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18 MAIG 2020
UGT DEFENSEM UNA REOBERTURA DE LES ESCOLES EE
AMB CONDICIONS I GARANTIES
ADAPTADA, SENSE PRECIPITACIÓ, ESGLAONADA I SEGURA
Davant l’anunci el Govern Central de la possibilitat que en la FASE 2 de
desescalada els centres d’educació especial podrien obrir i que l’assistència
dels alumnes tindrà caràcter voluntari, i per tant pot suposar l’inici de l’activitat
presencial d’una part dels i les professionals d’atenció directa als i les alumnes
amb NEE a les escoles, de moment no hi ha cap més confirmació.
A data d’avui, Totes les escoles de Catalunya estan tancades des del 13 de
març a causa de la pandèmia per COVID-19 i el personal de les Escoles
d’EE continueu fent tasques telemàtiques des de casa, adaptant com es pot
i amb les dificultats que comporta aquesta manera de fer per a molta part de
l’alumnat. Però fa dies que ha sorgit la intranquil·litat, comencen les
preinscripcions, encara hi han molts dubtes i pors davant una incertesa a la
qual ningú dóna resposta a hores d’ara.
Des de la FeSP-UGT, sector Educació i nosaltres com a professionals
d’escoles d’Educació Especial, ens preocupa sobre manera que la possible
reobertura d’escoles d’EE es faci amb precipitació i abans de temps, Som
conscients que tard o d’hora s’hauran d’obrir els centres escolars d’educació
especial per a l’atenció de l’alumnat, però la complexitat que implica i les seves
particularitats no es poden obviar. La gran diversitat existent de necessitats i de
situacions pedagògiques, però també terapèutiques, de rehabilitació...,
requereix un abordatge diferenciat de la resta d’escoles que cal atendre amb
molta cura, per donar solucions adequades en la situació actual i el procés de
desescalada.
Cal reobrir amb totes les garanties per protegir, per davant de tot, la salut
dels alumnes i dels professionals, i complint amb aquells requisits
indispensables per prevenir i no incrementar el risc, i poder donar garanties
d’una bona atenció.
Les Administracions competents, d’Educació i Salut, de manera
coordinada, han de ser els garants que regulin i orientin bé una reobertura
segura per a alumnes i professionals, de manera raonada, progressiva i
esglaonada, i per això han de tenir en compte aquestes especials

condicions i particularitats de les escoles d’EE. Cal establir normes i
mesures clares i precises, però també amb la flexibilitat necessària per a
que cada centre pugui fer-ho amb les millors condicions de seguretat i
d’atenció possibles. En aquest sentit cal promoure, facilitar i respectar el ritme
de cadascun dels centres segons cada singularitat, prendre decisions i actuar
amb prudència, sense precipitació en el procés d’incorporació d’alumnes amb
NEE a l’escola.
Demanem la vostra col·laboració omplint i retornant-nos l’enquesta que us
facilitem, per poder expressar i exigir que la veu i el criteri dels
professionals que heu d’estar a primera línia i involucrats en aquest procés de
desescalada, a partir del moment que s’autoritzi la reobertura dels centres, es
tingui en compte.

NECESSITEM EL MÀXIM DE CONSIDERACIONS I APORTACIONS
POSSIBLES DE TOTS/TES VOSALTRES, I D’ALTRES COMPANYS i
COMPANYES DE LES ESCOLES EE.
AMB QUI PUGUEU COMPARTIR I DIFONDRE

Podeu
accedir
a
l’enquesta
a
través
del
següent
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBeDrhY2BiGVjvNXKWynrbHX_i
wpmaJJzl5hzl-y3Dv3qNOA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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