
Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana 

I.E. València 

A/A En Vicente Boria de los Dolores 

En/Na.............................................................................................................................   

 pare/mare de...................................................... escolaritzat al CEIP Carles Salvador, ubicat al 

carrer Poeta Altet, 19 de València, m’adrece a vosté per comunicar-li: 

Que com ja està assabentat mitjançant la Direcció del Col·legi i comunicat per escrit de l’AMPA 

lliurat a vosté, des de el començament del curs 2009-2010 i fins ara mateix, el CEIP Carles 

Salvador pateix la mancança de l´especialista de logopèdia del SPE.   

Que la falta d’assistència logopèdica als nostres fills comporta greus conseqüències a curt, mig 

i llarg termini que incideixen directament en la seua educació de les quals faig absolut 

responsable a la Conselleria d’Educació que ha de garantir una educació de qualitat i igualitària 

per a tots els xiquets i xiquetes escolaritzats. 

Que considere imprescindible l´incorporació immediata al Centre de l’especialista en logopèdia 

per assegurar la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, recolzar i respectar la diversitat 

dels nostres estudiants i millorar la seua educació. I que és la Conselleria d’Educació la que ha 

de tenir cura a l’Escola Pública per garantir un ensenyament públic de qualitat. 

Que faig palés el meu malestar i indignació respecte aquesta situació i declare que fins que els 

nostres fills no reben el recolzament per part de la logopeda al Centre em sentiré desemparat -

front l’Administració Autonòmica que és la ha de posar tots els mitjans al seu abast per 

resoldre aquesta situació.  

Per tot això, 

SOL·LICITE: 

Que es posen immediatament en marxa els recursos necessaris per poder garantir l’assistència 

d’un especialista en logopèdia per al CEIP Carles Salvador. 

Que la continuïtat de l’especialista quede garantida als nostres fills i filles durant un temps el 

suficient  per poder fer un òptim seguiment dels diferents casos amb una intervenció més 

encertada i coordinada tant amb el professorat com amb les famílies, assegurant així un millor 

procés de treball i uns resultats més òptims. 

Un compromís ferm per part de la Conselleria d’Educació per  donar suport als drets dels 

nostres fills, assegurant una atenció especialitzada i de qualitat dins del marc de l’escola 

pública. 

 

        Signat:                                                                             València a 13 de novembre de 2009 


