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“CIRCULA UNA HISTORIA de un catedrático famoso que, habiendo
escrito un montón de artículos importantes sobre la calidad de la educación,
hacía veinte años que no pisaba una escuela. Un joven colega, nuevo en la
plaza, le persuadió de que visitara una escuela local que había adquirido
una buena reputación por la excelencia de su trabajo. Al regresar de la
visita, el profesor joven le pidió al catedrático que le hiciera algún
comentario sobre lo que había visto. Tras un momento de silencio, el
catedrático replicó: ”Estoy pensando si eso funcionaría en teoría”.

(Ainscow, 2001:57)

Aquesta recerca representa la culminació d’un treball realitzat aquest

darrer curs escolar en motiu de la llicencia d’estudis retribuïda concedida pel

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   Constitueix,

alhora, una aportació personal a un tema que m’ha preocupat  des de fa uns

anys. Hi ha unes necessitats personals i socials que justifiquen l’objecte

d’estudi d’aquesta recerca:

• Socials, perquè hi ha una necessitat  compartida per molts

professionals que treballem a l’educació especial, en la qual

s’alcen veus reclamant una definició institucional, que ens permeti

treballar d’una manera molt més coherent amb els principis que
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avui inspiren l’educació cap a les persones amb necessitats

educatives especials; que hi hagi una definició clara sobre quin ha

de ser el paper dels centres d’educació especial i que plantegi el

seu futur inmediat en base a una escola per a tots sense cap

mena de distinció; perquè investigar és aportar coneixement i

almenys, des de la nostra  pràctica professional en un centre una

necessitat vital perquè els plantegaments teòrics aterrrin d’una

vegada a les realitats escolars: “Definir o caracteritzar l’educació

especial i els centres d’educació especial pot resultar una tasca difícil i, fins i

tot, arriscada. Els límits tradicionals en els que operava l’educació especial

s’han desdibuixat considerablement en els últims anys”. (Font Roura,

1999:7)

• Personals, perquè l’experiència docent m’ha aportat elements de

coneixença de la realitat escolar; perquè no únicament es tracta

d’un treball aïllat sinó una continuïtat d’algunes experiències i

pràctiques a l’escola en aquests darrers anys d’exercici: perquè hi

ha treballs començats que cal ordenar i posar-ne ordre.

Abans d’entrar de ple en el contingut d’aquesta recerca, establiré quin ha

estat  el punt de vista sota el qual s’ha abordat aquest treball.

��� -XVWLILFDFLy�GHO�WHPD�GH�O
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Essent director del col·legi públic d'educació especial ELS ÀNGELS de

Palamós (Baix Empordà), a 10 de juliol de 1995, a petició del Consell Escolar

del centre, trameto una carta a la Fundació Jaume Bofill de Barcelona amb una

demanda molt clara: "Iniciar un estudi, sota la direcció de la Fundació Jaume Bofill, que

mostrés quina és la realitat en l'atenció dels nens i de les nenes amb necessitats educatives

especials  a la comarca del Baix Empordà", "quin paper hi podem anar jugant els centres

específics en l'educació dels nostres alumnes davant l'escolarització dels alumnes amb

necessitats educatives especials en centres ordinaris?", "funciona la integració realment o es

tracta d'una pregunta sense sentit?", "quins recursos afavoreixen la integració?", "estan ben

preparats els mestres per a dur-la a terme?", "funciona la integració?", "quan no funciona, què

ho impedeix o què s'hi pot fer?".
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En cap moment posàvem en qüestió el procés d'integració que s'havia

engegat anys enrera a través de la publicació del Decret 117/84 de 17 d'abril

sobre la Integració escolar.  Tot el contrari. Teníem força clara que la nostra

opció com a centre d'educació especial havia d'ésser, en el marc del que

regulava l'actual legislació,  la d'un centre que procurés la inserció social dels

seus alumnes en el marc d'una societat diversa i heterogènia; la d'un centre

que atengués solament a aquells alumnes que no trobessin resposta en el

sistema ordinari: "L'escolarització en unitats o centres d'educació especial només es durà a

terme quan les necessitats de l'alumne no puguin ser ateses en un centre ordinari." (LOGSE,

Article 37.3).

 Aquesta recerca  (Bonal, Alberdi, Herreros, i Martínez, 1996), l'informe

del qual va ser acabat el juny de 1996 , va servir per obrir un llarg treball de

reflexió en el sí de la comunitat educativa del centre intentant desvetllar molts

dels interrogants que se'ns plantejaven i que responien a   aquesta atenció

educativa que dia a dia, any rera any havíem anat oferint als nostres infants.

Aquesta recerca, realitzada en el context del treball habitual que duu a

terme la Fundació Jaume Bofill en la seva funció de servei d'investigació

responia als interessos i demandes d'entitats i d'institucions com la nostra que

volien indagar en aspectes tant  transcendentals com són la millora de

l'educació al nostre país.

S'obria un futur ple d'optimisme per a totes aquelles persones que

treballàvem a l'educació especial (almenys des de la perspectiva de la nostra

escola, a la nostra comarca). En primer lloc, perquè aquest treball havia de ser

un referent que ens permetés millorar en la nostra tasca com a educadors; en

segon lloc, perquè havíem de ser capaços de donar-li la difusió necessària

perquè fos una eina útil per a totes aquelles persones que treballàvem a

l'educació especial, als educadors en general.
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Es tractava d'un treball força dens. Hi havia moltes dades i informació

que s'havien de tractar amb una certa tranquil·litat i prudència. Calia una anàlisi

profund del que allí estava escrit. A partir d'aquell moment s'havien d'establir

els mecanismes de treball que ens havien de permetre aprofundir en l'estudi:

primer,  com a eina de treball dins el propi centre ja que així el vam concebre

donat que hi havia qüestions com podien ser les escolaritzacions compartides

que havíem iniciat anys enrera, la possible obertura del centre cap a l’exterior,

etc,.; segon,  aquesta recerca havia de servir com a base també per a un

projecte europeu Sócrates-Comenius que acabàvem d’iniciar i que sota el títol:

INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE COMUNITY

havíem de trobar estratègies que permetessin una major integració dels nois i

noies amb discapacitats a la societat.

El treball, coordinat per la nostra escola, el vam estar duent a terme al

llarg de tres cursos escolars juntament amb una escola d’educació especial

d’Anglaterra (Shepherd Scchool de Nottingham), una escola d’educació

especial de Grècia (The Centaurus, de Volos), i una escola d’educació especial

de Finlàndia (Leinopuisto School, de Oulu).

Des d’aquesta situació, en la que de manera molt intensa des d’un

claustre d’un centre educatiu havíem viscut  envers la millora en l’atenció

educativa dels nois i noies amb discapacitats escolaritzats o no al nostre

centre, tenia un cert interès  en poder recollir i ordenar algunes d’aquestes

propostes. Algunes de les propostes de treball que havien nascut en el sí de la

nostra comunitat, en el sí d’un claustre que  amb més o menys decisió havien

intentat treballar havien de ser recollides i analitzades.

El treball que presento neix, bàsicament, de l’experiència en el

tractament d’infants i joves amb necessitats educatives especials escolaritzats

en un centre d’educació especial. La nostra funció com a mestres no la podem

dur a terme fàcilment si no som capaços d’acompanyar-la d’un coneixement

reflexiu i crític de la nostra pràctica docent que es fonamenti en la investigació:

des de la meva pràctica professional com a professor del centre públic
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d’educació especial ELS ÀNGELS , de Palamós (Baix Empordà) he volgut

aprofundir sobre la meva pròpia pràctica i la de l’educació especial des de la

nostra realitat més immediata de manera que aquesta recerca esdevingui un

treball més entorn les nostres escoles, entorn l’educació especial i que ens faci,

a tots plegats, un xic més crítics des d’un punt de vista més constructiu envers

la nostra pròpia tasca docent.

Aquest projecte,  recull alguns aspectes d’organització escolar al servei

de la millora en l’atenció educativa dels alumnes amb necessitats educatives

especials escolaritzats a l’escola ordinària i al centre d’educació especial:

l’enfoc d’aquesta recerca, però, remarca clarament el paper dels centres

específics com un dels recursos de que disposa l’actual sistema educatiu en la

formació d’aquests alumnes. Cerquem aquelles dinàmiques de treball

(estratègies d’intervenció al centre - estratègies d’intervenció a l’aula) que

afavoreixen l’organització escolar encaminada a atendre a tots i cadascun dels

alumnes que tenim a l’escola: que l’atenció a la diversitat esdevingui un estil

d’ensenyament - aprenentatge perquè tots aprenguem millor, i de manera

significativa.

Els condicionants a tenir en compte són múltiples donat que l’atenció a

les persones amb necessitats educatives especials ha experimentat una gran

evolució aquests darrers anys: es pren un model que es fonamenta en les

ajudes que la persona necessita per a anar progressant: la nostra escola ha de

permetre adoptar mesures flexibilitzadores per poder arribar a tots i cadascun

dels seus alumnes: en conseqüència, el paper dels centres d’educació especial

ha sofert, també, una gran transformació.

Les tendències actuals i futures de l’educació especial apunten primer

cap a una conceptualització del canvi que va suposar la nova definició de retard

mental segons la AAMR (Associació Americana sobre el Retard Mental) a l’any

1992; el tractament de les necessitats educatives especiales derivades de

sobredotació intel·lectual; el suport de la integració escolar des del centre

d’educació especial o la prevenció de les dificultats d’aprenentatge a l’aula
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ordinària; les pràctiques professionals i les sortides laborals dels nois i noies

amb deficiències, etc.

Tal com apunta (Giné Giné, 1995) les tendències actuals a l’educació

especial es resumeixen en els següents punts:

• La integració escolar en el marc d’una escola comprensiva

• La valoració i atribució de necessitats educatives especials als

alumnes

• La formació dels professionals i la creació d’equips docents

• La col·laboració amb les famílies

• La transformació de l’oferta educativa dels centres d’educació

especial

• Nous escenaris d’actuació professional (transició a la vida adulta i

laboral, els centres de dia o l’educació d’adults).

Ens interessa posar l’accent  de manera molt particular en l’organització,

en la distribució i rendibilització dels espais, dels recursos, de les estratègies

d’intervenció. Pensem en la persona, en les seves possibilitats i les seves

necessitats com un factor importantíssim de construcció educativa, d’una

vertadera educació de qualitat.

La recerca ha de permetre establir un model de treball i participació que

serveixi per posar a la pràctica aquelles opcions educatives que els filòsofs de

l’educació, que els teòrics de l’educació descriuen. No podem inventar res.

Sabem que existeixen una gran varietat de propostes i estratègies

d’intervenció; algunes a Catalunya, a Espanya, a Europa, al Món sencer.

Cercar estratègies organitzatives per a millorar la resposta educativa

dels alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres de

primària i secundària vol dir que el que ens interessa és ajustar de manera

progressiva organitzacions d’aula, de centre, que permetin atendre la diversitat

prenent els centres d’educació especial com a eixos vertebradors, com a
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puntals de referència per a progressar cap a una institució d’usos múltiples i

que serveixi per a diverses funcions com un vertader centre de recursos, obrint-

se a l’exterior, establint nous lligams amb la comunitat i realitzant una funció de

recolzament a alumnes, docents, famílies, als centres, etc.

��� )RQDPHQWDFLy

La recerca s’ha nodrit tinguent en compte, per a poder formular una

hipòtesi,  primer la meva pròpia experiència com a coneixedor del tema donat

els anys d’exercici en el camp de l’educació especial i el treball com a mestre

en un centre d’educació especial; en segon lloc una revisió bibliogràfica que he

estat duent a terme em serveix per a conèixer amb profunditat l’objecte

d’estudi; posteriorment un anàlisi de la realitat em permet adoptar mesures

concretes que lliguin de ple amb la pràctica als centres.

����� 5HYLVLy�ELEOLRJUjILFD

Una vegada plantejat el problema com a punt de partida de tota

investigació científica, la revisió bibliogràfica m’ha permès aprofundir molt més

entorn a la hipòtesi s’ha de formular. La hipòtesi que s’ha de formular respon a

dues qüestions bàsiques:

1. La meva pròpia experiència com a professional de l’educació especial

que coneix els canvis soferts dins els centres d’educació especial en els darrers

anys.

2. La meva pròpia formació que em permet partir d’una base teòrica que

es pot confrontar perfectament, d’una manera o altre, amb la pràctica

professional dins un centre d’educació especial.

Tot i no ser una revisió actualitzada la que publica (Garanto Alós, 1993)

sobre com i on es pot trobar informació sobre l’educació especial, la revisió

bibliogràfica s’ha efectuat  i completat a través de:
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• Revisió d’índex de revistes especialitzades catalanes, espanyoles

i estrangeres. La recerca s’ha efectuat a través d’Internet.

• Revisió de manuals i obres especialitzades.

• Consulta de treballs publicats i no publicats (Tesi doctorals,

ponències,comunicacions)

• Lectura dels articles i llibres seleccionats

L’accés a la informació a l’abast avui més que mai de tothom s’hi afegeix

el problema de saber distingir quin tipus d’informació és necessària d’aquella

que no té cap validesa científica. És difícil, sovint, saber triar la informació. El

tractament informàtic de la informació, a través de Bases de dades

informatitzades,  recerques a través d’Internet o l’obtenció de sumaris i/o el text

complet d’algunes revistes a través d’Internet ha suposat un gran avenç i ha

posat a l’abast de molta gent la informació que abans només estava a

disposició de poques persones, d’aquelles que estaven lligades a les

Universitats.  La recerca, avui més que mai, ha pres unes altres dimensions i

ha universalitzat la informació com mai havia passat.

La informació bibliogràfica obtinguda  (veure capítol 6) m’ha proporcionat

informació referent a:

• Organització i gestió de centres docents

• Marc legal

• L’atenció educativa a les persones amb deficiències

• L’educació comparada: què podem aprendre d’altres païssos?

����� $QjOLVL�GH�OD�UHDOLWDW

L’anàlisi de la realitat s’ha anat completant, a part de la pròpia revisió

bibliogràfica, des de diferents perspectives:

• Analitzant projectes educatius de centre en allò que respecte a les

opcions d’escola per atendre la diversitat. Algunes d’aquestes
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experiències estaven publicades en alguna revista especialitzada.

D’altres me les han proporcionat els diferents centres que he

visitat o que hi he estat en contacte aquest any. Aquest recull de

propostes organitzatives que faciliten l’atenció a la diversitat als

alumnes amb necessitats educatives especials a l’aula ordinària i

la participació del centre d’educació especial són d’una vàlua

inmensa puix que a la pràctica no són massa les experiències

realitzades.

• Recollida de dades a través d’entrevistes, qüestionaris i

l’observació directa.

o Entrevistes: Com a diàleg intencionat i que s’ha orientat

cap a uns objectius concrets. Les entrevistes s’han efectuat

a directors/es de centres d’educació especial i a persones

vincules amb l’educació especial des de la seva posició

privilegiada dins l’administració educativa, professors

d’universitat i experts en la matèria estudiada.

o Qüestionaris:  Adreçats a centres de primària i secundària

tant públics com privats de les comarques de Girona. Han

consistit en un conjunt ampli de qüestions rellevants

objecte de l’estudi.

o Observació directa: Com a tècnica de recollida de dades

dins el procés d’investigació. L’observació de pràctiques

reals i, les notes de camp que aquestes experiències, i els

seus responsables et proporcionen, serveixen per a

complementar comentaris, expectatives, propostes, etc.

��� )RUPXODFLy�GH�OD�KLSzWHVLV
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Com a afirmació comprovable partim de la hipòtesi següent com a

explicació possible que ha tingut en compte diferents factors o condicions que

m’han portar a formular-la.:

/¶DGDSWDFLy� GHO� FXUUtFXOXP� D� OHV� SHFXOLDULWDWV� G¶XQ� DOXPQH� DPE

QHFHVVLWDWV� HGXFDWLYHV� HVSHFLDOV� LPSOLFD� O¶DGRSFLy� G¶XQ� FRQMXQW� GH� PHVXUHV

RUJDQLW]DWLYHV�SHU�SDUW�GHO�FHQWUH�TXH�KD�G¶DWHQGUH¶O��HQ�O¶HVWDEOLPHQW�L�VHJXLPHQW

OD�FROÂODERUDFLy�DPE�HO�FHQWUH�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�GH�UHIHUqQFLD�GH�O¶DOXPQH�KL�Wp

XQD�UHOOHYjQFLD�FDEGDO�

TXDGUH�;��+,3Ñ7(6,�'(�75(%$//

Proposem uns objectius, detallats en els punts següents,  a través dels

quals s’operativitza la hipòtesi que proposem i que configura, en certa manera,

la recerca realitzada.

���2EMHFWLXV�GH�OD�5HFHUFD

L’estudi té com a objectiu principal  recollir aquells aspectes

d’organització escolar al servei de la millora en l’atenció educativa dels alumnes

amb necessitats educatives especials escolaritzats a l’escola ordinària i al

centre d’educació especial, remarcant  clarament el paper dels centres

específics com un dels recursos de que disposa l’actual sistema educatiu en la

formació d’aquests alumnes:

• Desenvolupar un model que es fonamenta en les ajudes que la persona

necessita per a anar progressant.

• Desenvolupar mesures flexibilitzadores, per part del centre d’educació

especial, per a poder arribar a tots i cadascun dels seus alumnes

• Desenvolupar estratègies organitzatives que possin l’accent en la  a la

distribució i rendibilització dels espais, dels recursos, les estratègies

d’intervenció.
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• Establir un model de treball i participació que serveixi per posar a la pràctica

aquelles opcions educatives que els filòsofs de l’educació, que els teòrics de

l’educació descriuen.

• Cercar una gran varietat de propostes i estratègies d’intervenció per part

dels centres específics arreu.

• Desenvolupar  estratègies organitzatives que ajudin a millorar la resposta

educativa dels alumnes amb necessitats educatives  especial escolaritzats

en centres de primària i secundària a través de la intervnció directa o

indirecta del centre d’educació especial.

• Desenvolupar organitzacions d’aula, de centre, que permetin atendre la

diversitat prenent els centres d’educació especial com a eixos vertebradors,

com a puntals de referència per a progressar  cap a una institució d’usos

mútliples i que serveixi per a diverses funcions com un vertader centre de

recursos, obrint-se a l’exterior, establint nous lligams amb la comunitat i

realitzant una funció de recolzament a alumnes, docents, famílies, als

centres, etc.

