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AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

D. Juan Pérez Caro con D.N.I. 33886165N,  com a President  de la “FEDERACIÓ 

CATALANA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AFECTATS PER TDAH (FCAFA-

TDAH)”, amb CIF/NIF G-64681810, entitat sense ànim de lucre, registrada al 

Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya amb el número 573 i 

domiciliada al carrer Convent 36, 08202 DE SABADELL,  

EXPOSA: 

 Que la FCAFA-TDAH integra actualment 10 associacions  d'ajuda al dèficit 
d'atenció, la totalitat de les existents a Catalunya. I aquestes agrupen al voltant 
de 1400 families afectades. 
  

  Que aquesta federació FCAFA-TDAH, aixi com FEAADAH (Federació 
Espanyola d'Associacions d'Ajuda al TDAH) porta diversos anys reivindicant 
davant el Ministeri d'Educació que tots els escolars afectats per TDAH, que 
precisen d'intervencions de reeducació psicopedagògica o logopèdica com a 
complement al treball que es realitza en els centres escolars, puguin rebre els 
ajuts que anualment convoca el ministeri per a l'alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu. Aquesta convocatòria restringeix l'accés a 
aquestes ajudes només als alumnes amb discapacitat, trastorn greu de 
conducta i altes capacitats; el que suposa una clara discriminació cap a 
l'alumnat amb TDAH que no té discapacitat o trastorn greu de conducta o altes 
capacitats, i no obstant això, és alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu. 
 

 Que en data 5 de març de 2019, es va aprovar per unanimitat de tots els grups 
polítics la Resolució 294/XII del Parlament de Catalunya, sobre els afectats pel 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, 250-00433/12294 la qual diu: 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 

o a) Fer que el Departament d’Educació i el Departament de Salut 
treballin coordinadament per a promoure un coneixement més ampli del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i de l’impacte d’aquest 
trastorn en les persones, les famílies, l’escola i la societat en general. 
Així mateix, fer les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria 
de beques per als alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu es diferenciïn els ajuts per als alumnes afectats pel 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la 
necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no 
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tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior o llur 
necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta. " 
 

o b) Oferir informació precisa i basada en evidències a tots els 
professionals dels centres d’educació infantil, primària i secundària que 
han d’estar en contacte amb persones amb trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat, com els docents, el personal de menjador, el 
personal d’administració i altres, per ajudar-los a dur a terme 
intervencions específiques rellevants. 

 

 
 Que, davant la publicació el passat dissabte 27 de juliol la nova convocatòria 

d'ajuts per a aquest alumnat i per al curs 2019-2020, es comprova que se 
segueix realitzant aquesta injusta discriminació; per la qual cosa FEAADAH, 
amb el recolzament d’aquesta federació ha sol·licitat al ministeri la correcció de 
l'error per evitar aquesta discriminació. 
 

 La nostra federació s'adhereix a la petició de FEAADAH i desitja informar 
d'aquesta situació al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
com a administració encarregada de la gestió d'aquests ajuts.  
Per tot això 
 

SOLICITA: 
 

 Que el Departament d'Educació doni suport a la FCAFA-TDAH i a la FEAADAH 
davant el Ministeri d'Educació per aconseguir eliminar la discriminació en 
l'accés a les ajudes dels alumnes amb TDAH. 
 

 Que el Departament d’Educació realitzi les gestions oportunes i necessàries 
perquè l'aprovat pel Parlament en resolució 294 / XII es compleixi per part del 
Govern de la Generalitat.  
 

Sabadell, 20 d’agost de 2019 

                Juan Pérez  Caro, president  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

H. Sr. CONSELLER D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 


