
 

 

 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DISLÈXIA I ALTRES DIFICULTATS 

ESPECÍFIQUES I LES PERSONES QUE ENS ACOMPANYEN: 

DEMANEM AL CONSELLER D’EDUCACIÓ QUE COMPLEIXI EL MANDAT DEL 

PARLAMENT. MESURES INCLUSIVES REALS PER L’ALUMNAT AMB 

TRASTORNS D’APRENENTATGE!!! 

 

El passat dia 3 de maig de 2022 els Srs. Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, 

portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya, van 

presentar la Proposta de resolució sobre trastorns d’aprenentatge per millorar la 

situació de l’alumnat dislèctic i/o amb altres trastorns d’aprenentatge en el nostre país 

amb els següents punts:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1.Dotar dels recursos de personal i conjunturals necessaris als centres docents de 

Catalunya per tal d’atendre de manera adequada a l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu, que inclou l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge, 

d’acord amb la Llei Orgànica 3/2020, La Llei 12/2009, la Resolució ENS/1544/2013 i el 

Decret 150/2017. 

2.Millorar la dotació dels EAP i dels recursos d’orientació psicopedagògica disponibles 

als centres 

3.Reforçar els mecanismes de detecció de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge a 

través de la inclusió de professionals especialitzats entre els recursos de personal. 

4.Introduir els canvis necessaris en els projectes educatius de centre cap a una 

transformació metodològica, d’inclusió i innovació educativa, flexible, competencial i 

enfocada en l’alumne mitjançant metodologies diverses que facin que l’aula sigui més 

integradora. 

5.Establir comissions de caràcter territorial amb la presència de tots els serveis que 

atenen infants i famílies dins i fora de l’àmbit educatiu amb l’objectiu que puguin actuar 

de manera coordinada i garantir un enfocament comú en les intervencions respectives. 



6.Redefinir el paper dels EAP i equips de suport psicopedagògic com a instruments clau 

de transformació del sistema educatiu, per avançar cap a una inclusió efectiva a través 

del seu assessorament als centres i les famílies, i millorar la seva participació en 

l’acompanyament de l’alumnat durant tota l’escolaritat (síndic). 

En sessió parlamentaria de la Comissió d’Educació de 19 de juliol de 2022,  tots els 

punts de la proposta de resolució van ser aprovats. 

Ara correspon a la Conselleria d’Educació implementar les mesures aprovades al 

Parlament de Catalunya. L’Associació Catalana de Dislèxia ha demanat una entrevista 

amb el Conseller d’Ensenyament, Sr. Josep Gonzàlez-Cambray.  

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2022 

DIA EUROPEA DE LA DISLÈXIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT DE SUPORT:  

Si voleu donar suport a la nostra demanda, si us plau  complimenteu aquestes dades. 

(Aquesta acció només té els efectes de manifestar el seu suport a la demanda de l’ACD) 

 

Nom:  

DNI: 

Professió 

 

 