��� (OHPHQWV�GH�0LOORUD

Els elements de millora que s’han presentat han pretès introduir

aspectes d’organització escolar al servei de l’atenció educativa dels alumnes

amb necessitats educatives especials escolaritzats a l’escola ordinària i al

centre d’educació especial. S’ha volgut posar l’accent en el paper dels centres

específics com un dels recursos de que disposa el sistema educatiu al nostre

país.

Les propostes estratègiques de flexibilització que presentem que facilitin

la cooperació entre els  centres ordinaris i les escoles d’educació especial han

de permetre possibilitar el treball entorn:

• l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials a

l’escola ordinària
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• l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials a

l’escola especial

• l’escolarització escola ordinària-escola especial (en sentit

bidireccional)

• Suport específic per part del centre d’educació especial als

mestres i alumnes de l’escola ordinària

• Prestació de serveis específics (Fisioteràpia, Logopèdia, etc) de

forma itinerant o a dins del propi centre

• Grau de participació i col·laboració dels diferents professionals

implicats en l’educació de les persones amb necessitats

educatives especials

• Grau de participació i col·laboració de l’entorn familiar de

l’alumne/a amb necessitats educatives especials escolaritzat al

centre d’educació especial

• Grau de participació i col·laboració de l’entorn familiar de

l’alumne/a amb necessitats educatives especials escolaritzat al

centre ordinari

• Grau de participació i col·laboració amb Associacions

específiques en relació amb el handicap de l’alumne/a

• Mesures de flexibilitació i adaptació a cada cas en particular

Aquest conjunt de propostes han de servir per a donar pautes per a

l’establiment i consolidació d’estructures organitzatives de treball i formació dins

els centres per tal de facilitar la cooperació entre els diferents professionals i les

famílies dels alumnes

��� 3OD�GH�WUHEDOO

Amb el disseny del projecte (quadre 1) conceptualitzem i

delimitem l’objecte d’estudi mostrant una seqüència ordenada d’actuacions i

essent la guia per a dur a terme la fonamentació, la recollida de dades,

l’elaboració i contrastació i, finalment, la realització de propostes de millora.
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La primera recollida d’informació, en base a la fonamentació, ens ha de

permetre una millor comprensió de la situació “problemàtica” (a nivell

contextual) com de millora conceptual (a nivell bibliogràfic i documental).

Permet esbrinar informacions que poden haver passat desapercebudes, que

poden haver-se obviat, com observar, també, en quines contradiccions es

poden caure. La informació contrastada amb la idea original permet, en alguns

casos, reformular el problema i donar-ne una altra orientació, si es dóna el cas.

En la recollida de dades, la informació ha vingut des de diverses fonts:

entrevistes, estudi i anàlisi de documents, etc. La recollida d’informació, com

l’estudi de casos han presentat alguna dificultat metodològica donat que ha

estat difícil formular generalitzacions a partir d’algunes realitats particulars i
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singulars. Per tant, la generalització i transferència de la informació ha

esdevingut certament complicada malgrat la capacitat que té per generar

hipòtesis i descobriments donat que prové de situacions reals, de la vida

mateixa.

L’anàlisi, l’elaboració i contrastació de la informació ens ha permès donar

sentit a la informació recollida: anàlisi qualitatiu de la informació. Treballar la

informació, codificar-la, recopilar-la i organitzar-la en unitats manejables és

important perquè en la mesura que aquesta informació s’hagi recollit de manera

sistemàtica es poden desenvolupar explicacions sobre l’objecte d’estudi de la

nostra investigació (quadre 2): podrem elaborar, en definitiva, propostes de

millora: l’objecte final de la investigació.

TXDGUH����/¶RUJDQLW]DFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

Una decisió important per planificar aquesta investigació ha estat haver

d’escollir una metodologia de treball. Hi ha diverses formulacions i estratègies

que fan que haguem tingut en compte diversos tipus de

metodologies(bàsicament metodologies qualitatives)

á què fer amb la informació

á com recuperar-la

á com reduir-la i categoritzar-la

organització

assegurar que

disposem de tota la

revisar la qualitat de

la informació
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Per un costat, una metodologia de recollida de dades que ens ha facilitat

el tractament experimental. Hem utilitzat aquest mètode en algunes de les

entrevistes i qüestionaris que s’han dut a terme en la recerca d’informació. Hi

ha hagut, també, una metodologia d’estudis descriptius: fonamentalment

basada en l’observació (L’observació actual, com l’experiència viscuda i el

treball d’aquests darrers anys en un Centre d’educació especial. Dades

descriptives a nivell quantitatiu i qualitatiu).

L’atenció a les persones amb necessitats educatives especials és molt

complexe i rep influències de tantes variables que amb una sola investigació no

es pot arribar a conclusions gairebé definitives. Per tant, utilitzant un “meta-

anàlisi” crec que s’ha pogut analitzar els resultats acumulats per altres

investigacions (Fonamentació de la investigació). La consulta d’altres

investigacions ens ha servit per a conèixer l’VWDWXV�TXDHVWLRQLV (revisió de les

investigacions realitzades sobre l’educació especial i l’organització de centres,

per exemple).

��� 5HVXOWDWV�SUHYLVWRV

A través d’aquesta investigació hem pogut recollir propostes

d’organització de centres que poden ajudar a millorar l’educació dels nois i

noies amb necessitats educatives especials; per poder fer viable una proposta

de centre d’educació especial que serveixi per guiar, per donar suport, per

oferir recursos, per complementar, per donar cabuda a l’atenció a la diversitat

dins un sistema únic ; per educar, simplement.

Són moltes les propostes organitzatives que existeixen i que s’han

desenvolupat a casa nostra. N’hem recollit algunes que ens han servit per a

dexcriure com es pot dur a terme aquesta  millora de la resposta educativa dels

alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres de

primària i secundària i delimitar, així, el paper dels centres d’educació especial

dins aquest sistema únic d’ensenyament:�“ que aquestes escoles arribin a ser centres

de les activitats comunitàries en què hi participin pares i membres de la comunitat. Per a formar
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lligams i amistats i crear institucions més personalitzades i sensibles” (Arnáiz Sánchez,

1996)

4XDGUH����5HVXOWDWV�HVSHUDWV�GH�OD�LQYHVWLJDFLy

Aquest és un moment d’incerteses, de preocupacions i, en un

moment de canvi, és una aventura emprendre aquest camí: som conscients

que cal articular propostes i presentar solucions: algunes d’aquestes s’estan

donant en alguns centres del nostre país.  (Ainscow, 1995) afirma que es

produeix un moviment cap a l’educació inclusiva l’objectiu del qual es

reetructurar les escoles per a respondre a les necessitats de tots els nens.

$3/,&$&,216�(1�(/�6,67(0$

á Recollir i sistematitzar models

á Estructurar i ordenar experiències

á Fer propostes de relacions

352'8&7(6

• FER PROPOSTES PER A LA FACILITACIÓ

DEL TREBALL CONJUNT ENTRE ELS

PROFESSORS DE PRIMÀRIA,

SECUNDÀRIA I DEL CENTRES

D’EDUCACIÓ ESPECIAL: a/ Accions de

formació conjunta

• b/ Equip i seminaris de treball
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Hem estat treballant, aquests darrers anys, en propostes d’escolarització

d’alumnes amb necessitats educatives especials, i, a través de propostes de

centre, hem articulat, des de la pràctica dins els centres,  alguns models

organitzatius força interessants: falta donar-los contingut, falta “sistematitzar” i

dibuixar un perfil d’escola “organitzada” que respongui a les demandes actuals.

Els problemes d’escolaritzacions d’alumnes amb greus problemes de

comportament; l’atenció de nois i noies amb necessitats educatives especials

dins l’escola secundària; el paper dels centres d’educació especial dins el marc

d’una escola comprensiva, són algunes de les propostes que  es poden

articular des d’opcions organitzatives que poden, se’ns cap mena de dubte, fer

front a les demandes (i exigències) d’una educació consagrada (per voluntat

pròpia) a atendre a tots i cadascun dels seus alumnes.

Cal mirar cap endavant i cercar noves maneres d’entendre l’educació,

l’educació cap a les persones amb necessitats educatives especials

” El concepte clàsic d’educació especial es desdibuixa, s’amplia i es
diversifica i es concreta en suports i adaptacions, amb la finalitat
d’aconseguir que tot l’alumnat se senti inclòs en el sistema educatiu”

(Ortiz González, 2000)

Els ideòlegs de l’educació han fet la feina. Aquells que coneixem l’escola

(que ens sembla que l’hem trepitjada) hi podem veure una escletxa on la

vessant organitzativa hi té un paper de primer ordre.
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L'atenció cap a les persones amb deficiències1 presenta avui dia,

encara, connotacions ben diverses. El context històric ha estat ben diferent al

llarg de la història.  Ha estat, certament un tema que ha preocupat poc als

historiadors:

“...el retraso mental es fundamentalmente un problema de la gente
común, cuyas actividades rara vez han llamado la atención de los
historiadores a través de los siglos y que, por su parte, han lgao a la
posteridad pocos documentos”

(Scheerenberger, 1984:XIII)

Tot i la manca que hi ha en el camp de la història de l’educació de

treballs complets (Bredberg, 1999:192) i extens entorn la recerca històrica en el

                                           
1 Per tal de contextualitzar la terminologia pròpia  amb la que hom anomena a
les persones amb deficiències al llarg dels anys i, almenys en algunes de les
parts d’aquest treball que serveixin per il·lustrar el moment històric, ho
utilitzarem fent servir els termes pròpis cada època  sense que això signifiqui
que  aquesta és la manera en què hom els anomena, avui.  La definició
etimològica nvers les persones amb deficiències ha sofert nombrosos canvis
que deixarem palès en aquest capítol d’aquesta recerca.
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camp de les deficiències i l’educació especial ((Herraiz de Gascueña, 1995:11)

afirma que el que hi ha publicat no supera el centenar de folis), hauríem, però,

d’assenyalar tal com fan (Jiménez Martínez i Vilà Suñé, 1999:83) que l`anàlisi

que s’ha fet de la història de l’educació especial  s’ha fet  des de diferents

òptiques: des  d’una visió com a disciplina (Zavalloni, 1983), (Mayor Sánchez i

Altres, 1988); d’altres d’una manera més flexible presenten l’evolució pròpia de

l’educació especial en el marc d’una visió històrica més global (Puigdellívol

Aguade, 1986), (Ortiz González, 1988), (López Melero, 1990), (García Pastor,

1998), (Illán Romeu i Arnáiz Sánchez, 1996).  Per un altre costat , també, hi ha

hagut aquelles recerques que han posat més l’enfasi en la persona deficient

que constitueixen valuosos marcs clàssics de referència història, tal com

assenyalen (Molina Garcia i Gomez Moreno, 1992):

“...existen bastantes trabajos que demuestran clara y
suficientemente las profundas relaciones existentes entre ciertas ideologías
y mitos sociales con respecto a las interprtaciones históricas que se han
hecho de la locura, de la deficiencia mental y de otras enfermedades más o
menos relacionadas con las anteriores (por ejemplo, la epilepsia).”

(Molina Garcia et al., 1992:73)

 Alguns d’aquests treballs podem citar els de (Foucault, 1997a), (Foucault,

1997b), (Scheerenberger, 1984), (Kanner, 1964) tot i m’agradaria, però, afegir-

hi aquelles recerques que han plantejat com a objectiu bàsic l’anàlisi històric de

l’educació especial per part de (Herraiz de Gascueña, 1995), (García Pastor,

1983b), (García Pastor, 1983a), (García Pastor, 1983b), (García Pastor i

Orcasitas García, 1987), (Barrenechea-Moxó, 1998), (Del Pozo Pardo, 1980),

(Fierro, 1984), (Ortiz González, 1994), (Ortiz González, 1988), (Ortiz González,

2000), (Ortiz González, 1998), (Ortiz González, 1978a), (Ortiz González,

1978b), (Plata Gutiérrez, 1951), (Polaino-Lorente, 1983), i a Catalunya per

(Puigdellívol Aguade, 1984), (Giné Giné, 2000), (Jarque Jutglar, 1992), (Jarque

Jutglar, 1994), (Jarque Jutglar, 2000), (Jarque Jutglar, 1991), (Jarque Jutglar,

1984), (Jarque Jutglar, 1979), (Jarque Jutglar, 1999) .
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En qualsevol cas, també assenyala (Bredberg, 1999:193), que una gran

part dels relats se’ls presenta o bé sense la citació de cap fons per recolzar la

inclusió, o bé citant una font secundària que quan la segueixes no està basada.

Fer un repàs a la història de l’educació especial ens ha de permetre

veure quina ha estat l’evolució en el tractament envers a les persones amb

deficiències. Veure el que al llarg de la història ha succeït envers els tractament

assistèncial-mèdic-educatiu-multiprofessional d’un col·lectiu marginat perquè la

seva diferència era massa gran envers una societat que tenia por d’allò que era

diferent: aquesta descripció històrica ens ha de permetre comprendre molt

millor quines han estat les principals dificultats, els problemes i les solucions

que metges , pedagogs, psicòlegs i mestres s’han enfrontat per atendre a la

persona amb deficiències al llarg de la història.

“...los antecedentes de la Educación Especial, constituidos por el
trato recibido por la que podríamos llamar, con evidente ambigüedad,
“infancia anormal”, se remontan a períodos históricos tan alejados como la
propia historia de la humanidad. Pero entonces ya no se trata de Educación
Especial, sino que dicha historia cabalga entre las de la asistencia social y
de la medicina, confundiéndose en último término con la historia de la
marginación”

(Puigdellívol Aguade, 1986:47)

Una gran part, però, dels plantejaments històrics que hi ha en molts de

manuals, investigacions i recerques entorn l’educació especial serveixen per a

contribuir d’una manera o altra a la comprensió de l’educació especial ahir, avui

i demà. Tal com afirmen (Jiménez Martínez et al., 1999:63): “ la manera de

comprender, de conceptualizar la Educación Especial también vive una situación de cambio,

reorientando su propio espacio disciplinar al desestimar como interés prioritario las personas y

sus déficits y centrar su estudio en los procesos de enseñanza-aprendizaje con las personas

con necesidades educativas especiales, en muchos casos en contextos institucionales

ordinarios.”

Malgrat que un dels objectius d’aquesta recerca no és explicar de

manera extensa la història de l’educació especial si que una breu descripció

d’alguns dels principals fets ens permetrà, segurament, entendre molt millor
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com aquesta disciplina s’ha anat desenvolupat al llarg dels segles.  Tal com

afirma (Guerra Alvarez, 1999:623):  els canvis han afectat bàsicament de les

persones i els equips que atenen a l’alumnat amb deficiències: “ Los cambios que

ha sufrido la educación especial desde el modelo clínico, al actual modelo contextual y de

respuesta  ajustada a las necesidades especiales, ha provocado una evolución y adaptación de

la organización y funcionamiento de los equipos que deben atender a este alumnado”.

����� (OV�RUtJHQV

Des de l'antiguitat les persones amb discapacitats varen ser

menyspreades, adorades per alguns, aniquilades o temudes, segons les

ideologies socials de l'època. A les antigues cultures primitives s'abandonaven

els nens o es deixaven morir quan naixien amb alguna deformitat o

discapacitat: l’infanticidi era una pràctica habitual en algunes cultures. Als

adults que arribaven a adquirir aquestes condicions, se'ls apartava de la

comunitat.

“La práctica del infanticidio se consideraba esencial para controlar la
naturaleza de la población espartana. Y no sólo el padre tenía derecho a
terminar con la vida del recién nacido, sinó que éste era expuesto ante un
consejo de ciudadanos inspectores. Todo niño en el que se demostrasen o
sospechasen taras era despeñado desde el macizo Taigeto y moría
estrellado contra las accidentades rocas del fondo”

(Scheerenberger, 1984:18)

Existeix, però, un cert impàs durant l'edat mitjana (considerada com una

època molt fosca dins la història de la humanitat, en la qual s'arribava a

recloure a aquests nois i noies, i deixar-los apartats i marginats).  Se’ls

considerava que estaven posseïdes per algun dimoni i se les sotmetia a

exorcismes i fins i tot en alguns casos se’ls duia a la foguera.

“... los PRGHORV� GHPRQROyJLFRV� dificultaron, en gran medida, la
explicación científica de la conducta humana en cuanto a todo aquello que
se desviaba de la “norma”. El desconocimiento de la Anatomía, la Fisiología
y la Psicología llevaban a dar explicaciones de tipo mítico y misterioso con
respecto a estos fenómenos.”

(Illán Romeu et al., 1996:4)
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L’Església condemnarà l’infanticidi2 però, alhora, intenta atribuir a causes

sobrenaturals les anormalitats que pateixen les persones.  Per exemple

l’associació que es feu amb l’epilèpsia i  la possessió demoníaca fou evident.

En aquests casos no servia la intervenció del metge en front de l’exorcisme

practica habitual de l’època puix que la intervenció del metge podia ser

considerada com a heretge.

“A esta época del llamado ³RVFXUDQWLVPR�SVLTXLiWULFR´, en la que se
sostenía la presencia de lo diabólico en los orígenes del comportamiento
anormal, le sigue el período correspondiente a lo siglos XVI al XVIII,
caracterizado por el llamado ³QDWXUDOLVPR� SVLTXLiWULFR´ En este momento
empieza a desaparecer la idea de trascendencia presente en años
anteriores, para dar paso a una idea de naturaleza que se basta a sí misma,
que tiene existencia y se rige por sus propias leyes.”

(Illán Romeu et al., 1996:15)

És, però, de justícia constatar l’enorme treball realitzat per l’Església al

llarg de la història en benefici de les persones amb deficiències: amb l’arribada

del Cristianisme, es comença a notar un cert canvi, i una doctrina del respecte

cap a la dignitat humana esdevé un moviment d’assistència i consideració cap

a les persones amb deficiències.

“En el activo de la labor realizada por los cristianos en favor de los
“inadaptados”, se inscribe una interminable lista de testimonios de estima,
de amor hacia el débil hacia el enfermo, hacia el individuo considerado por
el “mundo” como deshecho, indigno de toda consideración. Pensemos
solamente en las innumerables fundaciones católicas existentes en el
universo de ayer y hoy, al servicio de todos los desheredados...

