Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Estel
Vic, 14 de desembre de 2018
Benvolgudes famílies,
Benvolgudes i benvolguts mestres,
El proper dimecres dia 19 de desembre, a petició de l’AMPA i amb l’acord del claustre
de l’escola, ens sumem a la mobilització general de moltes escoles de Catalunya en
contra la política del Departament d’Educació respecte els menjador escolars.
Nosaltres en concret ho farem per les seves retallades en les beques menjador a les
escoles d’educació especial.
L’acte consistirà en portar una taula del menjador davant de l’escola, on un grup reduït
d’alumnes acompanyats dinaran a l’aire lliure. Serà una manera simbòlica de protestar
públicament per la discriminació inacceptable que pateixen uns pocs alumnes de Vic.
El Departament d’Educació els hi nega la beca menjador, en haver imposat uns nous
criteris relacionats amb el grau de discapacitat dels alumnes, la residència i la renda
familiars. Entenem que, als centres d’educació especial, el menjador gratuït és un dret
per a tots els seus alumnes. Un dret que es basa en tres punts:
1. Tots els alumnes de les escoles d’educació especial estan desplaçats, perquè
no poden elegir centre, és el dictamen de l’EAP qui assigna el centre.
2. L’administració no ofereix transport al migdia per a portar els alumnes a casa a
dinar.
3. I, el principal motiu, en un centre d’educació especial el menjador és una
matèria curricular de primer ordre, que no té sentit que unes poques famílies
hagin de pagar i les altres no.
Aquesta discriminació inexplicable només passa a Catalunya. Als centres d’educació
especial de la resta de l’Estat espanyol el menjador és gratuït per a tothom i a l’Europa
que ens agradaria d’assemblar no diguem.
L’AMPA de l’Escola Estel s’ha adherit a la plataforma SOS Menjadors Escolars, que
vol aturar la proposta de nou decret menjador per diversos motius, entre aquests
perquè no contempla la inclusivitat dels alumnes amb necessitats educatives
especials. La inclusió és un aspecte que el Departament d’Educació deixa a l’aire, i
només diu que augmentarà les beques en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries. Ho redueix a un tema econòmic quan nosaltres parlem d’un dret.
El Departament d’Educació afirma haver augmentat aquest curs el nombre global de
beques menjador a Catalunya. A l’Escola Estel fa tres cursos un alumne de Vic es va
quedar sense beca menjador, el curs passat van ser dues alumnes i aquest curs ja en
són tres. Una línia ascendent que va en contra la direcció esperada. Un canvi negatiu,
perquè des de sempre tots els alumnes de l’Estel havien tingut beca menjador.
Cordialment,

Josep Casanovas Prat
Secretari de l’AMPA de l’Escola Estel
Més informació a: www.ampaestel.cat

