Moció per reclamar la implantació d’una Unitat d’Escolarització Compartida en la zona
de Girona Est
Som molt conscients que des de la regidoria d’educació de l’ajuntament gironí s’ha engegat
un procés encaminat a cercar solucions a la problemàtica de la segregació escolar a la nostra
ciutat i amb especial incidència en alguns barris de la on la problemàtica educativa és
especialment punyent, com és el cas de Girona Est.
Ara bé, aquest procés es va iniciar fa un any i de ben segur que com a mínim es continuaran
les tasques d’elaboració durant el proper curs escolar. I el que cerquem amb aquesta moció
és trobar una solució d’emergència a aquest problema: a les noies i nois d’aquest barri no els
podem dir que s’està treballant i estudiant. Cal que cerquem solucions immediates pel curs
vinent.
I es que ja el juny de 2016 la regidoria d’educació de la ciutat elaborava l’Informe de la
situació de la infància i l’adolescència de Girona. En ell una dada molt preocupant era que a
Font de la Pólvora un 56,2% de la població jove tenen la primària incompleta, i un 0,8% no
saben ni llegir ni escriure. Igualment es visualitzava que a Vila-roja el percentatge de joves
amb primària incompleta era de 31,9%.
Al mateix temps coneixem que en aquests darrers anys, lluny de disminuir el nombre de noies
i nois d’aquests barris gironins que abandonaven els estudis d’ESO, aquestes xifres anaven
en augment, i al mateix temps disminuïa el nombre d’alumnes que graduaven.
En aquest sentit, per tal de garantir l’atenció necessària a l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que
imparteixen educació secundària obligatòria, el Departament d’Ensenyament va crear ja fa
anys les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC). A través de les UEC, de manera
excepcional alguns d’aquests alumnes poden seguir part dels ensenyaments corresponents a
aquesta etapa oferint-los activitats específiques adaptades a les seves necessitats.
Aquestes unitats es deriven del conveni amb diverses corporacions locals per a la realització
d’aquestes activitats complementàries. També es poden conveniar amb empreses o entitats.
A tall d’exemple, l’ajuntament de Palamós aportant els recursos humans, l’espai, els recursos
materials i el projecte pedagògic.

I creiem, tal com dèiem anteriorment, que cal afrontar la problemàtica d’escolarització en
aquests barris gironins amb valentia i aportant recursos ja, per mirar de redreçar la situació
d’absentisme i abandonament escolar.
Al mateix temps creiem que caldria pensar en la possibilitat de la instauració en el barri de
cursos de formació i inserció laboral, tal com actualment es realitza ja en altres municipis.
Per això proposem:
1. Que l’ajuntament gironí negociï amb el Departament d’Ensenyament l’establiment d’un
conveni per a instal·lar una Unitat d’Escolarització Compartida a la zona de Girona Est.
2. Que, al mateix temps, s’estudiï la possibilitat d’iniciar cursos de formació i inserció
laboral al mateix barri.
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