contestar-t’hi, 
eh? Crec que la línia és molt dèbil i no s’ha de marcar 
aquest límit, no? En tot cas, cal tenir també seny, i cal 
pensar en els experts i en les famílies, que són els pa-
res d’aquesta criatura.

Què ens ha passat? A aquesta sí que t’hi puc contes-
tar. El que ens ha passat és que no hem cregut en el 
model d’escola inclusiva. El que ens ha passat és que 
hi  creiem però no amb un convenciment: «Hi crec, jo 
sé que és un model bo, però ara no és el moment, ara 
no tinc els diners, ara tinc masses problemes, ara el 
sistema m’està trontollant.» El problema que tenim és 
no ser líders en el model d’escola que volem, indepen-
dentment de quines siguin les variables que ens esti-
guin atacant. Això, des del nostre punt de vista, crec 
que és el que ens ha passat.

M’ha agradat molt la teva intervenció, eh?, i entenc 
moltes de les coses que dius, des del punt de vista, in-
clús, sanitari, perquè de fet estan totes molt relaciona-
des. Però hi ha d’haver un bon sistema sanitari, hi ha 
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d’haver un bon sistema educatiu, hi ha d’haver un bon 
sistema de benestar social.

Vols afegir...?

Víctor Saura Estapà

No... Ella ha comentat també allò dels CDIAP, que nos-
altres no tenim una opinió massa formada, em sembla a 
mi, sobre el paper dels CDIAP, eh? Potser sí que és ve-
ritat que estan influint, no?, en aquest... La veritat és que  
no ho sabem.

El que sí que volia comentar és que, quan has parlat 
de raons socioeconòmiques, hi ha una dada bastant 
curio sa –que no hem esmentat, per tampoc, allò, om-
plir de dades la xerrada–, i és que el 21 per cent de 
l’alumnat que hi ha a centres d’educació especial és 
d’origen immigrant, segons dades oficials. Això són 
com vuit punts més –ho dic de memòria– del percen-
tatge de població immigrant als centres ordinaris.

És a dir, hi ha una descompensació brutal. Hi ha un 
12, 13 per cent a la població general, i hi ha una con-
centració excessiva a les escoles d’educació especial; 
la qual cosa, a nosaltres, sense que en tinguem un es-
tudi fet, ens dóna la sensació que és un tipus d’alum-
nat, diguem-ne, que bé, són més fàcils de portar cap 
allà per part de l’EAP. L’EAP deu tenir molta feina; 
cadascú es coneix la seva, però deu tenir molta fei-
na, i llavors, diguem-ne, ha de, com diu el Jarqué, fer 
de «guardaagulles» i, per tant, diguem-ne, col·locar 
aquest aquí, aquest allà, i deu ser més fàcil de con-
vèncer una persona immigrant i amb poca cultura que 
vagi cap a l’escola especial que no una persona que té, 
doncs, una altra formació, penso jo. Però nosaltres no 
tenim capacitat d’avaluar, tot són intuïcions. I per això 
demanem que hi hagi una..., no ho sé, una taula d’enti-
tats, o un seguiment real d’aquest tipus de coses.

Però, per descomptat, nosaltres no posàvem en absolut 
en qüestió tota la feina dels EAP ni tota la feina de les 
USEE. Hem començat dient que era una tasca com-
plicada i difícil, i l’únic que demanem és una revisió i 
unes directrius clares en alguns casos.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Bé, la següent intervenció ha sigut de la senyora Cue-
vas. La pregunta, bàsicament, que ens has fet és la for-
mació del professorat, no? Home, tampoc és que sigui 
el nostre paper dir-ho, però és evident que la formació 
de professorat ha de ser inicial, eh? Aquí és molt im-
portant que totes les facultats de ciències de l’educació 
que intervinguin en el currículum, doncs, hi tinguin 
especial atenció. Sé que ara no és així –i això ho sé de 
primera mà perquè sabeu que sóc professora de cièn-
cies de l’educació d’una universitat.

També, evidentment, amb formació del professorat per-
manent i, després, en el centre, aquesta que us deia 
d’acompanyament. En els casos que s’han fet, sobre-
tot en secundària –i s’han fet i, per tant, he de dir que 
s’han fet, i s’estan fent–, són molt efectius, perquè la 
persona que dintre del seu lloc de treball està rebent 
una formació quant al que és treballar en model d’es-

cola inclusiva, amb més d’una persona dintre de l’aula, 
aquesta persona recorda aquesta manera de treballar i 
pot fer canvi d’hàbits.

