
Ensenyament falseja dades

Al juliol passat, diverses entitats
vinculades al món de l’ensenya-

ment (com la Fapac o la Plataforma per
una Escola Inclusiva) o al dels discapaci-
tats (com Cocarmi, Dincat o Ecom) van
promoure un manifest en què alertaven
de diversos indicis que feien pensar en
una reculada en les polítiques que afavo-
reixen l’escolarització dels alumnes amb
discapacitat (física, psíquica o sensorial)
als centres d’ensenyament ordinaris, allò
que es coneix per escola inclusiva.

Malgrat l’enuig que va provocar el ma-
nifest entre els responsables del Depar-
tament d’Ensenyament, i el seu rebuig a
les acusacions de què eren objecte, els
fets estan confirmant aquells temors; el
cas més evident és la no-continuïtat de
la Fundació Aspasim com a centre de su-
port a 21 centres públics de Barcelona
amb aules inclusives. Tant Aspasim com
els centres que han perdut aquest suport
i els pares dels alumnes afectats han po-
sat el crit al cel, però si d’això no se n’ha
parlat més és per una jugada mestraper-
petrada pel departament en ple mes
d’agost, quan les mobilitzacions havien
cessat temporalment i tothom carrega-
va piles de cara a l’inici de curs.  

INFLAR EL CENS

El 13 d’agost, el Departament d’Ensenya-
ment va difondre una nota de premsa
en la qual informava que el curs passat
més del 75% dels alumnes amb discapa-
citat catalans van estar escolaritzats en
centres ordinaris. Aquesta dada millora-
va les dels anys anteriors (74% el curs
2010/2011; 72,6% el 2009/2010, etc.), una
tendència, deia el comunicat, que «de-
mostra l’aposta per l’escola inclusiva».  

Naturalment, la nota va acabar arribant
a les entitats que havien promogut les mo-

En un intent de fer callar els
qui denuncien un retrocés
en l’escola inclusiva,
Ensenyament ha difós unes
dades que no lliguen amb
les que publica el mateix
departament per altres vies   

Les dades inflades es fan 
servir per desactivar la crítica
en afers com el d’Aspasim, que
no pot seguir donant suport a
21 centres públics de Barcelona  

TEXT VÍCTOR SAURA bilitzacions del juliol, que de seguida van
constatar que aquests percentatges no te-
nen res a veure amb altres dades oficials
que porten molts anys publicant-se. Així,
segons el recull estadístic que publica el
Ministeri d’Educació (amb dades que pro-
porcionen les comunitats autònomes), el
curs 2010/2011 el percentatge d’alumnes
amb necessitats educatives especials
(NEE) escolaritzats en centres ordinaris
a Catalunya era el 63,8%, el curs anterior
el 61,4% i l’altre el 58,5%. Com s’explica
aquesta diferència? Senzillament, perquè
al cens d’alumnes amb discapacitat el de-
partament hi ha ficat uns 7.000 alumnes
que ja eren a l’escola ordinària i que mai
abans no havien tingut aquesta conside-
ració. Per art de màgia, han passat de
ser-ne uns 18.000 a uns 25.000.

Pel pedagog Josep Maria Jarque, du-
rant molts anys cap de servei d’Educa-
ció Especial de la Generalitat i Creu de
Sant Jordi, el que ha fet el departament
«és anomenar peres les pomes, i quedar-
se tan ample, però per això hauria d’ha-

ver tingut cura de mantenir el mateix cri-
teri amb les dades estadístiques que fi-
guren al seu web i al del MEC; en aques-
tes dues fonts qualsevol pot veure que el
percentatge real és molt inferior». Jar-
que es mostra molt crític amb el depar-
tament. «L’escola inclusiva està en perill
–afirma– perquè l’escola pública que hem
defensat sempre també ho està.»   

Segurament el més grotesc i alarmant
de les dades d’Ensenyament és que
contradeien de forma flagrant les que

aquest mateix departament havia presen-
tat tres anys enrere, al juliol de 2009, quan
va presentar el pla d’acció «Aprendre
junts per viure junts», un full de ruta per
afavorir l’escola inclusiva a Catalunya.
Aquest pla d’acció partia de la base que el
curs 2008/2009 el percentatge d’alumnes
amb NEE escolaritzats en centres ordi-
naris havia estat del 56,2% i es fixava l’ob-
jectiu, ambiciós però realista, d’arribar al
70% l’any 2015. La nota de premsa del 13
d’agost, doncs, era grotesca perquè venia
a dir que ja abans de començar a posar en
marxa el pla d’acció s’havia assolit l’objec-
tiu fixat per al 2015, i era alarmant pel que
podia representar d’immobilisme: no cal
fer res perquè, al cap i a la fi, les dades de-
mostren que s’han assolit els objectius. 

I així ha estat: les dades inflades i false-
jades de la nota de premsa s’han estat uti-
litzant aquests dies per desactivar les crí-
tiques sobre el cas d’Aspasim; amb la nota
a la mà, els periodistes que s’han interes-
sat pel tema han pogut constatarque, pel
que fa a l’escola inclusiva, tot va bé. �

Segons un comunicat, el 75%
dels alumnes amb NEE van
a centres ordinaris; però als
webs del departament i del
ministeri es diu que és el 63%

La consellera Irene Rigau, acompanyada de la directora general d’Ensenyament
Infantil i Primari, Alba Espot, de qui depenen les polítiques d’educació inclusiva.
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