(...)
Recordemos, si se hace necesario, la infatigable caridad de un San

Luis, de un San Vicente de Paúl, de un San Juan Eudes, de un San Camilo
de Lellis, de un San Juan de Dios, de una beata madre Javouhey, de un
padre De l’Epée y de tantos otros... Miremos, aun en nuestros días, los
cientos de miles de religiosas pertenecientes a las congregaciones
hospitalarias, las que tienen a su cargo las casas de reeducación o de
reforma, los Hermanos de San Gabriel y sus sordomudos, los Salesianos de

                                           
2 L’infanticidi a l’any 374 serà comdemnat: serà considerat una forma
d’assessinat i comdenant amb la pena de mort. La pràctica, però, de
l’infanticidi a partir de la llavors serà simulada a través de formes accdidentals
d’abandonaments, accidents, etc. Al Concili de Vaison (442) es va establir
l’obligació d’anunciar dins les esglésies la presència de nens abandonats.
Més endavant, i donat l’augment d’aquests, es comencen a crear els primers
hospiscis per a aquests nens, com el de Dateo de Milà a l’any 787.
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Dom Bosco y sus huérfanos, y la invisible presencia de los miembros de
tantos institutos seculares, buena prueba de la vitalidad de esa Iglesia.”

(Bissonnier, 1969:94)

Bàsicament, però, podem dir que al llarg de la història , tal com

assenyala Ammaniti (1983:89) han predominat dues actituds socials

contraposades respecte les persones que es diferenciaven de la majoria: una

de rebuig en considerar-les amenaçadores i estranyes, i una altra de protecció.

“A lo largo de los siglos se han producido dos comportamientos
diferentes en las actitudes sociales con los minusválidos: uno de repulsa
frente a un fenómeno extraño y amenazador y otro de protección, por
considerar al minusválido incapaz de valerse por sí mismo. Es interesante
observar cómo estas actitudes contrastadas se entrelazan y adoptan formas
diferentes según los períodos históricos. De cuando en cuando el
minusválido se presenta como una figura demoníaca o como una persona
que, por su simplicidad, está más cerca del mundo divino”.

(Ammaniti, 1983:89)

(Pallisera Díaz, 1994:7) afegeix que aquesta segona actitud no segueix

linealment la primera, sinó que en algunes èpoques ambdues coexisteixen i

s’entrellacen prenent formes diferents segons els períodes històrics.

(Tomlinson, 1982) assenyala, també, que el tractament d’aquells que han estat

socialment definits com a disminuïts està enormement condicionat pels valors i

interessos dels grups dominants en cada societat particular.

“Es poden repetir semblants tractaments de la deficiència en
societats distants cronològicament però conduïdes per semblants
ideologies; per exemple, l’antiga Grècia i l’Alemanya nazi compartien
similars valors referents a la puresa racial a conseqüència dels quals es
tendia a eliminar les persones que es considerava que constituïen un perill
de degeneració racial: entre aquestes s’hi comptaven les que tenien
disminució psíquica”

(Pallisera Díaz, 1994:7)

Al llarg dels segles XVII i XVIII serà quan podrem establir la primera

pedra del que esdevindrà l'atenció de les persones amb deficiències malgrat

que a les persones amb deficiències se’ls ingressarà en manicomis, orfandats,
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presons rebent el mateix tracte que els pobres, delinqüents i persones amb

trastorns mentals.

Ja a finals del segle XVIII i primers del XIX s’iniciarà el període de la

Institucionalització especialitzada de les persones amb deficiències i llavors,

partir d’aquí ja podem començar a parlar d’Educació Especial(Bautista

Jiménez, 1991:29).

Caldrà senyalar, però que l’inici en el tractament cap a les persones amb

deficiències s’inicia amb aquelles que pateixen una deficiència sensorial. Serà,

inicialment, amb els sords. Tot i que el filòsof grec Aristòtil va arribar a la

conclusió que els sords eren ineducables, cap al segle XVII comencen a donar-

se algunes experiències en el tractament cap a les persones sordes.  En els

orígens de la història de l’educació especial no ens parla tan de persones

“famoses” sordes com ho fa amb els cecs donat que es tenia  a pensar que la

sordesa era una deficiència psicològica i sociològica molt més gran gue la

ceguesa. En relació a la sordesa, (Puigdellívol Aguade, 1984) constata la

problemàtica que hi havia a l’inici de l’atenció institucionalitzada, en el cas de

l’escola municipal de deficients de Barcelona 1911-1936,   en poder  discernir

una persona sord-muda d’una que presentés una deficiència psiquica:

“És fàcil considerar que a lal’Escola de Sords-Muts hji haguessin
nens amb deficència mental. No podem afirmar que l’Escola se’n fes càrrec
un cop confirmat el dèficit, però sí que, al ser el retard en l’aparició de la
parla un símptoma normalment associat a la deficiència mental, és més que
probable que ingressessin a l’Escola nens amb aquella deficiència.”

(Puigdellívol Aguade, 1984:66)

����� /HV�GLIHUHQWV�HWDSHV�DO�OODUJ�GH�OD�KLVWzULD

Alguns autors (Bautista Jiménez, 1991:28-29) plantegen que hi ha 3

etapes dins la història de l’educació especial: la primera que es considera la

prehistòria de l’educació especial; la segona que sorgeix l’educació especial

entesa com l’atenció assistencial i a vegades també educativa a un tipus de
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persones i caracteritzada per dur-se a terme en situacions i ambients separats

de l’educació ordinària, i una darrera etapa, més recent, on ens trobem

actualment, amb unes tendències que venen a suposar un nou enfocament del

concepte i la pràctica de l’educació especial.

De totes maneres, la diferenciació que jo plantejo ve condicionada per la

figura clau en cadascuna de les diferents etapes. El fet que parli de 4 grans

èpoques dins l’educació especial respon bàsicament en funció del model

utilitzat en cadascuna d’elles per part d’uns professionals molt concrets:

D�� 02'(/�$66,67(1&,$/��prehistòria de l’educació especial

La prehistòria de l’educació especial vindrà caracteritzada per l’atenció

que de manera puntual es donarà  a aquelles  persones amb sordesa o

ceguesa.  Són poques les experiències que es coneixen.  Podem situar l’inici

cap al segle XVI.

E�� 02'(/�0Ê',&��La institucionalització

Alguns autors (Mayor Sánchez, 1988:9), (Bautista Jiménez, 1991:29),

(García García, 1988:63-65) consideren que l’educació especial  sorgeix quan

s’inicia el període de la institucionalització especialitzada dels subjectes

excepcionals cap a finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Mica en mica

es va incrementant l’atenció cap a cecs i sord-muts en centres específics. A

finals del segle XIX s’inicia a  Anglaterra, Alemanya i els Estats Units la

institucionalització dels deficients psíquics. Al llarg del primer quart del segle XX

s’estén a la major part de les persones amb deficiències. Aquest model tracta a

la persona  des de la perspectiva de la malaltia i la seva curació.

c. 02'(/� 3('$*Ñ*,&�� Dels centres d’educació especial  a la

integració escolar en centres ordinaris
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Al finalitzar la segona Guerra Mundial s’inicia una nova etapa  en molts

dels països. Es reemprenen molts programes de serveis socials .  A principis

del segle XX existeixen alguns centres d’educació especial, tot i que de manera

més generalitzada aquests es construeixen cap a finals dels anys 60. Molts

d’aquests s’edifiquen a fora de les ciutats i pobles. Sovint apartats dels nuclis

urbans.  Paral·lelament a la construcció d’alguns centres d’educació especial a

Espanya, a Catalunya, s’ha de precisar que  a Europa es comencen a

qüestionar la qualitat dels serveis. S’introdueix el principi de Normalització,

integració, sectorització i individualització de serveis.  L’atenció a les persones

amb necessitats educatives especials serà la nova terminologia que dins el

món educatiu s’utilitzarà per a entendre que aquestes persones poden ésser

escolaritzades en un medi ordinari. Estem a finals dels 70. Encara, però, en

alguns  països s’estan construint nous centres d’educació especial.

d. 02'(/� 08/7,',6&,3/,1$5�� la intervenció de diferents

professionals

Aquest darrer model penso que és el que ha de definir la proposta actual

i futura de l’educació especial arreu: la coexistència de diferents ajudes i

suports envers la persona amb necessitats educatives especials. El centre

ordinari lloc d’escolarització per excel·lència de la persona amb necessitats

educatives especials; la cooperació entre els diferents centres; establiment de

vies de suport i ajut envers els pares, professionals, alumnes, etc. El treball

multidisciplinari i col·laboratiu entre docents i especialistes.  I l’aparició d’un nou

concepte: la inclusió.  L’evolució del concepte d’integració escolar ens porta a

parlar d’inclusió  entesa com la integració total en el marc de l’escola ordinària

de l’alumnat amb necessitats educatives especials

(García Pastor, 1998:26), planteja l’existencia de dos models: el mèdic i

el psicològic.

“El modelo médico de intervención será decisivo en la concepción
de una educación diferente, especializada. El problema de la intervención
residiria, de una parte en un diagnóstico bien realizado, de otra en un
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tratamiento específico para el tipo de problema descubierto, al igual que en
cualquier otra enfermedad

(...)
El modelo psicológico partió de esta misma base; sin embargo,

desde el principio, se trataron de diferenciar el diagnóstico médico y el
diagnóstico psicológico, éste último se preocuparía fundamentalmente por la
“capacidad” del sujeto.”

(García Pastor, 1998:26)

En una altra classificació i que m’agradaria resaltar és la que utilitza

(Jarque Jutglar, 1999:3) a partir d’us estadis , no cronològics sinó uns estadis

“kairològics”, en el sentit que focalitzen les seves qualitats i no l’extensió amb

què s’apliquen, distingeix 5 grans apartats que passem a enumerar:

1. (VWDGL� $VLODU: Aquell en el qual la persona deficient era

apartada de la societat per poder protegir alhora a ambdues.

Aquestes persones són tancades en asils o manicomis on s’hi

apleguen, de manera indiscriminada, tota mena de malalts

mentals, delinqüents, pidolaires, etc.

��� (VWDGL� 3VLTXLjWULF: Es tracta del mateix estadi que l’anterior

però amb la diferència que la direcció, supervisió i/o control

d’aquestes persones  es durà a terme per part de psiquiatres i

zeladors

��� (VWDGL� 0XOWLSURIHVVLRQDO:  Comença a existir una certa

especialització en el tractament de les persones amb

deficiències. Són atesos en centres oberts, sovint aïllats de la

societat. El model mèdic és el que ho determina tot. No existeix

un treball compartit.

��� (VWDGL� ,QWHUGLVFLSOLQDUL: Hi podem trobar diferents

professionals que treballen de manera interdisciplinària malgrat

que el metge continua essent la figura clau en aquest procés.

Comença valorar-se la intervenció primerenca com a factor
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clau; la figura de la persona amb deficiència es contempla i es

reconeix ja de manera formal com a un ciutadà més dins la

societat: es deixa pas a la beneficència i es considera a la

persona amb deficiència subjecte de drets i deures. Es

reconeixen els principis de normalització, sectorització,

individualització i integració social de serveis tant en l’àmbit

laboral, escolar i social)

��� (O� SUHVHQW� UHDOLW]DEOH� Aquest darrer estadi, (Jarque Jutglar,

1999) el situaria avui però en el moment que aquest

reconeixement esdevingui real, formal i que veritablement la

persona amb deficiències sigui acceptada plenament a la

societat en tots els àmbits i situacions de la vida.

Aquesta classificació, feta a partir de les qualitats i no en l’extensió amb

què s’apliquen ens permet identificar d’una manera molt simple però

entenedora quina ha estat la veritable atenció envers les persones amb

deficiències al llarg de la història.

De tota manera, fent una aproximació històrica als fets més puntuals i

significatius que han transcorregut al llarg dels anys, hem de apuntar alguns

fets importants, i que de manera cronològica s’han de destacar per entendre

com ha estat aquesta evolució fins a arribar als nostres dies (quadre 4).

Ens haurem d’aturar més tard, inevitablement, a comprendre i analitzar

el que ha estat, el que és i serà l’educació institucionalitzada en centres

d’educació especial puix que és l’objecte principal d’aquesta recerca. Arribar i

projectar el futur de l’atenció cap a les persones amb deficiències només es pot

entendre quan es comprèn els processos que han portat avui dia a una

reconceptualització dels centres específics d’educació especial.

Tothom entén l’educació, en tots els seus àmbits, com un dels bens més

preuats que hi ha entre els pobles, com diu l’informe Delors (1996) , Com pot

l’educació preparar les generacions futures per a les exigències d’un món
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constantment trasbalsat?. L’educació,a afirma, és un pilar bàsic de la nostra

cultura:

“...l’educació s’ha d’organitzar al voltant de quatre aprenentatges,
que seran els pilars del coneixement al llarg de la vida de cada individu:
aprendre a conèixer, és a dir adquirir les eines de la comprensió; aprendre a
fer, per poder actuar sobre l’entorn; aprendre a viure junts, per participar i
cooperar amb els altres en totes les activitats humanes; i finalment,
aprendre a ser, progressió essencial que participa dels tres aprenentategs
anteriors. És clar que aquestes vies del saber es confonen en una ja que
entre elles hi ha molts punts de contacte, d’intersessió i d’intercanvi”.

(Delors i Altres, 1996:75-76)

/¶$7(1&,Ï�$�/(6�3(5621(6�$0%�'(),&,Ê1&,(6�$/�//$5*�'(�/$�+,67Ñ5,$

Educació sords-muts

s. XVI 

Educació cecs

PINEL: Tractament mèdic alienacions mentals

PRINCIPIS S.XIX ESQUIROL: Diferència entre idiòcia i demència

ITARD: Educació “nen salvatge” de l’Aveyron

Línia continuista-assistencial

2a. MEITAT S.XIX (UD�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV

Línia educativa (Seguin,

Montessori, Decroly,...)

Tests d’intel.ligència

PRINCIPIS S.XX (UD�GH�OHV�HVFROHV�G¶HH Professor d’educació especial

Centres especialitzats

Principis de normalització (Bank-

Mikkelsen; Nirje)

A partir del 1960 (UD�GH�OD�LQWHJUDFLy�HVFRODU

Integració escolar Corrent

educativa

Abans s.XX Marc caritatiu- assistencial

Llei Moyano (1857) Escoles nens sords

Llei 17-7-1945 Instruments ensenya. def. mentals

 ESPANYA Llei General Ed. 1970 Currículum educació especial

Pla Nacional EE 1978 Normalització i Integració
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1983 Dis. Curricular pels nens deficients

R.D. 1985 Ordenació de l’Educació Especial

LOGSE (1/1990) Mateixos principis per a tots

Circular 4/09/81 Plantejament d’ee a Catalunya

CATALUNYA Decret 117/84 Decret d’Integració

Decret 229/97 Atenció a les n,e,e

4XDGUH����/¶DWHQFLy�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�GHILFLqQFLHV�DO�OODUJ�GH�OD�KLVWzULD

����� /D�SHUVRQD�DPE�GHILFLqQFLHV�DYXL

La idea de deficiència mental ha anat molt lligada al llarg de la història sota

el concepte de bogeria. Pinel (1745-1826) elabora els primers tractats sobre les

malalties mentals a començaments del segle XIX. Per a molts està considerat

com el pare de la psiquiatria moderna.  Estableix el concepte d’idiotisme. . Itard

(1774-1838), Séguin ( 1812-1880), Morel,  Samuel Gridley Howe (1801-1876),

Johann Jacob Guggenbühl (1816-1863) etc ho diferenciaran anomenant-ho

“idiota” i “imbècil”.  Esquirol (1772-1840) distingirà el concepte d’idiotisme fent

una classificació diferenciadora, que més tard altres autors anirien ampliant,

entre demència i els diferents estats d’agènesi intel·lectual. Serà Bourneville,

Director de Bicêtre, qui reconeixerà un altre grau de deficiència en el retard

mental: la imbecil·litat lleugera o el retard intel·lectual.

El segle XX amb la institucionalització del dèbil mental apareix el concepte

del nen anormal.

“Si la “idiocia” va a estar ligada al  alienismo y la frenopatía, la
anormalidad, en su categoría débil mental, va a estar unida a la Escuela –al
fin y al cabo es su producto, como la “idiocia” lo fue del alienismo- con la
consiguiente necesidad de especialistas psicopedagógicos. No en vano
Decroly, Binet, Claparède, Ferrière, etc., figuran entre los grandes
pedagogos del siglo XX.”

(Herraiz de Gascueña, 1996:167)
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El terme “anormal” subsisteix al llarg de tot el segle XX adoptant diferents

formes i denominacions.   Ha estat una vertadera obsessió la seva classificació

que ha marcat l’educació especial de principis del segle XX.  (Herraiz de

Gascueña, 1996) presenta algunes de les denominacions sota les quals es

classifiquen les persones amb deficiències i les aportacions que metges,

pedagogs i psicòlegs fan a la conceptualització de la infància deficient en els

inicis de l’educació especial europea. Per exemple, (Tomlinson, 1982:61), citat

també a (Pallisera Díaz, 1994:26) , explicita algunes de les terminologies –avui

completament obsoletes i amb connotacions pejoratives- i nomenclatures més

usades per anomenar les persones amb deficiències psíquiques entre els anys

1886 i 1981.

&$7(*25,(6�'(�5(7$5'$76

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� &DWHJRULHV�GHVFULSWLYHV

VXJJHULGHV�SHU�7RPOLQVRQ

Idiota Idiota Idiota Subnornal

Profund

Subnormal

Profund

Subnormal

Sever

Nen amb dificultats severes

d’aprenentatge

Imbècil Imbècil Imbècil

Imbècil

Moral

Psicòpata

Cec Cec Cec

Visió

Parcial

Cec

Visió

Parcial

Cec Visió parcial

Sord Sord Sord

Parcial

Audició

Disminuïda

Sord

Audició

Disminuïda

Sord

Audició disminuïda

Epilèptic Epilèptic Epilèptic Epilèptic Epilèptic

Deficient Deficient

Mental

(Dèbil

Mental)

Subnormal

Educable

Subnormal

educable

(lleuger o

moderat)

Nen amb dificultats

d’aprenentatge (lleugers o

moderades)

Inadaptat Inadaptat Inadaptat amb conducta

disruptiva

Deficient

físic

Disminuït

Físic

Disminuït

físic

Disminuït físic

Retardat

en parla

Retardat

en parla

N
e

ce
s

Retardat de la parla
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Delicat Delicat Delicat Delicat

Diabètic

Dislèxia?

Autista?

