Cap a l'any 1900, l'escola obligatòria i gratuïta va posar en evidència al
nostre país que hi havia un gran nombre de nois i noies amb
discapacitats que restaven a casa sense que ningú els atengués.
A partir, però, dels anys 30-40, l’educació dels nens i les nenes amb
ceguesa o baixa visió fou assumida per la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE), que s'acabava de formar a partir del Sindicat
de Cecs de Catalunya i d'una associació sevillana, tot i que ja,
anteriorment, algunes institucions de caràcter sociobenèfic atenien
també aquesta població; concretament a Barcelona hi havia l’escola per
a nens cecs i sords dependent de l’Obra Social de la Caixa de Pensions.
L’any 1970 es va posar en funcionament una Escola Especial de l’ONCE a
Esplugues del Llobregat.
D'altra banda, el Ministerio de Educación s’ocupava parcialment del
tema: havia creat aules per a alumnes de baixa visió en algunes capitals
de província: eren les “Aules d’Ambliopia” que pertanyien a una escola
pública. A Catalunya n’hi havia una a Barcelona i una altra a Girona
(Salt). Actualment aquestes aules ja no existeixen.
L’any 1976 l’equip del Centre Psicopedagògic per a l’Educació del
Deficient Sensorial, que s’havia fet càrrec de l’escola dependent de l’Obra
Social de la Caixa de Pensions, en aquell temps traslladada a Torrebonica
(Terrassa), va iniciar a Catalunya la integració escolar dels alumnes amb
discapacitat visual. Poc temps després es va tancar l’escola especial de
Torrebonica.
El mateix 1976 un mestre d’escola pública de Barcelona va presentar al
Ministerio de Educación un “Anteproyecto de Centro Piloto para
Invidentes”. Malgrat l’acceptació de l’administració i de la creació d’unes
aules dins d’escoles públiques, a causa de l’oposició de pares i mestres
pertanyents als centres escolars, no va ser possible dur-lo a terme.
Posteriorment, el curs 1978-79, dos mestres d’escola pública de
Barcelona van obtenir una comissió de serveis per esdevenir “mestres
itinerants” d’un nou servei: el Gabinet d’Integració Escolar d’Invidents
(G.I.E.I.), que es va ubicar en un local de Barcelona on hi havia hagut
una escola. A mesura que va anar augmentant l’alumnat, també es va
incrementar el nombre de mestres itinerants.
No fou fins el 1983 que es creà oficialment aquest servei.
Podeu veure:
ORDRE de 20 de maig de 1983, per la qual es regula la
intervenció psicopedagògica als centres escolars i es creen els
equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
L'experiència contrastada en l'actuació dels equips multiprofessionals
dependents del Servei d'Educació Especial -la formació dels quals venia
obligada pel Decret 282/1980, d'1 de desembre, de creació del citat
Servei- dels serveis d'orientació escolar i vocacional, implantats amb
caràcter experimental per Ordre Ministerial de 30 d'abril de 1977;

així com el funcionament de l'anomenat Gabinet d'Integració Escolar
d'Invidents (G.I.E.I.) ha posat de manifest, al llarg d'aquests darrers
cursos, la concurrència d'algunes de les seves funcions i la seva
incidència comuna (…).
Aquell mateix any, a l'octubre, es crea l’EAP especialitzat per a invidents.
El juliol de 1985 s’uneixen les diferents iniciatives dels equips que
treballen amb discapacitats visuals a Catalunya: se signa un conveni
entre la Caixa i l'ONCE i un altre entre aquesta i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. El 19 de novembre del 85, s’inaugura el
Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals a Catalunya Joan
Amades. Des d'aquest centre es vol donar resposta a les necessitats
educatives de tots els nens i nenes afectats de discapacitat visual, ja
sigui en el mateix centre de recursos o a l’escola ordinària a la qual
assisteixen; a la llar, en el cas dels més petits, o bé en altres serveis
d'atenció primerenca o escoles especials, quan els nens presentin altres
discapacitats associades.
El gener del 2007 els professionals d’aquest servei, tant de l’ONCE com
del Departament d’Educació de la Generalitat, han passat a formar part
del CREDV (Centre de Recursos Educatius per alumnat amb Discapacitat
Visual). A la demarcació de Barcelona aquest servei està ubicat en un
edifici de l’ONCE, al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 394. També
existeixen altres seus del CREDV per les demarcacions de Girona, Lleida i
Tarragona.
Finalment surt publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
l’Ordre ENS/141/2012, de 18 de maig, per la qual es crea el Centre de
Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) i se suprimeix l’EAP
d’Escolars Invidents de Barcelona per integració dels seus professionals
en el CREDV. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6141 –
4.6.2012)

