Parlament de les Illes Balears

Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears per
commemorar el Dia Mundial de la Dislèxia
El pròxim 8 d’octubre se celebra el Dia de la dislèxia amb l’objectiu de
visibilitzar un trastorn que afecta el 10% de la població mundial. Una detecció i
actuació precoç és imprescindible per així poder evitar el fracàs escolar.
Una de les fites a assenyalar s’estableix a la Llei Orgànica 2/2006, de 2 de
maig, d’educació, que a l’article 71 incorporava la integració de l’alumnat amb
dificultats específiques d’aprenentatge, DEA, fet que va ocasionar un debat sobre la
importància d’afrontar aquesta necessitat des dels diferents àmbits de la societat.
Per això, i amb la finalitat de contribuir a la seva visibilització l’any 2007 es creà la
Federació Espanyola de Dislèxia.
Aquí, a les Illes Balears, en el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’establia
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària obligatòria, va ser quan es va fer la integració de l’alumnat
DEA. I, més endavant, l’any 2010, es va crear el primer protocol de detecció i
intervenció en dislèxia, PRODISLEX.
En el 2012, com a resultat de la importància d’integrar més comunitats que es
veuen en la mateixa situació i ampliar la visió, es va crear l’Organització
Iberoamericana de les DEA, i el 2020 es crea el primer registre iberoamericà de les
persones amb DEA amb el seu document oficial.
La Federació Espanyola de Dislèxia està realitzant enguany una campanya
sobre el lema “Unidos por la dislexia” per a la visibilització d’aquest trastorn
neurobiològic en el qual se sol·licita al conjunt de les institucions de les Illes Balears
desenvolupar accions encaminades pel seu impuls i abordatge. Una iniciativa que
sorgeix de l’Associació de Dislèxia i Família, amb seu aquí, a les Illes Balears, i
primera associació de dislèxia iberoamericana. A més, estan treballant perquè el 8
d’octubre sigui reconegut com el dia mundial de la dislèxia davant de les Nacions
Unides, iniciativa que ja compta amb el suport de l’Organització d’Estats
Iberoamericans.
Per tot això, mitjançant la següent declaració institucional, el Parlament de les
Illes Balears acorda:
Primer. Adherir-se a la commemoració del Dia de la dislèxia el pròxim 8
d’octubre, convidant a participar dels actes que s’emmarquen en la campanya
“Unidas por la dislexia”.
Segon. Donar suport a la iniciativa que el 8 d’octubre sigui declarat com a Dia
Mundial de la Dislèxia.
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Tercer. Impulsar iniciatives que vagin encaminades a la defensa dels drets i
protocols vigents per una igualtat de condicions i d’oportunitats de l’alumnat amb
dislèxia en la seva etapa educativa així com en la seva vida a l’edat adulta.
Illes Balears, dimarts 6 d’octubre de 2020.

Aprovada per assentiment a la sessió plenària
de dia 6 d’octubre de 2020