4XDGUH����&DWHJRULHV�PpV�HPSUDGHV�HQ�OD�FODVVILFDFLy�GH�OHV�SHUVRQHV�DPE�UHWDUG
PHQWDO�HQWUH������L�������DJDIR�OD�WUDGXFFLy�HIHFWXDGD�SHU��3DOOLVHUD�'tD]��������

Hi ha hagut un canvi en la terminologia fruit de l’evolució de la societat i

també de les actituds envers les persones amb deficiència. Tal com assenyala

(Pallisera Díaz, 1994:27):

“La qüestió és que l’ús de termes més respectuosos amb els
disminuïts i més dignes tant per a ells com per a la comunitat que els fa
servir no constitueix necessàriament la garantia que el tractament que es
faci a aquestes persones sigui més digne o respectuós amb les seves
necessitats educatives i socials.”

(Pallisera Díaz, 1994:27)

En els darrers anys s’ha qüestionat  la terminologia utilitzada per a

designar les persones amb discapacitat malgrat que la millora en la seva

denominació no hagués anat acompanyat de bones pràctiques.

“La anormalidad constituye una definición histórica localizada en
este primer tercio del siglo XX, que se va modificando a lo largo del siglo
(subnormales, deficientes, niños con necesidades educativas especiales).
NO es una definición transculturalmente válida, incluso las cambiantes
circunstancias pueden modificar en muy poco tiempo la adscripción al grupo
y pasar de la deficiencia a la normalidad: como sucedió en las dos grandes
guerras europeas; o de la normalidad a la deficiencia: como se constata en
este primer tercio del siglo XX, con la aparición en Occidente de los hasta
entonces existentes anormales escolares”

(Herraiz de Gascueña, 1996:174)

“Porque en el fondo, no es un problema de lenguaje sino de
actitudes hacia las personas, actitudes que acaban por dotar de
determinado significado a los términos utilizados. Y cuando las actitudes
son negativas la connotación de los términos utilizados también acaba
siéndolo.”

(Verdugo Alonso, 1999:28)
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Es considera a José I Eguía qui va importar a Espanya el terme de

“subnormal” per a susbtituir a les paraules “idiota” o “imbécil” que havien quedat

gastades per la seva utilització des d’un punt de vista pejoratiu.  Els termes

sota els quals s’han anomenat a les persones amb deficiències ha anat variant

al llarg de la història. El cert és que al llarg dels darrers anys aquests termes

han anat apareixent i desapareixent en funció de la utilitat i significació que

se’ls donava. Sovint la seva desaparació anava acompanyada d’una

significació pejorativa del terme.

“El lenguaje es algo vivo. Si un nombre es un término nuevo, o una
nueva aplicación de un término antiguo, o una modificación de un concepto
que ya existe, su probabiblidad de éxito se ve aumentada si satisface ciertos
requisitos. A la hora de denominar un término, se debe seleccionar uno que
sea a la vez especifico y consistente. El término debería referirse a una
entidad única y permitir la diferenciación de otras entidades. Esto significa
que el término debería referirse a esto, y a nada más. La especificidad  del
término aumntará la consistencia de su aplicación y facilitará la
comunicación entre individuos, disciplinas y sociedades”

(Luckason i Reeve, 2001:6)

Durant els dies 28 al 30 de gener  de 1974 es va celebrar a Madrid, en el

Palau de Congressos, la primera Conferència Nacional sobre Integració del

Minusvàlid a la Societat, que es va popularitzar sota el nom de Minusval-74.

Entre algunes de les conclusions que hi figuren a  “Minusval-74” hi ha la

recomanació d’abandonar definitivament la paraula “subnormal” donat que

havia adquirit un significat pejoratiu. En una ponència sobre “Nomenclatura” el

doctor Ricardo Hernández Gómez, metge rehabilitador, planteja aquests

importants canvis que la societat, les associacions, les persones han d’anar

adoptant quan vulguin referir-se a les persones amb deficiències.

A la llum de la normalització, tal com explicita (Pallisera Díaz, 1994:43),

“s’ha qüestionat tant la terminologia o nomenclatures emprades en
la categorització de la deficiència, com el tipus d’entorn més adeqüat on
realitzar la intervenció educativa, les condicions que han de caracteritzar
aquesta darrera”
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(Pallisera Díaz, 1994:43)

Un dels principals canvis que també hi ha hagut ha estat en el diagnòstic

ja que moltes de les crítiques en un sistema  educatiu basat en les pràctiques

diagnòstiques -des de les visions mèdiques i psicològiques sota el qual del

diagnòstic es sustentava-  ha servit  per a la categorització i etiquetatge dels

deficients. (García Pastor, 1998:103) senyala que “El diagnóstico ha sido uno de los

puntos más sensibles a los cambios habidos en la concepción de los servicios de educación

especial...”.  A la persona amb deficiències se li  emetia un judici, se li donava un

caràcter definitiu sobre la persona i, sovint, s’oblidava que es tractava d’una

situació en un moment donat. Tot i que no hem d’oblidar que el diagnòstic a

principis del segle XX servirà per distingir quins nens han d’anar a una

institució: aquesta serà una de les principals raons d’existència. La crítica més

important que se li ha fet al diagnòstic és que  sovint s’ha dedicat més a

categoritzar les causes i els problemes més que buscar les solucions a

aquests.

Apareix un nou concepte: les necessitats educatives especials. El nou terme

apareix per primera vegada a l’informe Warnock – Report of the Committee of

Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People:

“It is thus impossible to establish precise criteria for defining what
constitutes handicap. Yet the idea is deeply engrained in educational
thinking that there are two types of children, the handicapped and the non-
handicapped. Traditionally the former have generally been thought to require
special ducation, and the latter ordinary education. But  the complexities of
individual needs are far greater than this dichotomy implies. Moreover, to
describe someone as handicapped conveys nothing of the type of
educational help, and hence of provision that is required. We wish to see a
more positive approach, and we have adopted the concept of SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS, seen not in terms of a particular disability which a
child may be judged to have, but in relation to everything about him, his
abilities as well as his disabilities –indees all the factors which have a
bearing on his educational progress.”

(Warnock, 1978:37)

Al  novembre de 1973 essent Margaret Tatcher la secretària d’Estat per

l’Educació i la Ciència d’Anglaterra proposa:
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“To review educational provision in England, Scotland and Wales for
children and young people handicapped by disabilities of body or mind,
taking account of the medical aspects of their needs, together with
arrangements to prepare them for entry into employment; to considerer the
most effective use of resources for these purposes; and to make
recommendations”

(Warnock, 1978:1)

El comitè investigador va ser creat a l’any 1974. Es va reunir per primera

vegada, sota la presidència de la Sra. H.M. Warnock, el setembre de 1974 i la

seva darrera trobada va ser el març de 1978. La comissió de treball estava

formada per 27 experts en psicologia, pedagogia, sociologia i medicina

(membres del Comitè)  i, comptava, també, amb l’assessorament de 15 tècnics

dels Departaments d’Educació d’Anglaterra, Gales i Escòcia, del Departament

Escocès de Sanitat i dels Departaments Britànics de Treball i de Sanitat i

Seguretat Social que hi van anar participant, no de manera conjunta, al llarg

dels anys que va durar aquest treball. Les conclusions finals d’aquest informe

es van presentar al Parlament Britànic el mes de maig de 1978.

Si bé estem parlant d’un  treball realitzar a Anglaterra, aquest va traspassar

les fronteres que hi havia a  l’Europa de finals dels anys 70. Un informe anglès

va servir per reconceptualitzar i planificar l’educació especial i la persona amb

deficiències a arreu del món si bé, almenys a Espanya, “...molts dels plantejaments

s’han utilitzat tot i que a la pràctica poques són les recomanacions que s’han seguit.”. (Aguilar

Montero, 1991). Sense anar gaire lluny, a Catalunya mateix, tenim el Decret

299/97 de 25 de novembre,  sobre  l’atenció educativa a l’alumnat amb

necessitats educatives especials, que recull algunes de les recomanacions de

l’informe anglès si bé que aquest Decret, promulgat gairebé  20 anys després

no deixa ser un cúmul de bones intencions sense cap mesura que acompanyi i

faciliti algunes de les propostes legislades en aquesta normativa malgrat que,

tot i així, soc optimista i reconec que en l’àmbit de l’educació especial en tot el

seu conjunt s’ha anat avançat moltíssim. Queda, però, molt camí per fer ja que

moltes d’aquests suggeriments i recomanacions no s’han desenvolupat mai.
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L’informe Warnock, bàsicament, va mostrar algunes prioritats i suggerències

que per la importància del que va suposar  passem a enumerar-ne algunes

segons la síntesi, tenint en compte algunes de les més significatives, que va fer

(Aguilar Montero, 1991).

1. Les 3ULRULWDWV  que va proposar com a immediates foren:

a. Un nou programa de formació i perfeccionament del professorat

que ajudi a detectar, identificar i reconèixer els signes de les nee

b. l’educació ha de començar per als nens amb nee menors de 5

anys quan abans millor ja que és molt important aquest procés

d’atenció primerenca.

c. l’educació i majors oportunitats per als joves de 16 a 19 anys

entenent que estem parlant d’un enfoc coordinat respecte a

l’educació post-obligatòria d’aquests joves de manera que

puguem posar a la seva disposició una sèrie de prestacions que

van des d’oferir-los cursos oridnaris, a certes unitats especials per

als severs, o a cursos professionals específics.

2. Algunes dels VXJJHULPHQWV:

a. Cap nen serà considerat a partir d’ara com a ineducable

b. l’educació és un bé al que tothom hi té dret

c. les finalitats de l’educació són les mateixes per a tothom

d. l’educació especial consistirà en la satisfacció de les necessitats

educatives especials d’un nen amb l’objectiu de poder aconseguir

aquests fins.

e. La satisfacció de les necessitats educatives són comuns per a

tots els nens

f. Si les necessitats formen un continuum, també l’educació especial

ha d’entendre’s com un continuum de prestació que va des de

l’ajuda temporal fins a l’adaptació permanent o llarg termini del

currículum ordinari.
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g. Les prestacions educatives especials, o en sigui que es realitzin

tindran un caràcter addicional o suplementari i no alternatiu o

paral·lel.

h. Actualment els nens són classificats d’acord amb les seves

deficiències i no segons les seves necessitats educatives

específiques

i. Es recomana, per tant, la supressió  de les classificacions legals

dels deficients

j. S’utilitza, no obstant, el terme “dificultats d’aprenentatge” per a

descriure als alumnes que necessiten alguna ajuda especial

k. S’adoptarà un sistema de registre dels alumnes necessitats de

prestacions educatives especials en el que no s’imposarà una

denominació de la deficiència sinó una explicació de la prestació

requerida.

l. Les escoles d’educació especial constitueixen la millor alternativa

per a educar a certs nens, especialment a aquells amb greus i

complexes deficiències. Alguns centres d’educació especial

hauran d’esdevenir com a centres de recursos per a l’ús de tots

els professors de l’àrea corresponent, ajudant  al

desenvolupament curricular i al seu perfeccionament, com també

assessorant als pares en matèria d’Educació Especial. “El Comité

consideró que algunas escuelas deberían ser GHVVDUUROODGDV�HVSHFtILFDPHQWH

FRPR� FHQWURV� GH� UHFXUVRV� SDUD� XVR� GH� WRGRV� ORV� SURIHVRUHV� GHO� iUHD

FRUUHVSRQGLHQWH. Ayudarían así al desarrollo curricular y al perfeccionamiento

del profesorado. Servirían a padres y profesionales como punto de referencia

para el asesoramiento en materia de educación especial, y actuarían de lugar

de encuentro para los propios padres. La preparación , almacenamiento y

préstamo de elementos y materiales especiales, así como el desarrollo de

medios audiovisuales, formarían parte de las funciones de tales centros.”.

(Warnock, 1987:56)

m. Planteja que algunes escoles ordinàries (sobretot les més grans)

haurien e comptar amb un centre de recursos especial
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n. S’han de revisar les polítiques de contracció, en matèria

d’integració laboral tant dels serveis públics com d’empreses

nacionalitzades vinguin o no de treballs protegits.

o. Pel que fa a l’avaluació de les necessitats educatives especials se

senyalen 5 nivells per a establir la prestació més adequada a

cada necessitat: : tutors o directors de centres ordinaris;

professors d’educació especial; orientadors; equips

multiprofessionals locals, i equips multiprofessionals regionals

A l’informe Warnock hi trobem reflectit el principi de Normalització de

serveis, el principi de normalització de comportaments i hàbits socials de les

persones amb deficiències i com a conseqüència d’aquests la integració

escolar i el de la personalització de serveis. El concepte de necessitats

educatives especials  ha pretès, segons el que desprèn, que tots els alumnes

en més o menys mesura tenen alguna necessitat de resposta educativa que

seguint el principi d’individualització ha d’adaptar-se a les seves peculiaritats i

convertir-se en especial. Les necessitats educatives especials s’associen, a la

pràctica, a dificultats, a deficiències dels alumnes. S’han produït certes crítiques

a aquest concepte.

“Que la educación especial atienda las necesidades especiales no
significa que la educación especial convierta todas las necesidades en
especiales. Al contrario, el ideal es conseguir que las necesidades
especiales desaparezcan, hasta el punto de no necesitar la educación
especial. Estaría la mejor señal de que el derecho a la educación es
respetado y atendido en cualquier persona”.

(Vega Fuente, 2000:72)

De nou concepte de necessitats educatives especials s’extreu que els

alumnes presenten nee quan:

• Mostren retard en el seu desenvolupament

• Presenten desavantatges i mancances en el procés

d'aprenentatge

• Presenten malalties greus : transitòries o permanents
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• Presenten avantatges significatius en els processos

d'aprenentatge (mostren sobredotació en tots o en algunes

situacions d’aprenentatge i que per determinades condicions

necessiten i poden realitzar més aprenentatges que la resta dels

seus companys i companyes, o bé que aquests aprenentatges

poden tenir un major grau de complexitat.

• Presenten alguna deficiència que generen discapacitats

Segons (Salvador Mata, 1997) el terme ncessitats educatives especials no

implica de cap manera obviar els termes de discapacitat, deficiència o

minusvalidesa, donades les connotacions “negatives” d’asquestes paraules, i el

mateix passa amb el terme “especial”  que tampoc té connotacions negatives

en sí mateix: “no se refiere a algo difícil, deteriorado o complejo. Sólo implica que la atención

educativa es distinta a la atención ordinaria, es decir, debe ser de mayor calidad, si cabe”

(Salvador Mata, 1997:127).

Malgrat que totes les persones tenim unes necessitats educatives

específiques, no totes generen discapacitat. En aquest sentit és important

distingir entre deficiència, discapacitat i minusvalidesa:

• 'HILFLqQFLD� És la pèrdua o limitació de les funcions

psicològiques, fisiològiques o anatòmiques.

• 'LVFDSDFLWDW� Fa referència a les conseqüències negatives que la

deficiència genera en la capacitat de l'alumne/a. La discapacitat té

una clara relació amb les necessitats educatives especials.  Un

alumne, per tant, pot tenir unes necessitats educatives especials

derivades d’una deficiència psíquica, sensorial, física, socials, etc.

• 0LQXVYDOLGHVD� És un terme que fa referència a la pèrdua o

limitació d'oportunitats de participar en la vida. Descriu la relació

entre la persona amb discapacitat i el seu l'entorn. L'actuació

sobre la minusvalidesa abraça normalment mesures legislatives,
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normatives i d'educació dels ciutadans envers la igualtat

d'oportunitats.

Per exemple, la meva deficiència pot ser deguda a una miopia.  Aquesta

deficiència em genera una discapacitat: no puc veure les lletres, ni els

números, no puc llegir, etc.. A través d’uns ajuts-suports, que són les ulleres,

no tinc cap perdua o limitació de participar en la vida donat que aquesta ajuda

tècnica no em “permet”  la minusvalidesa que em generaria aquesta

deficiència. És clar que tots els casos no són tant simples d’explicar com

aquest exemple que he proposat. La relació entre deficiència, discapacitat i

minusvalidesa és cabdal per entendre el concepte de necessitats educatives

especials, i per copsar que la nova definició del retard mental (com veurem més

endavant) legitima i dóna una ènfasi molt gran als ajuts i suports i la interacció

amb l’entorn de la persona amb deficiències pot necessitar al llarg de la seva

vida.  Segons (Bonal i Caparrós, 1994:16): “la deficiència és un concepte definible des

de la perspectiva mèdica i del diagnòstic; la discapacitat és una noció que fa referència al

tractament o la recuperació de la funcionalitat d’un òrgan; i la minusvàlua és una definició social

que ubica la deficiència orgnànica i la discapacitat funcional en el context. En la mesura que la

deficiència no genera incapacitat, de cap manera pot invalidar una persona”.

Si volem captar i percebre com a positiu la  diversitat i que sigui un

enriquiment per a tots (i per tant no entendre-ho com una gran dificultat) és

important que tots plegats ens creguem realment que les diferencies són

quelcom positiu en l’ésser humà: “l’ésser humà és alhora físic, biològic, psíquic, cultural,

social, històric. Aquesta unitat complexa de la naturalesa humana, en l’ensenyament  es troba

completament desintegrada per les disciplines, i ha esdevingut impossible aprendre què

significa ésser humana. Cal restaurar aquesta unitat de manera que cadascú, allà on sigui,

tingui coneixement i consciència de la seva identitat complexa i alhora de la seva identitat

comuna amb tots els altres humans.” (Morin, 2000:11)

 La formació d’actituds positives és i serà un dels principals cavalls de

batalla.
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Avui, però, els avenços conceptuals , en la comprensió, en la identificació

de necessitats i les planificacions dels suports a les persones amb retard

mental estan modificant el mateix concepte de persona amb retard mental i la

manera com s’ha de treballar amb la població amb deficiències per part de

tothom.

El camp del retard mental ha sofert importants canvis en els darrers anys,

segons (Font Roura, 1997:24) , un dels motius d’aquests canvis ha estat “la

diferent manera de considerar les persones amb retard mental i els serveis i suports que

necessiten”. La nova definició i classificació (Luckasson et al., 1992)  proposada

per l’Associació Americana sobre el Retard Mental (AAMR)3 a l’any 1992 ha

permès desenvolupar una atenció integral cap a la persona amb retard des

d’una perspectiva interdisciplinari al llarg de tota una vida i en funció del context

on es trobi.

