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COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE 

FAMILIARS I AFECTATS PER TDAH 

En relació a la resposta donada pel Ministeri d'Educació després de la publicació al BOE 

de l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, 

per la qual es convoquen ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport 

educatiu per al curs acadèmic 2018-2019. 

Després de la reunió mantinguda per representants del Ministeri d'Educació i la Junta Directiva 

de la FEAADAH el passat dimarts 28 d'agost, a Madrid, en la qual el Ministeri va comunicar a la 

FEAADAH la negativa a modificar la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació 

Professional, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb Necessitat Específica de Suport 

Educatiu per al Curs Acadèmic 2018-2019 

 La Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats per TDAH (FCAFA-TDAH) mostra 

públicament la seva indignació per la decisió del Ministeri, més si és possible, després de fer 

publicació en xarxes socials per part del diputat César Luena, de l'aprovació d'una PNL 

presentada al Congrés pel Partit Socialista el passat 21 de febrer i aprovada per unanimitat per 

tots els grups. 

A la resolució de 3 d'Agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional 

Capítol 1, Article 1, es deia: 

Se convocan, para el curso 2017-2018 las siguientes ayudas individualizadas:  

a) Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH (Trastorno  por déficit 

de atención por hiperactividad) que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 

o trastornos graves de conducta.  

Deia el Sr. César Luena en la seva defensa de la modificació d'aquest article 1 

Donde dice “Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad o trastorno grave de conducta…” debiera añadir, “…incluyendo al alumnado 

afectado por TDAH que necesite atención educativa específica…”.  

Això ens va semblar bé ja que amb el 33% de discapacitat, un percentatge molt elevat d'alumnes 

amb TDAH diagnosticat però sense discapacitat reconeguda es quedarien fora del seu dret a 

rebre l'ajut. D'altra banda no podem qualificar el TDAH com un trastorn greu de conducta ja que 

no ho és. Per tant aquesta modificació proposada en l'article ens va semblar d'allò més apropiat. 

També deia el Sr. Cesar Luena a la fi de la seva intervenció, “…para que después el Gobierno, en 

la siguiente convocatoria de becas, haga lo que esta Cámara -espero- le diga que tiene que 

hacer,..."   
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I també ens va semblar molt bé ja que aquestes paraules van ser dites al febrer i per tant s'estava 

a temps abans de convocar les ajudes per al curs acadèmic 2018-19. 

La Proposició no de Llei sobre beques i ajudes a l'estudi als escolars amb Trastorn per Dèficit 

d'Atenció per Hiperactivitat (TDAH). (Núm. Exp. 161/002467) es va aprovar per UNANIMITAT 

de tots els grups. 

 

El 6 d'agost es publica la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnos con Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo para el Curso Académico 2018-2019.  

  

I dies més tard, el 14 d'agost es publica al Boe el Extracto de la Resolución de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 20182019.  

“Se convocan, para el curso 2018-2019 las siguientes ayudas individualizadas:  

a) Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH 

(Trastorno  por déficit de atención por hiperactividad) que requieran por un periodo de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.”  

Exactament el mateix paràgraf que l'any anterior. On són els fets derivats de l'aprovació de la 

PNL? On han quedat les paraules de César Luena? Al febrer encara era oposició, avui és Govern... 

“…para que después el Gobierno, en la siguiente convocatoria de becas, haga lo que esta 

Cámara -espero- le diga que tiene que hacer,..."   

Senyor Luena, sembla ser que a algú se li ha oblidat dir-li a el govern socialista el que havia de 

fer. 

No desistirem en l'afany de reivindicar el que creiem just i de llei. No desistirem en l'obstinació 

que es compleixin els compromisos adquirits. No desistirem en l'obstinació que es compleixi 

amb la paraula donada i que la coherència en els discursos es faci palpable i real. 

Aquesta Federació fa pública la seva més enèrgica protesta i indignació davant el que creiem una 

presa de pèl i un nou engany a totes les famílies que pateixen d'aquest trastorn i necessiten amb 

urgència dels ajuts a l'estudi davant els elevats costos dels tractaments que es veuen obligats a 

fer front cada mes. 

Volem que quedi palès que no ens convencen les paraules de Ministeri i que no permetrem que 

ens segueixin venent bones paraules al febrer i dolents fets a l'agost. 

No és de rebut que després de més de quinze anys de contactes amb governs de tots els colors, 

reunions a el més alt nivell amb representants de diferents ministeris, la inclusió del TDAH en la 

LOMCE, avui, el Ministeri sol·liciti “Información sobre qué es realmente el TDAH”   
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Sol·licitem al Ministeri d'Educació i en particular a el senyor César Luena, 

- Que doni explicacions convincents al respecte d'aquest canvi. 

- Que ens informin sobre la capacitat dels representants del Ministeri assistents a aquesta 

reunió. 

  Exigim que d'una vegada per totes acabin ja amb aquesta farsa i “…hagan lo que tienen que 

hacer…” i no només ho diem nosaltres, ho diu el Sr. César Luena. 

Sol·licitem també al Govern de la Generalitat faci les gestions necessàries per a solucionar en la 

mesura del possible aquest desgreuge que milers de famílies estan patint. 

Són ja massa anys esperant la publicació de les ajudes el mes d'agost i rebent sempre la mateixa 

resposta. 

  

Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats per TDAH.  

  

Sabadell, 31 d’agost de 2018  

  


