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COMISSIÓ TÈCNICA
D’EDUCACIÓ ESPECIAL
A la convocatòria de la Comissió Tècnica hi vàrem assistir tots els sindicats amb representació al Comitè
Intercentres del personal laboral del Departament.
La interlocutora del Departament fou la Sra. Pepita Coromines (subdirectora d’Ordenació i Innovació
Educativa) que ens va lloar les virtuts de la implantació de les USEE en aquells centres ordinaris de primària
o IES en els quals s’han creat, de forma experimental, en iniciar-se el curs 2005-2006.
En aquests moments hi ha 65 USEE repartides per tot el territori amb una dotació de personal d’un mestre/a
més un/una educadora per a la primària; i un o dos professors/es més un/a educador/a per a la secundària,
la raó d’aquesta doble dotació de professors és deguda a les diferències de funcions/horari entre el
professorat de secundària i les/els educadores i educadors, personal laboral del Departament.
El procés de “normalització” de l’EE per part del Departament passa en aquests moments per fer un
seguiment i avaluació dels i les alumnes amb NEE amb la intenció de classificar-los segons diferents
tipologies. Aquesta classificació servirà com a base per poder determinar les necessitats específiques de
recursos (humans volem entendre) que necessitarien aquests alumnes per fer possible la seva
escolarització en centres ordinaris.
La subdirectora valora com a molt positiva l’experiència duta a terme tant el curs passat com el present. Des
d’USTEC·STEs pensem que cal escoltar tothom implicat en el procés educatiu dels alumnes amb NEE i ens
consta que no s’ha comptat amb el personal no docent o de suport a l’EE d’aquestes unitats per fer aquesta
valoració.
La implantació de les USSE s’ha fet als diferents centres seguint criteris molts diversos en relació amb les
necessitats específiques dels/les alumnes, el nombre d’alumnes per USEE, la permanència en aquestes
unitats i d’altres que queden poc regulats a les instruccions de principi de curs com ara jornada, horari i
funcions dels professionals laborals implicats.
USTEC·STEs reconeix i valora la intenció del Departament de treballar per una escola que inclogui totes les
persones en edat escolar independentment de les seves necessitats educatives i/o de recursos i ens n’
asseurem a totes les comissions per tal de col·laborar perquè es pugui dur a bon terme un model el més
integrador possible i esperem que aquest model sigui “inclusiu”, també, per al personal de suport a l’EE. Cal
incloure’ls a totes les reunions de cicle i nivell, als claustres amb veu i vot, cal incloure’ls com a
col·laboradors/es i també cal considerar-los com a professionals que tenen un criteri i una opinió i que han
de ser escoltats i per tant se’ls s’ha de retribuir i valorar adequadament.
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