“Se debe plantear  unas recomendaciones claras sobre el uso del
término retraso mental en la vida cotidiana. Entre las recomendaciones que
parecen más claras y maduras para ser ya propouestas y aplicadas
inmediatamente está el reducir el uso de la etiqueta diagnóstica
exclusivamente a los niveles en que es estrictamente necesaria para ayudar
a las personas. Y las situaciones en que ese uso puede ser de ayuda están
en la actividad investigadora, en la actividad diagnóstica interdisciplinar, o
en la determinación de los apoyos y recursos”

(Verdugo Alonso, 1999:28)

Aquesta definició ha presentat una nova manera de considerar les persones

amb deficiències i els serveis i suports que necessiten ja que passa d’un model

basat en els dèficits a un altre basat en els suports que necessita:

“Mental retardation is not something you have, like blue eyes, or a
bad heart. Nor is it something you are, like short, or thin.

                                           
3 Des de l’any 1876 en que l’AAMR va ser fundada ha vingut marcant els
criteris de classificació, diagnòstic i definició en el camp del retard mental.
Fins avui dia s’han publicat nou manuals.  A l’any 1921 amb el comitè
Nacional d’Higiene Mental es va publicar el primer. A l’any 1933 i a l’any
1941, respectivament, van aparèixer la segona i tercera edició. A l’any 1957,
amb la quarta edició, apareixia un sistema de classificació diagnòstica. A l’any
1959, amb la cinquena edició, apareixia la primera definició de l’AAMR,
s’unificava per primera vegada la definició i la terminologia usada. La sisena
edició a l’any 1973, la setena a l’any 1977 i la vuitena a l’any 1983
s’introdueixen i clarifiquen els temes del Concient Intel·lectual.



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

��

It is not a medical disorder, nor a mental disorder.
Mental retardation is a particular state of functioning that begins in

childhood and is characterized by limitation in both intelligence and adaptive
skills.

Mental retardation reflects the "fit" between the capabilities of
individuals and the structure and expectations of their environment. “

[www.aamr.org]

La importància de la condició d’incapacitat entre la interacció entre la

persona i l’entorn on viu resulta caldal per entendre i copsar l’essència

d’aquesta nova definició: “Aquest principi ha constituït un motor generador d’un profund

canvi de concepció sobre la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat

psíquica, perquè ressalta les seves capacitats i possibilitats per sobre de les seves limitacions.”

(Pallisera Díaz, 1998:50)

“El retard mental es defineix des d’una perspectiva ecològica, en el
marc de l’entorn en el qual una persona aprèn, treballa i viu el seu temps
lliure. Si la persona amb retard mental rep  el suport adequat, el seu
funcionament en els diversos entorns socials pot millorar”

(Pallisera Díaz, 1998:52)

Així doncs, les   característiques principals que defineixen el nou

concepte de Retard mental segons l’Associació Americana sobre Retard Mental

són les següents:
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7KH�'HILQLWLRQ�RI�0HQWDO�5HWDUGDWLRQ

0HQWDO�UHWDUGDWLRQ�UHIHUV�WR�VXEVWDQWLDO�OLPLWDWLRQV�LQ�SUHVHQW
IXQFWLRQLQJ��,W�LV�FKDUDFWHUL]HG�E\�

• 6LJQLILFDQWO\� VXEDYHUDJH� LQWHOOHFWXDO� IXQFWLRQLQJ�� H[LVWLQJ
FRQFXUUHQWO\�ZLWK�

• 5HODWHG�OLPLWDWLRQV�LQ�WZR�RU�PRUH�RI�WKH�IROORZLQJ�DSSOLFDEOH
DGDSWLYH�VNLOO�DUHDV�

FRPPXQLFDWLRQ

VHOI�FDUH

KRPH�OLYLQJ

VRFLDO�VNLOOV

FRPPXQLW\�XVH

VHOI�GLUHFWLRQ

KHDOWK�DQG�VDIHW\

IXQFWLRQDO�DFDGHPLFV

OHLVXUH

ZRUN

• 

• 0HQWDO�UHWDUGDWLRQ�PDQLIHVWV�EHIRUH�DJH����

4XDGUH����/D�GHILQLFLy�GHO�5HWDUG�0HQWDO�VHJRQV�O¶$$05�>ZZZ�DDPU�RUJ@

Una vegada més, és important senyalar que  més enllà de considerar com a

variables condicionats dels retard mental el funcionament intel·lectual

significativament inferior a la mitjana  o, entre d’altres,  els  dèfits associats de

conducta adaptativa , la nova definició  i conceptualització del retard mental no

és únicament que es presenti una nova definició sinó  que el retard mental  no
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s’ha d’entendre com un factor aïllat: la interacció amb l’entorn i el paper de

l’educació és d’una importància enorme: “This paradigm shift focuses attention on the

three key elements of the current conception of mental retardation: capabilities, environments,

and functioning.” (Schalock et al., 1994:182). El retard mental, segons (Verdugo

Alonso, 1995:12): “ pasa de ser considerado un rasgo absoluto del individuo a ser una

expresión de la interacción entre la persona con un fucnionamiento intelectual limitado y su

entorno”.

Del 7 al 10 de juny de 1994, més de 300 participants en representació de 92

governs i 25 organitzacions internacionals, es van reunir a Salamanca amb la

finalitat de promoure, dins les seves organitzacions i governs, una política

educativa integradora que afavorís l’educació per a tots  sense cap mena

d’exclusió.  La Conferència, organitzada pel govern espanyol amb cooperació

amb la UNESCO, va aprovar la DECLARACIÓ DE SALAMANCA de principis,

política i pràctica per a les necessitats educatives especials i un marc d’acció.

En qualsevol cas, més enllà de les clarificacions en la definició del

concepte de retard mental, de les consideracions etimològiques que comporta

qualsevol definició , més enllà de la situació pròpia que ha de viure la persona

amb retgard mental, més enllà de les actuacions que s’han de dur a terme

envers el tractament de les persones amb deficipencies,   avui dia, i tal com

senyala (Giné Giné, 2000:122) estableix i sintetitza 4 grans qüestions que

preocupen al sector:

1. El camí cap a una escola inclusiva

2. La preocupació per a identificar les conseqüències per a la pràctica

professional de l’assumpció de la nova definició de retard mental

(AAMR-92) que suposa  aproximar-nos a les persones no des de les

seves condicions de discapacitat, sinó des dels ajuts que necessiten

per a progressar

3. La preocupació per la qualitat i l’avaluació dels serveis

4. la participació i protagonisme dels afectats  en la definició dels

serveis
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Avui, però, es considera que malgrat els avenços que hi ha hagut al

menys un nen de cada 10 nascuts vius neix amb una disminució greu o

l’adquireix posteriorment. El 80% dels 200 milions de nens de tot el món que

segons algunes estimacions sofreixen algun tipus de discapacitat viuen en

països en vies de desenvolupament. Es considera que menys de 2%  reben

algun tipus de serveis especials.

La població general en comput total, i segons dades estimatives  de

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és d’uns 400 milions de persones a tot

el món.  Es preveu que en els propers 20 anys augmenti entorn el 14% a causa

principalment dels moviments demogràfics, la major esperança de vida

(sobretot en els països en vies de desenvolupament) i els efectes traumàtics

derivats dels conflictes bèlics.   En una estimació de la població total espanyola

de 40 milions de persones, el nombre de persones amb discapacitat és de 1

milió, el que representa un 2,5% aproximadament.  Si a aquesta dada hi afegim

les seves famílies, tenim que a Espanya hi ha 4 milions de famílies afectades.

Reprsenten, per tant, el 10% de la població.

Entendre que hi ha hagut un procés de transformació al llarg d’aquests

anys és important tenir-ho present perquè aquest, inevitablement i sortosament

a anat acompanyant d’un canvi en la mentalitat de la gent envers el concepte,

el tractament i la denominació de les persones amb deficiències.

��� /
DWHQFLy� HGXFDWLYD� FDS� � D� OHV� SHUVRQHV� DPE� GHILFLqQFLHV�

O
DWHQFLy�LQVWLWXFLRQDOLW]DGD�HQ�FHQWUHV�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO

Les primeres institucions escolars s’han de situar cronològicament  cap

al segle XVII i concretament la creació de la primera escola pública per a nens

sords a França que més endavant serà l’Institut Nacional  de sords-muts.

A final del segle XVIII i principis del  XIX s’inicia el període de la

institucionalització especialitzada.  La societat comença a prendre partit en la
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causa. Es tracta més d’una atenció assistencial que no educativa amb la idea

que es vol protegir a la societat de les persones “anormals”. En molts de llocs

es construeixen centres apartats dels nuclis urbans tot dient que el camp els

proporciona un entorn més sa i saludable. Va començar a esdevenir motiu de

preocupació per a alguns científics de l'època.

“Al margen de todo ello, los antecedentes de la Educación Especial,
constituidos por el trato recibido por la que prodríamos llamar, con evidente
ambigüedad, “infancia anormal”, se remontan a períodos históricos tan
alejados como la propia historia de la humanidad. Pero entonces ya no se
trata de Educación Especial, sino que dicha historia cabalga entre las de la
asistencia social y de la medicina, confundiéndose en último término con la
historia de la marginación.”

(Puigdellívol Aguade, 1986:47)

El tractament del que serà la infància anormal passarà d’ésser un

tractament benefico-caritatiu a plantejar-se primer com a una tasca assistencial,

passant pel tractament mèdic i fins arribar a l’etapa educativa que li reconeix,

per tant, uns drets i uns deures i unes possibilitats com qualsevol altre membre

de la societat.

����� $QWHFHGHQWV� HQ� O
HGXFDFLy� LQVWLWXFLRQDOLW]DGD� HQ� FHQWUHV

G
HGXFDFLy�HVSHFLDO�DQWHULRUV�D�OD�GqFDGD�GHOV�DQ\V����

L’educació especial començà amb el tractament de les deficiències

sensorials. La por a l’anormal era evident. Les pràctiques de l’època

evidenciaven que hi havia un recel molt fort envers la persona amb

deficiències. (Puigdellívol Aguade, 1986:50-51) senyala tres raons que

expliquen la prioritat de l’educació d’aquests nens en el naixement de

l’educació especial:

1. Es tracta de dèficits que no afecten fonamentalment al

desenvolupament mental

2. L’explicació d’aquests dèficits no estava subjecte a explicacions

màgiques i sobrenaturals
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3. L’individu amb dèficit sensorial és conscient de la seva limitació i pot

col·laborar activa i intencionadament en la superació de les limitacions que

aquest dèficit comporta.

Algunes de les primeres experiències que es van dur a terme hem de

citar la del frare Pedro Ponce de León4 (1509-1584) que a mitjans del segle XVI

va realitzar en el Monasterio de San Salvador, de Oña (Burgos) l’educació de

dotze nens sordmuts. Va escriure un llibre, 'RFWULQD�SDUD�ORV�VRUGRPXGRV� i va

ser el creador del mètode oral i l’iniciador de l’ensenyament a les persones

sord-mudes.

Aquests treballs de Ponce de León  va suposar la creació a l’any 1785 ,

en ple regnat de Carlos IV, i per iniciativa de Manuel Godoy, de l’Institut de

Sords-muts dins les instal.lacions de la Casa Consistorial de Madrid (tot i que

serà realment a l’any 1910, molts anys més tard,  quan l’Estat Espanyol

intervindrà creant el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales

Mentales).

Alguns dels qui es creu que foren el continuador de l’obra de Ponce de

León  no el reconeixen com a tal. L’exemple més conegut és el de Manuel

Ramírez de Carrión (1579-1652) qui va ser un educador de sord-muts de la

noblesa castellana. D’aquest personatge se sap que  guardava celosament  en

secret el seu mètode de treball. El mètode oral  no va tenir un vertadera

projecció fins a Pablo Bonet.

A l’any 1620, Juan Pablo Bonet (1579-1633) va publicar 5HGXFFLyQ�GH

ODV�OHWUDV�\�DUWH�GH�HQVHxDU�D�KDEODU�D�ORV�PXGRV. Havia recollit la metodologia

utilitzada per Ponce de León. Aquell mètode tenia algun que altre problema:

                                           
4 Existeixen certes discrepàncies en la data de naixement de Ponce de León.
En alguns treballs figura que va néixer a l’any 1510; en d’altres el 1526.
5 Aquest llibre va ser conservat a la Biblioteca del Monestir d’Oña fins el segle
XVII. Des de llavors no se n’ha tingut cap més constància de la seva
exstència.
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primer, requeria un considerable temps d’aplicació i tampoc es podia utilitzar en

grups nombrosos d’alumnes.

La primera escola de sordmuts a nivell mundial (més tard es va convertir

en l’Institut Nacional de Sordmuts) la va crear l’abat Charles-Michel de l’Epée

(1712-1789) el 1760 a París. Anys més tard aquest centre passaria a ser

l’Institut Nacional de Sordmuts. La principal aportació de l’abat de l’Epée va ser

la sistematització d’un llenguatge mímic que permitia la comunicació entre ells i

a través del qual també es podia impartir les classes. Va ser el mètode amb

més projecció internacional.

Valentin Haüy (1745-1822) va crear a París, a l’any 1784, un institut per

a nens cecs. Un dels seus alumnes seria Louis Braille (1806-1852), qui

construiria un conegut  sistema de lectoescritptura per a persones amb

deficències visuals. A Barcelona es donaren les primeres experiències de la mà

d’un rellotger, Josep Ricart   qui se’l pot  considerar el pioner de l’educació de

cecs a Espanya. Essent Manuel Ballesteros director del Colegio Nacional  de

Sordomudos, a Madrid,  va conseguir que la Reina Maria Cristina ortogués un

crèdit que permetés obrir, a l’any 1842, la que es considera la primera escola

oficial de cecs a Espanya que va quedar annexada al Colegio Nacional de

Sordomudos.

En el camp de les deficències mentals hem de destacar les figures de

personatges com Pinel (1745-1826) a França,  Arnold (1742-1816) a

Anglaterra, Chiaruggi (1759-1820) a Itàlia, Pestalozzi (1746-1827), Fröebel

(1782-1858).

Hem de situar, bàsicament, el naixement de l’educació especial6 cap a

finals del segle XVIII una època en la qual la característica predominant serà la

                                           
6 El naixement de l’educació especial no deixa de ser una estimació
inconcreta i interpretable, donat que si l’entenem com una “pràctica
intencionada” de l’educació de nens amb dèficits o transtorns tal com afirma
:(Puigdellívol Aguade, 1986):  podrem apreciar com les primeres experiències
es remonten al segle XVI concretament a l’educació dels nens sords malgrat
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ignorància i el rebuig cap a aquell col·lectiu de persones diferents. A finals del

segle XVIII culminarà amb el moviment de la Il·lustració donant lloc a

importants avenços científics.  Precisament al llarg del segle XVIII-XIX es creen

grans intitucions dedicades a l’atenció de les persones cegues, sord-mudes i

amb retard mental (anormals). Hem de situar  a Jean-Marc-Gaspard Itard

(1774-1838) i Éduard Séguin (1812-1880) com els “pares de l’educació

especial” (aquests mateixos autors inspirarien, anys més tard, a Maria

Montessori).

“El problema dels deficients mentals és tot diferent. L'evolució forta
es produeix a l'alba del segle XX. Contribueixen a provocar-la, com amb el
altres anormals, el canvi de concepte de l'assistència pública fill de les idees
filantròpiques del segle XVIII i de la renovació pedagògica concomitant,
canvi que es va manifestar en les organitzacions de protecció a la infantesa
en l'últim terç del segle XIX les quals contribuïren a l'eclosió d'un dels factors
de més importància en el destriament i tractament dels deficients mentals, o
sigui, la revolució total dels conceptes de criminalitat dels infants, preparada
de feia temps amb l'assuaujament de les idees jurídiques quant a la
culpabilitat i a la pena.

En realitat, però, el desenvolupament de l'educació dels
deficients es deu principalment a la psicologia moderna de laboratori i
experimentació, que en prendre la patologia psíquica com un dels mètodes
més importants per a la descoberta dels mecanisme de la psicologia
normals ha permès el destriament i la classificació d'aquests anormals i ha
obert el camí a la pedagogia per a llur tractament.”

(Galí, 1979:248-249)

A l’any 1799 és localitzat a la comarca de l’Aveyron (França) un “nen

salvatge”.  Jean Itard era el cap mèdic de l’institut Imperial de sords-muts quan

a l’any 1800 aquest noi és traslladat a aquest centre. Durant 5 anys es va

dedicar a l’educació d’aquest jove després que conseguís la seva tutela. Va

el.laborar dos importants informes: “la Mémoire et rapprot sur Víctor de

l’Aveyron” (1801) i més tard “Rapport sur les nouveaux développements de

Victor de l’Aveyron” (1806), (Itard, 1995). Aquests treballs tindran, en el futur,

una incidència enorme de cara a l’educació dels nois i noies amb deficiències.

                                                                                                                    

que algunes d’aquestes experiències aïllades no van tenir repercussions
socials al no crear-se cap institució que els donés continuïtat.
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A Seguin hi ha qui el considera el veritable pare de l’educació especial

puix que feu les aportacions més importants des del punt de vista metodològic i

prenent algunes de les idees formulades pel seu mestre, Itard, el.laborà el seu

mètode d’educació fisiològica.

A partir d’aquests fets importants i iniciadors de l’atenció cap a les

persones amb deficiències, comencem a trobar  les primeres iniciatives en

d’altres països: la creació a l’any 1828 d’un establiment per a l’educació de

nens retardats a Salzburg (Austria);  creació d’un centre, per part de

Guggenbuehl,  per al tractament de cretins a l’any 1836 a Suïssa;  l’escola de

“folls, idiotes i imbècils” per part de Falret, a la Salpêtière a l’any 1831; o la

creació per part de Voisin primer a l’any 1833 de l’escola d’idiotes a l’hospici de

Sévres i un any més tard un centre ortofrènic; o, el que es considera, a  l'any

1881, a Leipzig, que  va néixer la primera escola pública per a deficients

mentals.

Les situacions van anar canviant i movent-se d'un pol a l'altre: creació

d'instituts, residències, aparició d'associacions professionals, etc. El problema

dels deficients mentals preocupava en canvi, al nostre país amb prou feines era

conegut. L'escola obligatòria i gratuïta7 va posar en evidència un gran nombre

de nois i noies amb deficiències que restaven a casa sense que ningú els

atengués: aquesta era la situació al nostre país cap a l'any 1900 (Avui dia, i

segons l’informe de la UNESCO de 1998, encara queden uns 150 milions de

nens sense escolaritzar en el món entre es 6 i els 11 anys. (Gimeno Sacristán,

2000:13).