Després, redefinir l’EAP i l’USEE? T’hi diria el ma-
teix: aquest no és el nostre paper. Nosaltres ajudem, 
som ajudadors.

La funció de l’EAP? Les funcions estan ben definides. 
O sigui, ja sabem què és un EAP; de fet estem molt 
d’acord, en la creació dels EAP. El que diem és que 
sovint el sistema, diguem-ne, no s’avalua, i és possible 
que es torcin algunes de les funcions que en principi o 
a priori teníem definides.

I les USEE, el mateix: cal avaluar, tot s’ha d’avaluar. 
De fet, sé que el Govern està mirant com avaluar, sé 
que s’està treballant. I penso que en la compareixença 
també la consellera ens dirà que estan pensant com 
avaluar. Doncs, deu ser que veu que és necessari; 
doncs, nosaltres també veiem que és necessari, perquè 
quan no avaluem, nosaltres podem creure, però no te-
nim fe, eh? Per tant, cal avaluar.

El pla director. Nosaltres també pensem que s’està fent, 
estem també convençuts que estarà a punt de dir-se, 
aquest pla director.

Què més, així, em pregunta? És un tema social, tema 
de país... (Veus de fons.) Ah, la compartida. Bé, ho hem 
dit moltes vegades i suposo que estaves esperant que 
et contestés a això, no? És la pitjor mesura, sense cap 
dubte. Això ho dic com a mare, no només com a plata-
forma: l’educació compartida és la pitjor mesura. Per-
què són nens... Aquí, crec que ell com a pare i jo com 
a mare hi estarem totalment d’acord: és a dir, a un nen 
que li costa obrir la boca, que li costa dir una paraula, 
com li puc dir que canvia, a la setmana, a dues esco-
les, amb diferents companys, diferent porta...? Només 
que la porta sigui vermella i l’altra verda, per ell ja és 
un espant. I quant de temps durarà això? L’educació 
compartida és la pitjor mesura –la pitjor. Ho hem dit 
moltes vegades i ho continuarem dient.

Bé, i crec que amb això contestem... Vols dir tu algu-
na cosa?

Víctor Saura Estapà

Bé, sí que m’agradaria aclarir una cosa: quan parlem 
de les xifres aquestes i ho comparem amb la resta d’Es-
panya, crec que sí que s’ha d’aclarir que hi ha causes 
històriques que expliquen per què Catalunya té un ín-
dex de població en educació especial més fort que Es-
panya. És a dir, s’ha de reconèixer la tasca que van fer 
les famílies de nois que ara tenen quaranta, cinquanta 
anys, que van crear escoles d’educació especial, quan 
segurament a la resta d’Espanya no anaven a escola, es-
taven a casa.

Per tant, diguem-ne, nosaltres no demonitzem les esco-
les d’educació especial; considerem que hi ha un gran 
bagatge allà, que hi ha una feina enorme, i, és més, 
 creiem que Catalunya va ser pionera, als anys seixanta, 
als anys setanta, en creació d’escoles d’educació espe-
cial, en escolarització de nois amb dificultats, amb dis-
capacitats quan en altres llocs no estaven escolaritzats. 
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I, per tant, això és una tasca que s’ha de reconèixer, és 
una part de l’explicació del perquè encara hi ha una xar-
xa tan forta, però creiem que això s’ha de reconvertir.

Vull dir, fa molts anys que sabem que el camí és la re-
conversió d’aquestes coses; no l’eliminació: la recon-
versió d’aquestes estructures, en base de concerts i el 
que sigui –aquests tecnicismes que jo no conec–, però 
perquè donin suport a la inclusió, i perquè tota aquella 
família que vulgui portar el seu fill a una escola ordi-
nària trobi els recursos allà, a l’escola ordinària, i no 
es trobi en la necessitat d’anar a una escola especial 
perquè els recursos estan allà. És això.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Seguim, per anar acabant, amb la Lorena, d’Iniciativa 
per Catalunya Verds. Bé, no ens has fet cap pregunta, 
no?, però sí que et diria que... (Veus de fons.) Has fet 
preguntes?

Víctor Saura Estapà

Per què ens hem radicalitzat tant.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Ah!, per què ens hem...? No, no; jo et diria que no. O al-
menys des que jo he parlat, i ja en fa uns quants anys, 
després en...

Víctor Saura Estapà

No... Però, bé, potser l’he interpretada malament, jo, la 
pregunta. Per què hem elevat el to de la crítica –és això.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Doncs, jo et diria que no, eh? És a dir, jo penso que la 
plataforma... Bé, poder sí, eh?, poder sí i ni me n’ado-
no, i ja m’hi he habituat tant, però... (Veus de fons.) Bé, 
poder sí. El Víctor diu que poder sí.

