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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Esther Niubó
Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d'acord amb el que estableixen els articles 1 64 i 1 65 del Reglament del Parla
ment, presenten la Proposta de resolució sobre les necessitats dels alum
nes sords a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió cor
responent, amb el text següent:

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 1 7/2010, del 3 de juny, de la llen
gua de signes catalana. Una llei que va néixer amb l'objectiu de regular la llen
gua de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i
sordcegues signants de Catalunya.
L'article 5.2. de la Llei 17/2010 expressa que "en l'àmbit escolar, es garanteix
l'aprenentatge de la llengua de signes catalana en la modalitat educativa bilin
güe, en què és llengua vehicular d'ensenyament juntament amb el català, com
a llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu, i les altres llengües orals i
escrites oficials a Catalunya". És un element de vital importància per al
col·lectiu de persones sordes a Catalunya, en tant que reconeix la llengua de
signes catalana com a sistema lingüístic, regula el seu aprenentatge, la docèn
cia i perquè garanteix el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre do
nes i homes com a principi informador que cal integrar i observar en la inter
pretació i en l'aplicació de la normativa reguladora de la llengua de signes
catalana.
Per altra banda, els articles 81 i 1 76 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació, fan referència a garantir l'atenció dels alumnes amb necessitats
educatives específiques.
El propi Parlament de Catalunya s'ha pronunciat amb anterioritat sobre aques
ta situació. A l'XI Legislatura, el Grup Parlamentari Socialista, en la Comissió
d'Afers Socials i Famílies, va presentar i aprovar la Resolució 204/XI, sobre
l'aprovació del reglament de desplegament de la Llei de la llengua de signes
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catalana, on instava el Govern a fer el desplegament reglamèniàw—'
abans del 31 de desembre de 2016. Un reglament que encara no Incorpora
tots els articles de la llei.
Pel que fa a l'ensenyament obligatori, el Govern, a través del Departament
d'Ensenyament, ofereix educació bilingüe llengua de signes catalana/català
oral en 7 centres a Barcelona, Sabadell i Girona. També hi ha 47 centres .
d'agrupament d'alumnat sord que són centres docents d'educació infantil,
primària i secundària obligatòria de referència, per a l'escolarització de
l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades d'una sordesa. Tots
aquests centres disposen del suport de logopedes dels centres de recursos
educatius per a deficients auditius (GREDA) i de mestres d'audició i llenguatge
(MALL).
Però la realitat és més crua. A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes
i no tots els i les estudiants reben el suport escolar necessari. Segons el Go
vern, en l'ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors),
es disposa d'un intèrpret de suport fins a 1 5 hores a la setmana per alumne. El
2014, 56 alumnes han fet ús del servei en els centres de Catalunya, amb un
total de 675 hores d'interpretació realitzades. Un suport clarament insuficient.
Vist aquesta situació, 2.000 menors sords representats a través de la Federació
de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca), l'Associació Volem Signar i Escoltar i
l'Associació de Pres de Nens Sords de Catalunya (Apansce), han denunciat que
no tenen cap tipus de suport en les aules que els hi garanteixi una educació
bilingüe (signes i oral).
La manca de suport a aquests alumnes provoca un augment de l'absentisme i
el fracàs escolar, a més d'un atac fonamental al seus drets i a la igualtat
d'oportunitats. 15 hores de suport, segons el Departament, suposen que el
50% de la resta d'hores lectives, els i les alumnes no poden seguir les classes.
Actualment, segons les entitats citades, només 178 alumnes sords disposen
d'educació bilingüe.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent;
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Garantir que, a l'inici del curs 201 8-2019, tots els alumnes sords a Cata
lunya disposen d'un intèrpret de signes durant totes les hores lectives.
2. Crear, durant l'any 2019, nous centres d'escolaritat bilingüe a Tarrago
na, Lleida i Girona.
3. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total
de la Llei 1 7/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Palau del Parl^ent, 22 de febrer de 2018

EvaXTranados Qaliano
Portaveu del GF%PSC-Units

Raúl Moreno IVlontaña
Diputat del GP PSC-Units

EstWer Niubó Cidoncha
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