Alexandre Galí a la “Història de les institucions i del moviment cultural a

Catalunya 1900-1936” manifesta la seva preocupació envers quina era aquesta

situació força deplorable que hi havia a Catalunya:

                                           
7 Sobre l’escola obligatòria i gratuïta hi hauria molt a explicar ja que en certa
manera va facilitar enormement la detecció dels deficients, la d’aquells que
havien romàs a casa, tancats, fins aleshores.
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“Aquest problema, que a darreries del segle passat inquietava
profundament tots els països civilitzats del món, en el nostre amb prou
feines era conegut.

Diu un autor que ha estat l'escola obligatòria i gratuïta la que ha
posat en evidència la plaga dels deficients mentals. Els idiotes pregons eren
hospitalitzats com els raquítics i els escrofulosos; els perversos eren tractats
com a criminals i els imbècils i febles eren amagats per les famílies o es
perdien en el món dels captaires o en la trinxera. Quant als endarrerits, se´n
desconeixia l'existència com a tipus social i mental.”

(Galí, 1979:244)

Abans de la creació de la secció d’anormals, a Catalunya, i amb algunes

de experiències iniciades durant el primer quart del segle XIX (Joan Albert i

Martí amb els sord-muts; o bé, Josep Ricart amb els cecs),  l’abril de 1843 van

començar a funcionar de  manera conjunta les escoles de cecs i sord-muts.

Quan a l’any 1920 l’escola es trasllada   a Vilajoana (va ser inaugurada el març

de 1921), aquesta ja havia passat per altres locals com el que hi havia al carrer

de la Baixada dels Caçadors; al Passeig de Sant Joan, o a un “xalet” que hi

havia al carrer Provença (quan l’escola estava situada al Carrer de la Baixada

dels Caçadors, a l’any 1879, ja hi havia una secció “d’anormals”).  La primera

referència que es té a Catalunya, envers l’atenció a les persones amb

deficiències dins les institucions pròpiament escolars, data de a l’any 1910

quan l’ajuntament de Barcelona crea una secció per a l’educació d’anormals

malgrat que les dates difereixen un mica entre algunes de les publicacions que

existeixen al respecte.

A Catalunya abans de la dècada dels 60 podem assenyalar algunes

insitiucions importants envers el tractament de les persones amb deficiències a

darrera de les quals hi  hi ha prestigiosos metges que imposaran un model

clínic basat en el diagnòstic, la classificació segons el tipus de dèficit i una

prescripció del tractament rehabilitador. Algunes d’aquestes institucions són:

l’Institut mèdic pedagògic del Dr. Córdoba a Barcelona (1915); l’institut

Torremar de la família Folch a Vilassar de Dalt (1928); l’Institut de Pedagogia

terapèutica Jeroni de Moragas a Barcelona (1940); la clínica psicològica de la

Infància a Barcelona (1944); la Institució psicopedagógica Nostra Senyora de

Montserrat per part de les germanes Hospitalàries del Sagradt Cor de Jesús, a



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

��

Caldes de Malavella, Girona (1947); etc. No és l’objectiu d’aquesta recerca fer-

ne un estudi exhaustiu però sí que ens permet veure quina ha estat l’activitat

educativa envers aquest col.lectiu de nois i noies, nens i nenes amb

deficiències.

A l’any 1931 el Ministerio de la Gobernación, legisla reconeixent el dret

dels malalts mentals a assistència mèdica i potencia la seva atenció mitjançant

les cases de salut.

A Espanya, el govern franquista anava recuperant el reconeixement

internacional (pacte amb els Estats Units, concordat amb la Santa Seu,

admissió d’Espanya dins l’Organització de Nacions Unides, ingrés a la Unesco,

etc) malgrat que encara estiguéssim immersos en una profunda desesperació

per part de molts sectors educatius que continuaven veient que el tractament

que es donava a l’educació no corresponia amb el que s’anava duent a terme

en d’altres països.

A l’any 1940 el Ministerio de Instrucción Pública, crea la Escuela

Nacional de Anormales. A l’any 1945, amb la promulgació de la Llei d’Educació

Primària es comença a atendre d’una manera expressa als deficients:

“Artículo treinta y tres. El Estado, para atender a la niñez desvalida y
proporcionarle educación adecuada, establecerà Escuelas especiales para
niños anormales o deficientes mentales y fomentará las de iniciativa
privada. Asimismo creará y fomentará Escuelas, igualmente especiales,
para niños sordomudos, ciegos y deficientes físicos. Todas se regirán por
reglamentos pecularies.

Su profesorado formará parte del Escalafón nacional y disfrutará la
gratificación que se fije. Todo él habrá de ser titulado, además, en la
especialidad que regente.

En su formación, que se realizará en determinadas Escuelas del
Magisterio, se continuará, de acuerdo con los procedimientos científicos
modernos, la peculiar tradición pedagógica española”

Ley de Educación primaria de 1945. (A.A.V.V., 1945:35)

Un Decret de 6 de març de 1953 crea el Patronat Nacional de la Infancia

Anormal depenent del Ministerio de Educación y Ciencia. Es pot considerar un
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moment important donat que l’estructura administrativa de l’Estat Espanyol té

en compte l’educació especial

Cal tenir present, però, que a l’any 1957 es va dur a terme el Plan

Nacional de Construcciones Escolares per al quatrienni 1958-1961 que tot i que

no es realitzà integrament si que va servir per paliar el gran dèficit de centres

que hi havia a Espanya en aquell moment ( la llei de 22 de desembre de 1953

sobre Construccions escolars i la de 15 de juliol de 954 sobre mesures de

proteció jurídica i facilitats creditícies per a la construcció de nous centres

deicats a l’ensenyament amb les modificiacions i regulacions posteriors posen

en evidència un tractament desfavorable pel que fa a la construcció de centres

d’educació especial).

Una fita històrica cabdal per entendre l’actual situació d’atenció a les

persones amb deficiències succeeix a  Dinamarca, l’any 1959, Bank-Mikkelsen

–que durant molts anys va ser director del Sevei Danés per a la deficiència

mental- un dels pares fundadors de la filosofia de la normalització / integració

escolar, aconsegueix incorporar a una llei (llei Danesa de 1959 que regulava

els serveis als deficients mentals) el concepte de normalització als deficients

mentals va ser el punt de partida entorn el debat internacional sobre el

concepte de normalització.

"permitir que los deficientes mentales lleven una existencia tan
próxima a lo normal como sea posible”"

(Wolfensberger, 1986:12)

Es tractava, sens dubte, d'una de les primeres lleis de protecció del

deficient mental. Aquesta llei no es va posar en pràctica fins a l'any 1970. Les

crítiques a l'anterior model, juntament amb la desinstitucionalització que es

dóna durant la dècada dels 60 i 70 fan ressorgir un pensament que anirà

tendint cada vegada més cap a una nova concepció del deficient mental i de

l'educació especial.
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(García García, 1988:66-67), senyala diversos factors que van arribar a

confluir als anys 60  entre els postulats teòrics i les pràctiques en els serveis

d’atenció a les persones amb deficiències. En senyalo alguns d’ells:

1. El desenvolupament de l’associacionisme dels pares,

deficients i voluntariat en general.  Aquests moviments

associatius reivindiquen un lloc a la societat per a la persona

amb deficiències defensant els seus drets com a ésser humà

especialment necessitat.

2. La progressiva implantació d’altres models de prestació de

serveis a la persona deficient dins la comunitat on hi viu i no

en institucions separades

3. La presa de consciència per part de la societat en general, de

la baixa qualitat i de la deshumanització existent en les grans

institucions per a deficients

4. Les  investigacions sobre les actituds negatives de la

comunitat cap als sectors socials marginats, mostren la

responsabilitat que aquests comportaments tenen el seu

orígen i manteniment de  la marginació en sí mateixa.

5. Els avenços en determinades ciències possibiliten

expectatives més optimistes respecte a la capacitat

d’aprenentatge i desenvolupament de les persones deficients.

6. Les declaracions dels Drets de l’home, del nen i del deficient

mental, en particulatr

7. Els nous idearis referents a la prestació de serveis.

El principi de Normalització no va ser formulat (malgrat estar inclòs dins

la legislació Danesa a l’any 1959) com  a tal fins al cap de 10 anys, l’any 1969,

per Nirje –director executiu de l’Associació  Sueca per a nens retrasats-

(posteriorment revisat a l’any 1976).

La formulació que feia Nirje era la següent:
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“Hacer accesibles a los deficientes mentales las pautas y
condiciones de la vida cotidiana que sean tan próximas como posible a las
normas y pautas del cuerpo principal de la sociedad”

Citat a (Wolfensberger, 1986:13)

El principi de Normalització no va ser  presentat en la literatura

escandinava fins a l’any 1971 ( Segons  (Wolfensberger, 1986), la seva

significació –tot i que no la seva terminologia-  havien sigut ampliament

reconegudes abans d’això, i a l’any 1967 es va promulgar una nova i

transcendental llei Sueca que regulava les prestacions i serveis de les

persones amb deficiències. El concepte de Normalització no era particularment

definit com a tal, almenys fins a l’any 1968).

Influenciat per Bank-Mikkelsen i Nirje, a partir de l’any 1969 –tot i que no es

va publicar fins l’any 1972-, el canadenc Wolfensberger, a través d’una

publicació feta per l’Institut Nacional de Deficiència Mental del Canadà –malgrat

algunes modificacions que posteriorment va introduir -  va definir la

Normalització a  com:

“la utilización de medios tan culturalmente normativos como sea
posible para establecer y/o mantener conductas y características personales
que sean tan culturalmente normativas como sea posible”

(Wolfensberger, 1986:15)

És important entendre bé aquest concepte i no caure l’error  de voler-ho

normalitzar tot, de manera  que volguem forçar situacions, persones, atencions,

suports. Per a una persona amb deficiències  físiques, per exemple, la seva

normalitat pot ser el fet d’haver d’anar amb cadira de rodes,  i no podem

pretendre “normalitzar-la” de manera que li poguem exigir unes activitats que

no podrà realitzar mai. Per exemple, i serveixi per il·lustrar el que explico, no li

podem demanar mai, perquè d’aquesta pugui fer el que pot arrribar a fer una

gran majoria de la població, que pugi al Canigó.
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“Normalizar no es pretender convertir en normal a una persona
deficiente, sino reconocerle los mimso derechos fundamentales que los
demás ciudadanos del msmo país y de la misma edad. Normalizar es
aceptar a la persona deficiente, tal como es, con sus características
diferenciales, y ofrecerle los servicios de la comunidad para que pueda
desarrollar al máximo sus posibilidades, y vivir una vida lo más normal
posible”

(García García, 1988:69)

(Wolfensberger, 1986:15-16) per tal d’endre bé aquest concepte senyala

tres aspectes importants:

1. La norma fenomenológica i d’expectativa en  una societat no és

necessàriament idèntica amb la norma estadística.

2. El concepte de “norma” no s’aplica solament  al que és

estadísticament freqüent, sinó també al que pot ser infreqüent, però

que ha estat internament idealitzat

3. Un fenòmen que sigui a la vegada comú i generalment valorat pot ser

de fet poc normalitzador quan succeix en la vida d’una persona

devaluada.

El principi de Normalització , que es tindrà en compte per primera vegada

en la legislació espanyola , a través de la Llei d’integració social del minusvàlid,

a l’any 1982  representa un profund canvi en la manera d’entendre les

possibilitats que la persona amb deficències té per sobre de les seves

limitacions i incapacitats.

El principi de Normalització ens porta inevitablement a parlar del principi

d’Integració puix que van estratament lligants un amb l’altre.  Per exemple, per

tal d’entendre aquests dos principis, Bank Mikkelsen planteja que la

normalització és l’objectiu  i que la integració seria el mètode per a aconseguir-

ho; o Wolfensberger concibeix la integració com un resultat de la normalització.

A principis dels anys 60, però, a Catalunya, a casa nostra la realitat és molt

diferent de com es viu a escandinàvia i a alguns països de l’àrea d’influència
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anglosaxona. A Catalunya, fora d’alguns casos particulars, encara hi ha molt

camí per fer. Encara han de néixer moltes associacions de pares preocupades

per l’atenció educativa dels seus fills. Posteriorment al naixement d’aquests

associacions es constituiran alguns centres d’educació especial. Sembla il·lògic

que mentre a alguns països s’està debatint uns pricnipis que qüestionen, amb

tota legitimitat, l’educació segregada en centres específics d’educació especial

a Espanya, a Catalunya tot estava per fer.  El franquisme ens havia tapat els

ulls davant la realitat mundial: en paraules de (Navarro Sandalinas, 1990:311) i

de (Marquès Sureda, 1993:116), deixen palès quina significació tingué per

l’educació  la dictadura franquista al llarg dels seus anys al poder:

“ ... durante cuarenta años, las personas y los medios para el
mejoramiento de la calidad del trabajo escolar no existieron. La poca pero
prometedora tradición pedagógica del país fue en 1939 aniquilada, a base
de expulsar de la enseñanza española a sus mejores representantes, tanto
en la Normales, las Universidades, la Inspección y, sobre todo, en el
Magisterio”.

(Navarro Sandalinas, 1990:311)

“La victòria franquista farà que l’ensenyament reculli altra vegada al
segle XIX, que es renuncïi a tot allò de positiu (que era molt) que s’havia
aconseguit durant l’època republicana,  i que es tornin a potenciar i a primar
valors, continguts i metodologies conservadors, renunciant a la innovació i a
la renovació pedagógiques.”

(Marquès Sureda, 1993:116)
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En paraules de (Capitán Díaz, 1991) , a Espanya, aquests anys seran

molt diferents dels anys 50 ja que amb el desenvolupament econòmic  s’hi

entrelligaven intents  i gestos d’aperturisme social més que polític. Espanya

ingressa a la Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic

(OCDE), en el Fons Monetari Internacional i en el Banc Mundial. En matèria

educativa  ja s’ha iniciat un nou canvi político-educatiu amb el ministre
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falangista Jesús Rubio García-Mina.  S’inicia, malgrat  tot, una política en

matèria educativa. Un fet important  que marca els inicis de la política de

Garcia-Mina,a  finals del 50,   fou  la  intencionalitat en la voluntat de construir i

reconstruir moltes escoles.  El Pla que es va dissenyar, amb la problemàtica

econòmica que hi hagué pel mig (tot i la finalització de aïllament econòmic a

que estava sotmesa l’Espanya de Franco), es va donar per acabat, un any més

tard del previst, al 1962: es van arribar a construir i reconstruir un total

aproximat de 23.000 aules (malgrat que hi havia uns previsió inicial de 25.000).

Del 1962 fins a l’any 1967 hi haurà de ministre Manuel Lora-Tamayo.

Preocupen temes com l’escolarització completa de l’alumnat fins als 14 anys,

els augments pressupostaris en matèria educativa, etc.

A Espanya, cap als anys 60, hi ha institucions, nascudes d'iniciatives

privades de metges, pares, educadors, etc. Durant aquests anys es comencen

a constituir una gran majoria d’Associacions de pares i mares amb fills amb

deficiències. Pels volts de l’any 1963 es pot considerar el moment de l’inici de

diferents iniciatives “pro-subnormals” a escala nacional. Un temps abans

d’aquesta data es van constituir les Associacions “Pro-Subnormals” més

veteranes. Entre el 25 al 27 de novembre de 1963 es van celebrar les Primeres

Jornades Tècniques d’estudi de problemes dels Subnormals. Immediatament

després d’aquestes jornades apareixen un nombre d’associacions es van

agrupar en l’actual F.E.A.P.S.  (Federació Espanyola d’Associacions Pro-

Subnormals” a l’abril de 1964: el període comprès entre els anys 1967-1970 és,

molt possiblement, el moment històric de majors esperances i il·lusions.

Es pot arribar a considerar que el Decreto del Ministerio de Trabajo de

l’abril de 1968 pel que es concedien 1.500 pessetes als beneficiaris de la

Seguridad Social amb un fill amb deficiències com una de les disposicions més

importants del franquisme en relació a aquest col·lectiu.

Una nova empenta es torna a donar a Suècia, l'any 1967 i, de resultes

de tot això, s'hi promulga la llei d'integració escolar. Un dels pensadors fou
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Nirje, com ja hem vist anteriorment  A partir de llavors -i amb una doctrina

promulgada pel canadenc Wolfensberger, el 1972- es comença a plantejar la

possibilitat que aquests nois i noies puguin estar escolaritzats en escoles

ordinàries sense necessitat que ho estiguin únicament i exclusiva en centres

d'educació especial.

El Decreto 2421/1968, de 20 de setembre pel que s’estableix  en la

Seguridad Social l’assistència a menors subnormals va representar el pas més

important de la legislació social a Espanya. Aquell mateix any, a Jerusalem, del

21 al 27 d’octubre  va tenir lloc el IV Congrés de la Lliga Internacional

d’Associacions per a l’ajuda als deficients mentals. Es va aprovar un text de

Declaració dels Drets generals i especials del deficient mental en el marc de la

celebració de l’any dels Drets Humans: “ El deficiente mental tiene los mismos

derechos que los demás ciudadanos del mimso país y de la misma edad (...) El deficiente

mental [continua la declaració], tiene derecho a una educación, formación y orientación que le

permitan desarrollar sus aptitudes, cualesquiera que sea su grado de incapacidad”.

A finals de l’any 1968, a través d’un conegut programa televisiu emès

per la única televisió existent a Espanya, Televisión Española, es dóna a

conèixer la Sra. Mercè Carbó.  La seva participació en el programa “Un millón

para el mejor”  va fer que es guanyés la simpatia i l’afecte dels telespectadors

que seguien aquest espai televisiu: en el darrer programa va revelar que tenia

una filla amb retard mental i que per això s’havia apuntat a aquest programa

per tal de poder conseguir el premi que oferien.  Aquest fet mediàtic i de

transcendental importància va fer que a moltes llars espanyoles es parlés de la

problemàtica de les persones amb deficiències. La Sra. Mercè Carbó va

participar en molts d’actes d’arreu la geografia espanyola cridada per moltes

associacions. La seva participació en aquests actes en un moment en què

mostrar-se lliurement davant la societat  dient que era la mare d’una nena amb

deficiències va fer sortir al carrer, a la societat la problemàtica de tenir un fill

amb disminucions.



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

��

Podem considerar que la primera normativa legal, a Espanya,  que va

donar un tractament particular a l’educació especial va ser la Ley General de

Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agost de

1970. Hi contemplava dos aspectes molt importants: el principi d’integració (tot i

que en una fase molt primerenca) i el principi d’ajustament personal (sota el

qual l’educació especial s’ha d’ajustar en funció dels nivells, aptituds de cada

deficient i no en funció de la seva edat). Una llei ambigua -a Espanya- la del

1970 deixa entesa l'educació i com s'havia d'atendre a aquests nois i noies,

però amb molts de buits.