Bé, en tot cas, jo crec que la funció de la plataforma, 
igual que la funció de moltes altres associacions, és 
vetllar perquè els seus objectius es vegin complerts. 
En tot cas, l’objectiu final és no existir. Aquest seria el 
millor objectiu: no hauríem d’existir.

I, després, de les coses que has dit, home, jo voldria 
insistir que les famílies..., no és que les famílies patei-
xin la retallada. Jo crec que tant la família que té un 
nen amb discapacitat com la família que no té un nen 
amb discapacitat: tothom pateix les retallades, eh?

I que continuo pensant que això és una aposta, és una 
aposta del Govern que digui sí al model d’escola in-
clusiva. I fins que aquesta aposta no sigui clara –clara, 
molt clara–, i, a més a més, explícita en cada discurs, 
no creuré que estem en un model d’escola inclusiva.

No sé si tu volies...

Víctor Saura Estapà

Sí, bé, jo crec que la teva apreciació és certa. Diguem-ne, 
sí que és veritat que en els darrers anys, el qui ens ha-
gi seguit, sobretot des de l’any 2012, que vam fer aquell 
manifest, la plataforma ha endurit el seu discurs, i això 
té a veure amb les retallades, perquè nosaltres sempre 
hem dit...

O sigui, a vegades jo em trobo que periodistes em pre-
gunten: «Posa’m exemples de retallada en l’escola in-
clusiva», quan la consellera ens deia: «No, nosaltres 
no estem retallant l’escola inclusiva, és l’únic que no 
estem retallant.» No, no: retallant-ho tot, estan reta-
llant l’escola inclusiva, perquè, diguem-ne, si un pro-
fessor es troba amb més alumnes per classe, amb 
menys salari, amb més hores lectives, aquest profes-
sor, evidentment, aquell nou esforç que jo deia que li 
estem  demanant és un esforç que no té ganes de fer, i, 
des d’aquest punt de vista, totes les retallades en edu-
cació són retallades que ens han afectat, no?, en el nos-
tre propòsit, hi ha tingut una repercussió directíssima.

Això i el tomb de les dades que anàvem observant és 
el que ha provocat, bé, que hàgim endurit el nostre dis-
curs.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Molt bé. Finalment, el diputat de Convergència. Bé, aquí 
sí que podríem dir coses. Per exemple, la LEC. El que 
heu dit de la LEC, molt bé, «sempre que sigui possi-
ble». Aquest «sempre que sigui possible» és el que no 
podem permetre. Sempre ha de ser possible, perquè el 
cent per cent són singulars. Si haguessis començat dient: 
«Poder estem parlant d’1,5 per cent, que és el que sani-
tàriament podríem dir», però que diguis «sempre que 
sigui possible» com a inici d’un discurs..., la singula-
ritat dels individus és el cent per cent de la població. 
(Veus de fons.) No, tu has dit «sempre que sigui possi-
ble». Ho he entès... (Veus de fons.) Sí, sí: «Sempre que 
sigui possible.»

Recordem que el model d’escola inclusiva és per a tots 
els alumnes, tinguin o no tinguin discapacitat. I no-
més amb una discapacitat, que estem parlant d’un per-
centatge baixíssim, serien els únics que no es  podrien 
incloure. (Veus de fons.) No, no estem... Bé, jo crec 
que no diem el mateix, eh?

Però bé, en tot cas, de les coses que heu fet, de les co-
ses que s’han fet i... Espera, que m’havia apuntat més 
coses. Bé, això dels EAP ja ho he contestat, també, 
no? Nosaltres el que demanem és una avaluació, no 
demanem fe, eh? Les dades ja te les dirà el Víctor, que 
està més amb les dades.

Què creiem que cal fer? De vegades no és tant el que 
no s’ha fet com el que s’ha fet. Per exemple, reduir el 
temps de complement dels docents destinat a l’aten-
ció a la diversitat, suprimint la sisena hora i permu-
tant-la pel SEP –el suport escolar personalitzat–, això 
no recolza l’escola inclusiva. Condicionar de manera 
gairebé simbiòtica les figures de vetllador a l’alumne 
no recolza l’escola inclusiva. Desvirtuar el sentit de 
les unitats de suport a l’educació especial –USEE– no 
ajuda l’escola inclusiva. Manipular la informació i les 
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evidències amb dades sense traçabilitat interna i molt 
menys externa, fent cas omís de la comunitat educati-
va, no estem recolzant l’escola inclusiva.

