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3. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans relativa a la detecció i atenció a
menor amb dislèxia.

La dislèxia, encara que és d'àmplia i complexa definició, podem tractar de precisar-la com una
Dificultat Específica d'Aprenentatge (DEA) d'origen neurobiològic, caracteritzada per la
presència de dificultats en la precisió i fluïdesa en el reconeixement de paraules (escrites) i per
un dèficit en les habilitats de descodificació (lectora) i lletreig.

S'estima que la dislèxia, d'acord amb l'Associació Europea de Dislèxia, afecta a un 10% de la
població. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) es tractaria de 4,7 milions
d'espanyols i segons el Ministeri d'Educació, es tractaria d'uns 800.000 menors en edat escolar
que presentarien dificultats en àrees relacionades amb el llenguatge, com ara ortografia,
escriptura, pronunciació i expressió oral.

Els estudiants amb dislèxia experimenten diversos graus de dificultat en l'aprenentatge que, en
moltes ocasions, afecten directament els seus resultats escolars sense que això es
correspongui amb la seva capacitat intel·lectual o actitudinal. Es tracta d'estudiants que tenen
dificultats per a ajustar el nivell d'activitat a les exigències de la tasca i el seu rendiment és
irregular.

La implementació d'una sèrie d'actuacions en els centres educatius és fonamental perquè
aquestes persones desenvolupin les seves capacitats educatives, emocionals i socials amb tots
els seus drets i garanties. Aquestes actuacions s’han de dirigir a la detecció i a la identificació
primerenca, a la intervenció educativa, a la formació de professionals i a l'assessorament i
orientació de les famílies, implicant a tots els agents de la comunitat educativa.

Les associacions que representen a les persones amb dislèxia vénen reclamant la creació d'un
marc normatiu més clar i pràctic, així com la formació per als docents que garanteixi l'atenció
als alumnes afectats

per aquest trastorn neurològic que produeix una taxa entorn d'un 65% de fracàs escolar entre
els menors que presenten dislèxia.

Segons l'article 71.2 de la recent LOMLOE, que va entrar en vigor el passat 19 de Gener de
2021, estableix que “Correspon a les Administracions educatives
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assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció
educativa diferent a l'ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per dificultats
específiques d'aprenentatge, TDAH, per les seves altes capacitats intel·lectuals, per haver-se
incorporat tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d'història escolar, poden
aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas,
els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat”.

Per això el Grup Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes eleva al Ple per al seu debat i
aprovació els següents acords:

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat a que s'augmentin i es millorin els recursos
destinats als centres educatius per a la detecció i atenció dels menors amb dislèxia.

SEGON: Instar l’Ajuntament

a promoure dins la Regiduria d’Educació un servei de logopèdia

municipal per que doni atenció a aquells menors diagnosticats amb dislèxia, però que, pel seu
grau d'afectació, no es veuen beneficiats dels serveis de logopèdia en els centres educatius.

TERCER: Instar a l'Ajuntament a establir, anualment, en el marc del Dia Mundial de la Dislèxia,
actuacions que permetin donar visibilitat a aquesta diversitat cognitiva afavorint amb això la
inclusió de les persones afectades.

QUART: Que es publiqui la resolució d’aquesta moció en la web i xarxes socials de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

El regidor, Sr. Oscar Leon Jurado defensa la moció.

S’acorda canviar la part resolutiva quedant com es transcriu a continuació:

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat a que es porti a terme el desplegament del decret, i
s'augmentin i es millorin els recursos destinats als centres educatius per a la detecció i atenció
dels menors amb dislèxia.

SEGON: Instar a l'Ajuntament a establir, anualment, en el marc del Dia Mundial de la Dislèxia,
actuacions que permetin donar visibilitat a aquesta diversitat cognitiva afavorint amb això la
inclusió de les persones afectades.
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TERCER: Que es publiqui la resolució d’aquesta moció en la web i xarxes socials de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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