����� /D� GqFDGD� GHOV� DQ\V� ����������� O
HODERUDFLy� GHO� 3ODQ

1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�(VSHFLDO�GH�����

No hi ha diferències significatives entre el que estava passant a Espanya

i a Catalunya ja que l’Estatut d’Autonomia és promulgà a l’any 1979 i les

transferències en matèria educativa a la Generalitat de Catalunya no es donen

fins a l’1 de gener de 1981.  Per tant hem de continuar tractant l’educació

especial dins el conjunt del que estava passant a Espanya malgrat que a

Catalunya hi ha una certa  despreocupació per tant de les autoritats franquistes

envers institucions, associacions, inversions i  equipaments.  Només un conjunt

de situacions i fets puntuals salvaran,  aquest panorama d’una dècada que

s’haurà caracteritzat, almenys a les comarques de Girona, per la consolidació

d’uns centres d’educació creats, en major nombre al llarg de l’anterior dècada.

En paraules de Climent Giné (2000),

“el neguit d’alguns metges, amb una forta vocació pedagògica, la
manca de sensibilitat de l’Administració de l’Estat traduïda en una quasi total
absència d’inversions en equipaments a Catalunya, i la voluntat
emprenedora d’un sector de pares”

(Giné Giné, 2000)
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En qualsevol cas els últims batecs del franquisme són evidents.

A Espanya es crea, per una Orden del Ministerio de Trabajo de

novembre de 1971, el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de

Minusválidos (SEREM)  tot i que la seva existència com a tal és  de l’abril de

1973. Bàciament el SEREM es proposava com a objectius prioritaris la

recuperació i rehabilitació laboral de tota mena de minusvàlids i deficients.

Oferia tota mena de serveis de rehabilitació, diagnòstic, tractament, formació,

assistència  social, etc. Es disposava d’uns serveis centrals a Madrid i uns

gabinets provincials que eren els gestors de les activitats del servei. Hi havia

unes Unitats provincials de Valoració  a qui els corresponia avaluar la

minusvalidesa en cada cas i expedir el corresponent certificat com a document i

requisit indispensable per a poder beneficiar-se de les ajudes que el SEREM

oferia.  A l’any 1979 es crea una nova entitat Gestora de la Seguretat Social,

l’Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO) que exercirà  la seva acció a

través dels Serveis Socials dels Minusvàlids, la Tercera Edat i dels Programes

Especials. La nova estructura de l’INSERSO substitueix el SEREM.

Les Associacions de Pares decideixen que el dia 26 d’abril sigui el dia

del subnormal.  En aquesta data es va constituir  a València la Federació

d’Associacions protectores de Subnormals. A l’any 1971 la Federació

d’Associacions va promoure la primera campanya nacional del Dia del

Subnormal. Es van confeccionar cartells, material publicitari, anuncis de

premsa, etc,  que  es van distribuir per les Associacions. Anys més tard deixaria

de celebrar-se. Mica en mica es deixarien de fer-se actes de beneficiència tot i

que encara, avui, podem arribar a trobar actes d’aquest tipus. (El dia 3 de

desembre, i a partir de l’any 1993, va ser proposat per l’Assemblea General de

les Nacions Unides com el Dia Internacional de les persones amb discapacitat,

amb la finalitat de cridar l’atenció de la societat sobre els problemes d’aquestes

persones).
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A l’assemblea General de les Nacions Unides, en sessió de 20 de

desembre de 1971 van aprovar la Declaració dels Drets de la persona amb

retard mental, tot i que la primera Declaració dels Drets del Nen, on es

contemplava entre d’altres qüestions la necessitat d’estimular als nens amb

problemes, data de l’any 1924.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar, l'any 1975

els drets de la persona discapacitada. Prèviament, l'any 1971, ja havia

promulgat els drets del retardat mental.

A Catalunya, es creava a l’any 1973 l’APPS (Federació Catalana Pro

Persones amb Disminució Psíquica) amb el nom d’Agrupació Provincial Pro

Subnormals. Formada per 7 associacions de Pares i altres entitats de caràcter

social de la provincia de Barcelona dedicades a la promoció social de les

persones amb disminució psíquica. A l’any 1978 passa a ésser Federació

Catalana pro persones amb disminució psíquica.

De fet, l'any 1975 es creava a Espanya l'Institut Nacional d'Educació

Especial ( l'any 1953 s'havia creat l'anterior Patronato Nacional de Enseñanza

Especial). Aquest organisme autònom compte amb la suficient agilitat i el rang

administratiu per tirar endavant algunes de les propostes que sorgeixen en el

Decret de 23 de maig de 1975 pel qual es constitueix. Deu anys més tard, en

una reestructuració del Ministerio de Educación y Ciencia, a l’any 1985, es

suprimeix l’Instituto Nacional de Educación Especial. Responia, a igual que en

seu dia també ho feu el Servei d’Educació Especial del Departament

d’Ensenyament, en una coherència  en voler seguir una filosofia integradora

sense denominacions especials.

El Real Patronato de Educación Especial, a la reunió del seu Comitè

Executiu celebrada el dia 24 de novembre de 1976 va encarregar a un dels

seus membres, Sr. Federico Mayor Zaragoza l’elaboració i confecció d’un Pla

Nacional de Prevenció de la Subnormalitat.
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A l'any 1978 es fan els primers treballs de creació dels Plans nacionals

d'educació especial amb l'objectiu d'anar elaborant una futura llei d'integració i

conèixer el nombre d’alumnes susceptibles de rebre aquest tipus d’educació,

les places, el personal necessari, etc..   Una de les dades importants que

mostra el Pla Nacional de Educación Especial és la referent a la població

deficient a Espanya (Azua, 1979):

Població deficient de 0 a 18 anys: 330.000

Escolaritzats (21’5%): 72.000

Sense escolaritzar (78’5%): 258.000

Població de 6 a 14 anys (E.G.B.) que necessita suport: 840.000

Els 258.000  sense escolaritzar necessiten segons el Plan:

74.400 places en centres d’educació especial (30%)

180.000 places en aules en centres d’E.G.B.

L'any 1979 s'inicien les tasques d'elaboració d'un currículum per a

l'educació especial.

Paral.lelament es té coneixement del famós informe Warnock (veure

1.3.), fet a Anglaterra i que permetrà entendre l'evolució de l'educació especial

a Europa els darrers anys. Des de la seva publicació, l'any 1978, s'ha convertit

en eina d'orientació per al tractament de la població escolar amb necessitats

educatives especials. Les corrents provinents dels països escandinaus, el

tancament dels centres d’educació especial a Itàlia a l’any 1971 (“l’integració

salvatge”) seran, també, alguns dels fets que marcaran el final d’aquesta

dècada.
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Al finals dels anys 70, a Catalunya, es duen a terme algunes de les

primeres experiències d’integració escolar en centres ordinaris conjuntament

amb les primeres iniciatives d’intervenció psicopedagògica per part d’alguns

equips multidisplicinars d’àmbit municipal.

����� /D�GqFDGD�GHOV�DQ\V������������OD�/2*6(

A l’any 1981 les Nacions Unides declaren Any Internacional del

Minusvàlid.  En un món on hi ha  més de 450 milions de minusvàlids que

representen el 10% de la població mundial, la campanyà es basà en la total

integració i igualtat de drets dels minusvàlids en tots els àmbits de la vida. A la

pràctica, però, les actuacions que es dugurene a terme quedaren sovint només

en la línia de sensibilització de l’opinió pública. A la pràctica, però, els poders

pública adoptaren poques mesures.

De tota manera, però, el setembre de 1981, la Secretaria Tècnica del

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que gaudeix de

les competències transferides en matèria educativa (des de l’1 de gener de

1981), publica una circular de compliment dins el seu territori que estableix

alguns criteris en el camp de l'educació especial (la creació dels equips

multiprofessionals d'assessorament psicopedagògic, les aules d'educació

especial, els centres d'Educació Especial dependents del Departament

d'Ensenyament,...).

El 30 d’abril de 1982 es publicava al B.O.E. la Llei 13/1982, de 7

d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids (LLISMI) , que desarrollava de

manera explícita el que deia l’article 49 de la Constitució de 1978 (A.A.V.V.,

1992):

“els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament,
rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als qui
es prestaran l’atenció especialitzada que requereixin i els ampararan
especialment per a poder gaudir dels drets que aquest títol otorga a tos els
ciutadans”
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Article 49 de la Constitució de 1978

La LLISMI en el seu article 23 estableix que el minusvàlid s’integrarà

en els sistema ordinari de l’educació general i rebrà, si fora el cas, programes

d’ajuda i recursos apropiats. En el seu article 27 disposa que només quan la

gravetat de la minusvalidesa ho faci imprescindible, l’educació es durà a terme

en centres específics. Aquests centres, funcionaran en connexió amb els

centres ordinaris per a facilitar la integració en ells a través d’unitats de

transició. Un altre punt important que senyala la LISMI és la gratuïtat de

l’educació especial. I. Finalment, per poder fer efectiva la integració del

deficient  es preveu l’existència de determinats elements o funcions de suport

com són els equips multiprofessionals.

 La llei d'integració social del minusvàlid serà el prefaci de l'aparició

d'un decret que transformarà conceptualment l'educació especial a Catalunya:

el Decret 117/84 nascut a l’empar de la Llei d'integració social del minusvàlid,

estableix l'ordenació especial per a la seva integració dins el sistema educatiu

ordinari i perfila d'una manera força clara l'educació especial d'avui dia. La

proposta Catalana s’avançava, en aquell moment, a la que apereixia un any

més tard en l’àmbit de comtències d’aquelles comunitats autònomes de la zona

MEC. Arran de la publicació d’aquest Decret, a Catalunya,  es van posar en

funcionament alguns plans pilots d’integració.

Amb l’aparició del Decret de l’any 1984 es produeix un sentit de crisi

dins els centres d’educació especial motivat per la incertesa que suposa la

integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials en el marc d’una

escola ordinària(Puig i Romeu, 1991).  Dins els centres d’educació especial

(majoritàriament aquells de titularitat privada) preocupa molt més el seu futur

que no pas les qüestions més acadèmiques.  Estem davant d’uns anys amb

alts i baixos i marcats per una desorientació sobre el futur de l’educació

institucionalitzada en centres d’educació especial.
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En un article aparegut a la Revista “Cuadernos de Pedagogía”, núm.

120, de desembre de 1984,  el senyor Josep Maria Jarque i Jutglar, aleshores

Cap del Servei d’Educació Especial del Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya, feia la següent afirmació:

“La integración ha hecho cambiar el estilo del trabajo de muchos
maestros, ya que ayuda a reconocer que cada alumno es distinto y que
cada niño progresa de acuerdo con sus posibilidades, y que éstas son
claramente diferenciables y diferenciadas entre todos los alumnos. Ha
ayudado también a un cambio en la actitud delante de todos los alumnos, ya
que se busca no que todos sean iguales sino que se respeten las
diferencias y el peculiar desarrollo de cada uno”.

(Jarque Jutglar, 1984)

El Govern presenta el “projecte per a la Reforma de l’Ensenyament.

proposta per a un debat” a l’any 1987 i el completa amb un document específic

sobre la formació professional a l’any 1988. A artir d’alguns aprotacions i

modificacions efectuades es presenta el 1989 el Llibre Blanc per a la reforma

del Sistema Educatiu que un any més tard, a través de la publicació de la Llei

d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) dóna forma jurídica a

aquest document. Amb la publicació de la LOGSE, a l’any 1990, i l’aplicació de

la reforma educativa, es produeix una vertadera transformació de l’educació

especial fent opció cap a una escola comprensiva sensiblement preocupada

per tots i cadascun dels seus alumnes, i amb una clara voluntat d’esdevenir

una escola oberta a la diversitat.: s’estableix una nova ordenació dels sistema

educatiu d’acord amb l’actual context sociopolític. L’educació especial queda

regulada a través del Capítol V en els seus articles 36 i 37:

“Capítol cinqué. De l'educació especial

Article 36

1. El sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris per tal
que els alumnes amb necessitats educatives especials, temporals o
permanents, puguin assolir dintre del mateix sistema els objectius establerts
amb caràcter general per a tots els alumnes.

2. La identificació i valoració de les necessitats educatives especials
es realitzarà per equips integrats per professionals de diverses
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qualificacions, que establiran en cada cas plans d'actuació en relació amb
les necessitats educatives específiques dels alumnes.

3. L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials es
regirà pels principis de normalització i d'integració escolar.

4. Al final de cada curs s'avaluaran els resultats aconseguits per
cadascun dels alumnes amb necessitats educatives especials, en funció
dels objectius proposats a partir de la valoració inicial. Aquesta avaluació
permetrà variar el pla d'actuació en funció dels seus resultats.

Article 37

1. Per assolir els objectius assenyalats a l'article anterior, el sistema
educatiu haurà de disposar de professors de les especialitats corresponents
i de professionals qualificats, així com dels mitjans i materials didàctics
necessaris per a la participació dels alumnes en el procés d'aprenentatge.
Els centres hauran de comptar amb l'organització escolar adequada i
realitzar les.Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)
adaptacions necessàries per tal de facilitar als alumnes la consecució dels
objectius indicats. Hom adequarà les condicions físiques i materials dels
centres a les necessitats d'aquests alumnes.

2. L'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials
s'iniciarà des del moment de la seva detecció. Amb aquesta finalitat,
existiran els serveis educatius necessaris per estimular i afavorir un millor
desenvolupament d'aquests alumnes i les Administracions educatives
competents en garantiran l'escolarització.

3. L'escolarització en unitats o centres d'educació especial només
es durà a terme quan les necessitats de l'alumne no puguin ser ateses en
un centre ordinari. Aquesta situació serà revisada periòdicament, de manera
que es pugui afavorir, sempre que això sigui possible, l'accés dels alumnes
a un règim més integrat.

4. Les Administracions educatives regularan i afavoriran la
participació dels pares o tutors en les decisions que afectin l'escolarització
dels alumnes amb necessitats educatives especials.”

Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació General del Sistema Educatiu

/$�/2*6(�&2162/,'$�81�128�(1)2&
Article 36. • Els mateixos objectius per a tots els alumnes

• Valoració per equips psicopedagògics

• Principis de normalització i integració

• Seguiment de l’evolució de l’alumne

Article 37. • Necessitat de recursos i suports

• Detecció i estimulació primerenca

• Integració en centres ordinaris

• Participació dels pares

4XDGUH����/D�/2*6(�FRQVROLGD�XQ�QRX�HQIRF���&($3$���
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Alguns autors comencen a apuntar noves perspectives cap on anirà

l’atenció als nois i noies amb necessitats educatives especials (Hegarty, 1987);

(Ainscow i Muncey, 1989) (Jarque Jutglar, 1989); (Ruiz Bel, 1989); (Brenan,

1990); (García Pastor i García Jiménez, 1990); (Gilbert i Hart, 1990); (Giné

Giné, 1990); (López Melero i Guerrero López, 1990); (Molina Garcia, 1990).

Apareix, certament, una doble vessant: la escolarització total (inclusió total) de

l’alumnat amb necessitats educatives especials en el marc de l’escola oridnària

i el paper que han d’anar jugant els centres d’educació especial en el marc

d’aquesta escola única, per  a tots.

����� /D�GqFDGD�GHOV�DQ\V������������GHVRULHQWDFLy�HQ�O¶HGXFDFLy

HVSHFLDO

Com una evolució del concepte d’integració apareix el moviment de

l’escola inclusiva  (Stainback i Stainback, 1992).

“... se está adoptando el concepto de inclusión porque comunica con
mayor precisión y claridafd lo que hace falta: hay que LQFOXLU a todos los
niños en la vida educativa y social de sus escuelas y aulas de su barrio y no
sólo colocarlos en clases normales...

... se está abandonando el término LQWHJUDFLyQ porque supone que
el objetivo consiste en reintegrar a alguien o algún grupo en la vida normal
de la escuela y de la comunidad de la que había sido excluído”

(Stainback, Stainback, i Jackson H.James, 1999:21)

L’escola inclusiva comunica molt millor i amb més claredat  que tots els

alumnes, siguin quines siguin les seves necessitats específiques, han d’estar

inclosos en les seves escoles, al barri, a la societat.

“... ya no es cómo integrar a algunos alumnos con necesidades
educativas especiales, sino ómo desarrollar un sentido de comunidad y
apoyo mutuo que fomente el éxito entre todos los miembros de la escuela”

(Arnáiz Sánchez, 1996:26)

Segons l’anàlisi històric que efectuen (Stainback i Stainback, 1995) i que

serveix també a (León Guerrero, 2000) per plantejar quin ha estat l’origen de

l’escola inclusiva, aquesta és situa en la normativa legal que apareix als Estats
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Units a l’any 1975: la Public Law 94-142 (Education for All Handicapped

Children Act) tot i que a l’ampar d’aquesta llei, i entorn al debat sobre el

concepte de “ambient menys restrictiu” que plantejava aquesta llei,  sorgien dos

moviments: el de la iniciativa d’educació regular (REI) i el de l’escola inclusiva.

La iniciativa per a aconseguir la reunificació dels sistemes de l’educació general

i especial als Estats Units  servirà  segons  (García Pastor, 1996:23): “...a los que

entienden que no se puede seguir hablando de integración, porque ello significa perpetuar el

lenguaje que representa hacer diferencias entre los que están y los que deben estar”.  La

paraula inclusió és fruit de tot un llarg període de controversies que posaven de

manisfest que aquesta llei americana sorgís més com una resposta a certes

pràctiques segregadores que no com una nova iniciativa per a la integració.

Més endavant veurem com compatibilitzem el moviment de l’escola inclusiva

envers la pràctica educativa dins els centres d’educació especial.

A partir de la publicació del Decret 299/97, sobre l’atenció educativa

a l’alumnat amb necessitats educatives especials, es posen sobre el paper (es

plantegen, només s’enumeren) unes propostes encaminades a preveure altres

camins, altres opcions, altres maneres d’entendre l’educació especial. Els

centres d’educació especial, com a eixos vertebradors de l’atenció als nois i

noies amb necessitats educatives especials poden articular una nova manera

d’entendre el seu paper, poden esdevenir centres de referència per a la

diversitat.  A Catalunya ja teníem Decret (a  Espanya, s’havia publicat tan sols

2 anys abans ...)