Dilatant les substitucions dels mestres no estem amb 
l’escola inclusiva. Difuminant les veritables funcions 
del mestre d’educació especial no estem amb l’esco-
la inclusiva. Incrementant la matrícula de les escoles 
d’educació especial en més del 20 per cent no és..., 
bé, estem cometent un risc de massificació de l’escola 
d’educació especial. Rebaixant el percentatge d’alum-
nes amb necessitats educatives especials matriculats 
en centres ordinaris del 64 al 61 en dos cursos el que 
fem és no recolzar l’escola inclusiva. No publicant a 
l’inici del curs escolar les estadístiques oficials d’En-
senyament –ens falten els cursos 2013-2014 i 2014-
2015–, obviant les consideracions del Síndic de Greu-
ges, no recolzem l’escola inclusiva. No desenvolupant 
el mandat de la LEC en matèria d’escola inclusiva, es-
pecialment l’article 81 i el 205.10 no estem amb l’escola 
inclusiva. I menystenint i ignorant el darrer pla director 
«Aprendre junt per viure junts», que està, en principi, 
vigent, i que no s’està seguint, no estem fomentant l’es-
cola inclusiva.

I crec que amb això ja et contesto. Si li vols contestar 
les dades...

Víctor Saura Estapà

Sí, bé, a veure, jo... De fet, no hem inclòs una diapo-
sitiva que jo et vaig enviar amb les notes de premsa 
aquelles... (Veus de fons.) No me l’ha posada aquí..., 
la tinc aquí, eh?, però és igual. A veure, hi ha una dis-
crepància entre les notes de premsa... És a dir, les da-
des que la conselleria ha emès en notes de premsa, que 
són les que vostè ens ha donat, i les dades que publi-
cava al web... (Veus de fons.) No, no són les mateixes. 
I, aleshores... Fins i tot hi ha dues notes de premsa dels 
anys 2012 i 2013 que donen dades diferents, no?

En aquestes –o, diguem-ne, en les dades que té vostè, 
és igual– hi ha un grup de set mil alumnes que, en 
fi, diguem-ne, estaven catalogats com a «altres» dintre 
de necessitats educatives específiques... Per cert, això 
em recorda que hi ha una distinció entre «especials» 
i «específiques»: «específiques» serien els de motius 
socioeconòmics. Nosaltres en aquests no entrem, per-
què aquests tots van a l’escola ordinària –tots–, no es-
tan... I, per tant, el que vam fer va ser ajuntar  aquesta 
població d’específics, que no tenien una categoria i 
eren uns altres, que eren un grup d’uns set mil..., els 
va ficar dintre d’escola especial, i van fer un totum re-
volutum de tal manera que van augmentar la pobla-
ció fins a vint-i-sis mil, i això, com que tots aquests 
set mil, tots eren d’escola ordinària, això augmentava 
el percentatge. I, per tant, les dades del Departament 
d’Ensenyament donaven que estàvem cap a un 70 i es-
caig per cent d’escolarització ordinària.

Però és igual, en aquestes mateixes dades hi ha la re-
culada; és a dir, nosaltres diem –perquè agafem les 
mateixes dades d’Ensenyament, eh?– que hem pas-
sat del 64 per cent al 61 per cent, i les dades d’Ense-
nyament, grosso modo, diuen que hem passat del 74 

per cent al 72, 71 per cent. És a dir, la reculada es veu 
igual, en les dades d’Ensenyament, és igual.

Fixi’s, en aquestes notes de premsa –la primera és del 
2012– veuen que hi posa, per exemple: «Curs 2009-2010.  
Alumnes amb discapacitat: 24.140.» Anem a la no-
ta de premsa del 2013: «Curs 2009-2010. Alumnes amb 
NEE...» –perquè aquí ho posen diferent–, hi posa 26.998. 
No sé si ho veuen. Són notes de premsa que ha emès el 
departament. Les dades no quadren, ni una; llavors, és 
clar... I, efectivament, al final, el percentatge, veu?: 
2009-2010, el percentatge era 72,60 per cent; el 2009-
2010, segons la segona nota de premsa, el percentatge 
era el 75,5 per cent, o sigui...

