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L’Ajuntament destinarà un ajut urgent de 30.000 euros a
incrementar les hores de personal vetllador a les escoles

Dilluns 17 de desembre de 2018

L’Ajuntament de Castellar del Vallès incrementarà les subvencions a les
associacions de mares i pares d’alumnes en 30.000 euros per tal d’ampliar les hores
de vetlladors i vetlladores per a l’alumnat de les escoles de la vila. Es tracta d’una
mesura d’urgència que s’aplicarà aquest mateix curs 2018-2019 i que constarà de
dos àmbits d’actuació diferenciats: d’una banda, 22.000 euros permetran
incrementar la dedicació d’aquests professionals en horari lectiu, i d’altra banda, els
8.000 euros restants seran per a l’atenció en horari de menjador escolar.

Malgrat no ser l’administració competent, l’equip de govern ha decidit destinar-hi
recursos propis pel retard en el desplegament als centres d’educació infantil i
primària del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en un marc d’un
sistema educatiu inclusiu. Segons explica la regidora d’Educació, M. Antònia Puig,
la mesura arriba “per la voluntat de continuar sent un poble inclusiu on no hi
caben les exclusions” i serà efectiva el proper mes de gener i fins a finals de curs.

Cal remarcar que Castellar del Vallès disposa de tres unitats de Suport Intensiu
d’Escolarització Inclusiva (SIEI) –dues a infantil i primària i una secundària– i que
tots els centres educatius de la vila compten amb alumnat amb necessitats especials
vinculades a diversitats funcionals, cognitives i de salut que requereixen suport. “
Per tant, és necessari i urgent que el Departament d’Educació desplegui
l’esmentat decret” afirma Puig.

A finals de novembre l’alcalde, Ignasi Giménez, ja va enviar cartes als màxims
responsables dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat
al Vallès Occidental en què s’explicava que s’ha arribat a una “situació límit”,
segons han fet saber les direccions dels centres educatius i les associacions de
famílies d’alumnes.  En la missiva s’afirma que “ja no n’hi ha prou amb la
professionalitat i dedicació dels mestres i equips directius per suplir la manca
de recursos econòmics i de personal”.

En aquest mateix sentit, el Ple de l’Ajuntament també debatrà demà dimarts, 18 de
desembre, una moció presentada per l’equip de govern en què es demana a la
Generalitat “que apliqui el decret d’inclusió amb les garanties i els recursos
necessaris per garantir l’accés a l’educació en condicions d’equitat i igualtat
d’oportunitats”.

Paral·lelament, la Federació d’AMPA de Castellar preveu organitzar la primavera
de 2019 una Marató per la Diversitat amb l’objectiu de fer pública la situació actual
respecte la dotació de personal vetllador i poder disposar de recursos per als
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següents cursos. La intenció és que hi col·laborin tots els centres educatius, entitats
del poble, comerços i ciutadania en general.
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