
A Catalunya hi ha prop de 200.000 alumnes amb Necessitats 
Específiques de Suport Educatiu (NESE) que no tenen garantit el dret a 
l’educació en condicions d’igualtat. 

L’octubre de 2017 el Departament d’Educació va aprovar el conegut com a Decret d’Educació Inclusiva, que havia 
de servir perquè els infants amb NESE poguessin gaudir del dret a l’educació amb les mateixes oportunitats 
que els seus companys i companyes. Lamentablement, però, aquest Decret mai s’ha desplegat plenament. El 
Departament d’Educació mai ha elaborat les mesures necessàries fer-lo efectiu, ni ha destinat els recursos 
materials i humans adequats per posar-lo en pràctica. I, sense desplegar aquest decret, els infants amb NESE 
continuen vivint situacions d’exclusió i discriminació que els impedeix gaudir de l’escola i l’institut com ho fan 
les seves companyes. 
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La campanya #JoTambéHiVullAnar és fruit de l’esforç i l’empenta de famílies d’arreu del territori que ens hem 
cansat de batallar soles perquè els nostres fills i filles puguin anar a l’escola i a l’institut amb normalitat. 
Aquesta no tornarà a ser una lluita individual. Perquè l’educació inclusiva no és només un dret dels infants i 
joves amb NESE, és un dret de tot l’alumnat. Perquè una educació inclusiva és aquella que abraça la diversitat, 
que acompanya des del respecte, que potencia les fortaleses. Perquè amb la inclusió totes hi sortim guanyant.

Si tu també vols defensar el dret a l’educació de tot l’alumnat, suma’t a la campanya.
Necessitem ser moltes, necessitem ser-hi totes:

#JoTambéVullAnarAClasse       #JoTambéVullAnarAlMenjador       #JoTambéVullAnarDeColònies       #JoTambéVullAnarALesExtraescolars

Escaneja el codi!

Segueix-nos i participa  a les xarxes socials utilitzant aquests hashtags:
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