Però és igual, vull dir, jo ja no hi voldria entrar. Ells, 
al final..., si, hi insisteixo, estem molt contents, amb 
la nova..., o sigui, la nova directora general ens ins-
pira molta confiança. Aquestes són notes de premsa 
cuinades per l’antic equip, i per tant és igual, tampoc 
hi volíem donar massa importància. Però hi va haver 
aquesta cuina, no?, diguem-ne. I no ens ho han reco-
negut explícitament, però han fet un gir, i això, doncs, 
ho valorem, i tant que ho valorem, no?

A part d’això, jo només crec que..., nosaltres no hem dit 
que no creguem en els EAP. Creiem que hi ha EAP que, 
doncs, han de tenir directrius més clares, però és que nos-
altres hem col·laborat molt amb l’associació d’EAP; és a 
dir, tenim grans complicitats amb gent dels EAP, que ho 
tenen molt clar. L’únic que, és clar, sí que és veritat que 
a vegades ens arriben notícies d’un EAP que vol impo-
sar..., contra el criteri de la família i del centre. La família 
és qui coneix el seu fill; el que més coneix el seu fill són 
els seus pares, i els que més clar tenen com volen escola-
ritzar els seus fills són els seus pares. I, a més a més, els  
centres, els professionals dels centres són els que més co-
neixen el seu fill. I resulta que l’EAP, la professional de 
l’EAP, posem per cas, el va a veure un cop a la setma-
na quan... No, no, un cop a la setmana va al centre; un 
cop cada ics temps. I aquesta professional s’arroga, no 
sé per què, la decisió directa, última, de cap on ha d’anar 
aquest nen o nena.

I, és clar, és contra això que diem: «No pot ser, això.» 
És a dir, és aquest tipus de coses, que s’han de revisar. 
Perquè dels EAP el que diem no és que no hi creguem, 
és que han de tornar a l’origen de per què van ser con-
cebuts: l’EAP ha de servir d’ariet, com dèiem, perquè 
els obstacles, les pors que tenen, lògiques, els profes-
sors que no han tingut una experiència amb alumnes 
diversos, perquè no l’han tinguda..., ostres, els EAP 
han d’ajudar a tirar endavant, a trencar aquestes pors, i 
si hi ha una USEE, millor. Però en alguns casos no fan 
això. I és això, només diem això.

El president

Moltes gràcies, senyor... (Marina Geli i Fàbrega dema-
na per parlar.) Perdó. (Pausa.) Vinga, molt poquet.

Marina Geli i Fàbrega

Simplement perquè volia dir algunes coses. Hi torno a 
insistir, potser m’he explicat malament, perquè... Con-
tinuo pensant que ens hem de posar d’acord per dismi-
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nuir la variabilitat de la indicació de l’excepcionalitat de 
l’escola d’educació especial. Ho sento, jo crec que això 
és possible –amb la flexibilitat que comentàvem, eh?

I, segon, calen més anàlisis. Per exemple, per què hi 
han més nens fills de la immigració econòmica en les 
escoles d’educació especial? Cal mirar si és que tenen 
més indicació o no, o és per raons socioeconòmiques. 
I jo per això els volia dir que calen, la veritat, i nosal-
tres hi estem totalment disposats.

Igual que una altra cosa molt important, que són els in-
dicadors de qualitat de l’escola inclusiva, que aquest és 
un element molt important de seguiment, que probable-
ment ja hi és. Però tant important és la indicació de l’es-
cola d’educació especial, que ha de ser per a molts..., i 
per això els dèiem que al cap de cinc anys ho podríem 
resoldre, perquè s’han d’adaptar, també, algunes esco-
les, etcètera, professorat, etcètera, personal, en fi, no 
cal..., formació, no ho sé, eh?

I l’altre és: els indicadors de qualitat de la inclusió dels 
alumnes amb necessitats, o d’educació especial, a l’es-
cola ordinària.

(Maria Noemí Santiveri Papiol demana per parlar.)

El president

Doncs, molt breu, molt breu, si hi vol fer un comentari.

Maria Noemí Santiveri Papiol

Encantada, també, que em facis aquesta pregunta, per-
què nosaltres ens hi hem ofert. De fet, nosaltres hem 
fet l’estudi sobre Ainscow, i intentar posar aquests in-
dicadors en el nostre país, en el nostre context. I esta-
ríem encantats i molt il·lusionats de poder-hi treballar 
i poder compartir-ho, de com realitzar aquests indica-
dors.

El president

Doncs, moltíssimes gràcies, senyora Santiveri i senyor 
Saura. Jo crec que ha estat una sessió en què hem po-
gut tractar amb molta profunditat el tema, i esperem 
que no sigui l’última vegada que estiguin aquí.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i cinc minuts.
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