Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents

Antecedents
L’escola inclusiva és un dels objectius més importants que s’ha començat a
plantejar el nostre sistema educatiu d’uns anys ençà. Tot i això, encara s’està lluny
de superar el model d’escola integradora, entès com aquell que «permet» l’entrada
dels alumnes amb necessitats educatives especials a l’aula ordinària; el concepte
d’escola inclusiva va més enllà en el sentit que busca implicar a tota la comunitat
en un procés pel qual s'ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a
la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l'oportunitat de seguir sent
membres de les aules regulars i d'aprendre dels seus companys, i amb ells, a
l'aula.
Actualment, existeixen a Gavà dues Unitats de Suport a l’Ensenyament Especial a
primària, a les escoles públiques Salvador Lluch i Marcel·lí Moragues. Ara bé,
l’únic centre que ofereix aquest servei a l’ensenyament secundari és la
Immaculada Concepció, un centre concertat.
Per altra banda, hem sabut que el curs vinent encara no es té decidit quin altre
centre acollirà una USEE d’ensenyament secundari, necessària atès el nombre
d’alumnes amb necessitats educatives especials que està a punt d’acabar o en els
últims anys de l’educació primària a Gavà, i que difícilment podran ser atesos per
la ja existent de la Immaculada Concepció.
Entenem que les famílies dels nens i nenes amb necessitats educatives especials
han de tenir garantida l’atenció en una USEE durant l’enseyament secundari, i
alhora que han de poder saber amb suficient antelació si aquesta atenció la rebran
al seu propi municipi i en quin centre, per tal de preparar el pas dels seus fills de la
primària a la secundària amb totes les garanties i de la manera menys traumàtica
possible.

Per aquests motius, formulem el següent

Prec
Instem el govern local a:
1. Iniciar els contactes necessaris amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per tal de garantir la implantació de la segona USEE
de secundària a Gavà en un centre públic.
2. Que es comuniqui a les famílies en aquesta situació el més aviat possible en
quin centre hauran d’inscriure els seus fills de cara al curs 2016-2017, perquè
puguin preparar el canvi amb temps i amb la tranquil·litat necessària.
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