Es pot percebre una nova manera de treballar, una nova manera

d’organitzar-se :

“en un sentit ampli, avui dia tant la reflexió com la pràctica de la
integració en el nostre país se situa en el compliment de uns dels objectius
de la Reforma que és justament fer dels centres educatius un entorn
comprensiu capaç d’acollir i atendre adequadament la diversitat de
necessitats de l’alumnat, sobre tot a l’Educació Secundària Obligatòria. La
ampliació de l’ESO porta la presència en les aules d’alumnes amb
interessos, motivacions i capacitats ben diferents, entre els que s’hi troben
aquells procedents d’altres ètnies i cultures, com dels que presenten
problemes emocionals o d’aprenentatge o bé cert retràs en el
desenvolupament com a conseqüència d’una discapacitat”
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(Giné Giné, 1998b)

Aquest darrer marc normatiu que vindrà a completar el que ja hi ha sobre

l’atenció a les persones amb discapacitats, i que es pot arribar a desgrunar del

que hi ha dins els marcs normatius de la LODE, la LOGSE, la LOPAGCE  i del

Decret 117/84, deixa un panorama força desolador per l’educació especial.

“... havia de significar, tant per als pares com per als professionals,
l’impuls definitiu per a l’implementació plena del model educatiu
(desenvolupament de la integració a tots els nivells educatius; previsions
respecte de la transició a la vida adulta; la incorporació efectiva dels centres
d’educació a la xarxa de centres educatius del sistema; l’adaptació de la
resposta educativa a les diverses necessitats a partir dels recursos
personals i materials necessaris...) i sobretot la preocupació i l’aposta per la
qualitat.”

(Giné Giné, 2000:121)

A la pràctica,  la realitat acaba essent força llunyana del que preveia

aquest Decret.  Un marc normatiu ple d’errors i incerteses i, sense que els més

de tres anys de negociacions anteriors a la seva publicació haguessin servit per

a introduir-hi algunes de les millores que des de diferents sectors s’hi van

arribar a presentar. Bàsicament estem, encara avui dia, davant d’un Decret

d’intencions sense poder entrar en concrecions ja que moltes de les pràctiques

reflexades en el decret s’estan duent a terme, en alguns casos, degut a la

voluntat dels centres, i dels seus professionals, que per pròpia iniciativa tiren

endavant pràctiques suggerents.  Per exemple, i en la línia de la recerca que

plantejo,  no hi ha cap regulació que determini com ha d’ésser la dedicació del

personal quan s’estableix una col·laboració entre centres oridnaris i centres

d’educació especial.  En qualsevol cas, aquest ens remet la majoria dels

assummptes importants a un desplegament posterior que avui, encara, després

de gairebé 4 anys ningú ha vist. Algú li pot semblar estrany que algunes de les

pràctiques que planteja el Decret s’hagin de fer donada la bona voluntat dels

seus professionals? A mi si, realment.

����� $YXL�� SHUVSHFWLYHV� GH� IXWXU� GHOV� FHQWUHV� G
HGXFDFLy

HVSHFLDO
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Existeix una certa preocupació en relació a quines han de ser les

possibilitats de respondre per part dels centres d’educació especial, en un futur,

a les necessitats dels seus alumnes i alhora no perdre el ritme del procés

d’innovació i reforma en què, avui  -una dècada després d’haver-se publicat la

LOGSE- encara es troba el sistema educatiu al nostre país.

Aquests perspectives venen condicionades per la introducció del

moviment de l’escola inclusiva. Aquesta situació va fer entrar en una situació de

crisi els centres d’educació especial. A l’any 1984 es publicava a Catalunya un

Decret, el 117/84, “sobre l’ordenació de l’educació especial per a la seva

integració en el sistema educatiu ordinari”  que fou determinant per donar una

cobertura legal a  les pràctiques integradores que en aquells moments ja

s’havien començat a desenvolupar, de manera puntual,  en alguns centres del

nostre país.

L’atenció dels alumnes amb deficiències en el marc d’una escola

ordinària posava “entre les cordes” el futur dels centres d’educació especial. En

el ben entés que comprometia de manera seriosa la matricula dels alumnes

que fins aleshores havien estat escolaritzats en el centre específic.

Personalment, penso que aquesta situació de crisi, però, s’ha d’entendre en

sentit favorable, com el motor que provocà, que ha provocat i provocarà en

alguns centres noves modificacions d’aquests i  que els orienten vers una nova

manera de fer la seva feina. Una gran part de professionals que treballen dins

els centres, però, han estat més pendents del seu futur, des d’un punt de vista

laboral, que no de les noves modificacions i/o funcions que el centre podia

adoptar en el futur. Aquesta sensació no crec que s’hagi manifestat clarament

en aquells centres la titularitat dels quals depenia del Departament

d’Ensenyament en la qual hi havia funcionaris docents que , en tot cas, la seva

feina podia canviar de lloc. Mai quedava compromés el seu lloc de treball. En

aquest sentit, molt possiblement el seu futur laboral no estava tant  condicionat

a l’augment o descens de la matrícula d’alumnes amb necessitats educatives

especials dins els centres específics.  Aquesta situació es vivia molt diferent



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

��

dins els centres de titularitat privada que són la gran majoria de centres

d’educació especial a Catalunya.

4XDGUH����1RPEUH�L�WLSXV�GH�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�D�(XURSD��)RQW����2(&'��
RUJDQLVDWLRQ�IRU�HFRQRPLF�FR�RSHUDWLRQ�DQG�GHYHORSPHQW�����������

A Europa, amb dades de l’any 2000, publicades a (OECD ( organisation

for economic co-operation and development), 2000), podem observar (quadre

8) el nombre de centres específics i com cada institució ho expressa com a

proporció del total de la población escolar i que varia del 1,6 al 72,4 per

100.000 alumnes.   Sembla estrany que el segon país amb més centres

d’educació especial és Anglaterra donats els avenços que a mitjans dels anys

70 es feren en favor d’una escola integradora: la comissió Warnock amb

l’informe que van redactar no vindria a reflexar les dades exposades; com

també, aquest país, és bressol de grans pensadors  en l’àmbit de l’escola

inclusiva.  Epanya, dins aquest ranking, es troba situada en el  5è país.  Itàlia

és el país europeu amb menys centres específics.

La situació a Catalunya ha anat variant en els darrers anys. En la gràfica

del quadre 9 es pot apreciar les dades d’escolarització dels centres d’educació

especial des del curs 87/88 i el curs 99/2000. Des del decreix sinificatiu en les
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edats que corresponen a l’actual educació primària fins a l’augment

considerable que hi ha hagut a la Educació Secundària.

4XDGUH����(YROXFLy�GH�OD�PDWUtFXOD�HQ�HOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�D�&DWDOXQ\D�SHU
JUXSV�G
HGDWV�HQWUH�HOV�FXUVRV�������L��������(ODERUDFLy��-RVHS�0DULD�-DUTXH��)RQWV�

*DELQHW�7qFQLF�GHO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D

La poblemàtica a l’educació secundària és greu puix que repercuteix

primer en la dinàmica pròpia dels mateixos centres i en l’escolarització que els

centres d’educació especial han de duur a terme d’aquells alumnes en edats

compreses entre els 12 i els 20 anys.

“...la integración de los alumnos con necesidades especiales
asociadas a condiciones personales de minusvalía (o superdotación)
plantea dificultades importantes al profesorado de los IES, dada la falta de
tradición y la ausencia de estrategias organizativas y de materiales
curriculares contrastados”

(Giné Giné, 1995:6)

De tota manera, podem observar que la situació a Espanya no és massa

diferent del que tenim a Catalunya.  En el quadre següent (quadre 10) podem

observar com les dades són força semblants a casa nostra amb l’augment

considerable d’escolarització, dins els centres d’educació especial, d’alumnes

amb necessitats educatives especials en el període 12-15 anys que correspon
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a la secundària obligatòria.  Les dades a la totalitat espanyola són semblants  al

quadre de Catalunya.

4XDGUH�����'LVWULEXFLy�SHU�HGDWV�GLQV�HOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO��)RQW���2(&'��
RUJDQLVDWLRQ�IRU�HFRQRPLF�FR�RSHUDWLRQ�DQG�GHYHORSPHQW�����������

L’escola comprensiva que es concreta en la creació d’un cicle unificat

des dels 12 als 16 anys (en un sentit ampli seria aquella etapa d’escolarització

obligatòria) en el qual tot alumne ha de rebre la mateixa formació, disposar dels

mateixos recursos i tenir les mateixes experiències educatives ha suposat  un

canvi important dis el sistema educatiu no exent de problemes puix que no tots

els alumnes parteixen en igualtats de condicions. L’escola comprensiva és una

escola que vol arribar a tots i cdascun dels seus alumnes.  A la pràctica és més

difícil del que pugui semblar.

Tal com assenyala (Puig Pi, 1997a:5), tradicionalment s’han assenyalat

tres grans arguments a favor de l’escola comprensiva:

• L’educatiu: tots els infants són educables i la injustícia de

classificar-los en categories rígides

• Igualitaris: evitar o compensar les barreres que la classe

trebalaldora troba en l’accés a l’educació

• Comunitaris: l’escola ha de ser un motor de la vida comunitària
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Més endavant ho analitzarem. Intentarem presentar algunes propostes

que haurien de permetre ajustar els suports que l’alumne i el professional dels

centres de secundària (alhora aquesta, ha d’ésser una proposta vàlida per a

tots els alumnes escolaritzats dins el sistema educatiu del nostre país) poden

necessitar per donar una resposta educativa coherent amb les necessitats

específiques dels alumnes amb deficiències escolaritzats en els nostres

centres: “L’adequació dels suports és un tema –i de vegades un problema- que l’escola ha

d’afrontar”. (Canevaro, 1999:109).

El moviment de l’educació inclusiva ha fet aparèixer, alhora, un

moviment crític envers l’escolarització d’alumnes dins els centres d’educació

especial.  Hi ha hagut païssos com Canadà o Itàlia que han suprimit,

pràcticament,  els centres d’educació especial dins el seu sistema.

L’educació especial ja no és únicament l’educació que s’imparteix dins

un centre específic. Ha traspassat clarament l’àmbit d’aquests centres per  a

ésser entesa com un conjunt de recursos humans i materials específics que

l’alumnat amb necessitats educatives especials pot necessitar al llarg de la

seva escolaritat.

Avui,  més que mai, tenim un repte important dins els centres:la diversitat

cada vegada més gran d’alumnes. El paper dels centres d’educació especial ha

d’anar ajustant-se a aquests noves maneres d’entendre que els suports i els

ajuts estan al servei de l’educació.

“Es tracta de proposar formes noves d’organització, maneres
diferents de relació i, sobretot, sistemes d’ajut i suport que permetin que els
alumnes progressin en les situacions més normalitzades possible.
L’educació especial pot esdevenir un recurs important per a la millora
educativa dels centres, per recolzar  l’atenció i educació dels alumnes que
presenten dificultats  significatives  i per progressar cap a una escola més
comprensiva. L’educació especial tindrà sentit en tant en quan, i sense
perdre la seva pròpia identitat, es converteixi en un sistema d’ajut i suport
als alumnes amb nee i al sistema ordinari”

(Font Roura, 1999:11)
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El futur dels centres d’educació especial passa, molt possiblement, per

entendre que aquests poden acabar essent un important recurs dins el sistema

que ajudi a una millor atenció educativa als nois i noies amb necessitats

educatives  especials.  Aquests suports i ajuts poden ser més o menys

específics,  puntuals, intessius, etc).  L’educació especial no ha d’estar

unicament i exclusiva al servei de l’alumnat ja que es poden generar suports i

ajuts a tota la comunitat educativa: pares, professors, etc.

Al món hi ha força diferències entre aquells països on existeixen els

centres d’educació especial d’aquells països on aquests han desaparegut

completament del sistema com poden ser Itàlia i Canadà (pràcticament en

aquests dos païssos no existeixen centres d’educació especial).

A Suècia i a Dinamarca es posa molt d’èmfasi en separar els centres

adreçats a alumnes amb retard mental.

A Dinamarca existeixen distincions entre les escoles d’educació especial

amb contactes amb l’escola ordinària d’aquells centres que no en tenen.  A

Dinamarca podem trobar centres d’educació especial i centres ordinaris

annexats (escoles bessones).

A Suècia les escoles d’educació especial (särskolor) es subdivideixen en

varis grups: les escoles obligatòries per a alumnes amb retards mentals, les

escoles d’entrenament,  i les escoles per a alumnes amb deficiències

sensorials.  Aquests centres actuen com a centres de recursos a nivell

nacional. A Suècia existeixen escoles d’educació secundària.

A Anglaterra i País de Gal·les existixen centres d’educació especial i

classificats segons els diferents tipus de deficiències.  Crec, i pel que conec

d’aquests païssos que existeix un cert paral·lelisme entre els centres

d’educació especial de Catalunya i Anglaterra. Avui, també, es trobem mb els

mateixos problemes que viu l’educació especial a casa nostra.
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A França existeixen una multivarietat de centres d’educació especial

segons diferents tipus de deficiències.

Tal com assenyala (Puig Pi, 1997a:34-35), a partir de l’anàlisi que

efectua sobre quines són les diferents experiències que es duen a terme  en

alguns païssos entorn els vincles entre l’educació especial i l’escola ordinària,

assenyala les següents:

• La compartició d’uns mateixos edificis comuns, com succeeix a

Dinamarca i Suècia facilita l’encontre entre els  equips docents i

els alumnes

• Com succeeix a Dinamarca , amb les escoles bessones,

l’aparellament d’un centre d’educació especial amb un centre

ordinari facilita la compartició d’espais i activitats entre les dues

escoles.

• Les aules d’educació especial dins les escoles ordinàries és un

intent de crear classes d’educació especial dins els centres

ordinaris (a Itàlia es va introduir el terme de VFXROD� SRWHQ]LDWD

referint-se a aquesta noció d’escola potenciada).

• Els centres d’educació especial poden ser centres de recursos

que a més d’atendre pròpiament als alumnes poden fer funcions

de diagnòstic i avaluació d’alumnes, d’assessorament en el

disseny de plans educatius, de formació del professorat dels

centres ordinaris, del desenvolupament de materials didàctics,

etc. El cas de Suècia és un exemple en aquest sentit.

A Catalunya les intencions polítiques han quedat força difuminades. Hi

ha hagut un decret d’intencions, el Decret 299/95,  que no s’ha traduit en cap

mena de proposta real. Només coneixem actuacions particulars que s’han dut
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tenint en compte, sovint, la bona voluntat dels centres i la dels seus

professionals.  A la Declaració de Salamanca (Unesco, 1994),  a l’any 1994,  hi

havia palès algunes suggerències importants a desenvolupar com a funcions

que podien tenir els centres específics. N’apuntem algunes d’elles:

1. Identificació de l’alumnat discapacitat

2. Formació del personal de les escoles ordinàries

3. Atenció a alumnes que no poden ser atesos a l’escola ordinària

4. Suport professional a les escoles ordinàries

5. Suport en l’el·laboració d’adaptacions curriculars

Més endavant, en el capítol 4, desenvolupem algunes d’aquestes

funcions i les mostrem com a propostes reals per part dels centres específics.

De tota manera, però, darrera les propostes que puguin sorgir existeix una

certa preocupació per part de les administracions educatives sobre els elevats

costos que genera, avui per avui, l’educació especial.  Segons el mateix treball

de (Puig Pi, 1997a:36), s’afirma que “ el cost de la integració tendeix a ser arreu pels

volts de tres cops més el cost d’una plaça escolar ordinària i, com a mínim, la meitat del cost en

un centre especial”.

����� /¶HGXFDFLy� LQVWLWXFLRQDOLW]DGD� HQ� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy

HVSHFLDO�D�OHV�FRPDUTXHV�GH�*LURQD�

A les comarques de Girona no hi havia fins els anys 60 cap iniciativa del

Ministeri d'Educació per l'escolarització dels deficients. Sols existia el centre

Nostra Senyora de Montserrat situat a Caldes de Malavella, regentat per les

germanes Hospitalàries i que depenia de la Diputació de Barcelona. Molt pocs

alumnes de les nostres comarques eren acceptats en aquest centre donat que

                                           
8  Podeu completar informació actualitzada sobre l’educació especial a les
comarques de Girona al Volum 8, de la col.lecció “Girona en el camí del
Mil·leni”. A l’apartat d’ensenyament. Part d’aquesta informació forma part de
la recerca per a la meva tesi doctoral: “APROXIMACIÓ HISTÒRICA A
L’EDUCACIÓ ESPECIAL A CATALUNYA: l’educació institucionalitzada en
centres d’educació especial a les comarques  de Girona (1947-1997)”.
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era insuficient per atendre totes les peticions d'entrada i la Diputació de

Barcelona donava preferència als de la seva província.

Per la resta sols quedava la solució de que els pares els mantinguessin

tancats al seu domicili o que els mestres els acceptessin a les escoles

existents.

L'escolarització en centres ordinaris era freqüent pels nens i nens que

presentaven algun tipus lleu de deficiència però sempre depenia de la

benevolència del mestre del poble. Com que aquest no tenia cap preparació

específica hi havia d'atendre al mateix temps 40 o 50 alumnes més, la

dedicació que tenia pel deficient era pràcticament nul·la. Passava els anys de la

seva escolarització fent pals i rodones a la llibreta o copiant, els més espavilats,

la plana del llibre de lectura. Jugava amb els seus companys però sempre en

una situació d'inferioritat evident i normalment ningú no es burlava d'ell. Les

mofes al "tontu del poble" en aquella època eren ja molt poc freqüents. Quant

deixava l'escola sempre hi havia alguna activitat per a ell, a casa seva mateix,

si els pares eren pagesos, o de mosso d'alguna altre família del poble.

Tradicionalment la legislació encomanava a les Juntas municipales de

Educación Primaria la facultat d'admetre els alumnes a les escoles i tres eren

les condicions necessàries per fer-la efectiva:

1. que l'alumne tingués l'edat senyalada per les

disposicions vigents,

2. que no patis cap malaltia contagiosa o repulsiva i,

3. que hi hagués vacant a l'escola que es sol·licitava.

La segona condició  s'acreditava mitjançant un certificat que expedia el

metge de la Junta que era el del poble. No hi havia cap normativa que

expliqués que significava "malaltia repulsiva", i la decisió quedava al criteri del

metge. Molts dels “subnormals” existents podien segons els criteris d'èpoques

passades ser inclosos en aquesta categoria i per tant nega'ls-hi l'escolarització.
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Per a ells l'Administració no tenia previst cap tipus de solució, havien de

quedar-se a casa.

Malgrat que això era el que estava legislat a la pràctica, en els nostres

pobles, tot era més senzill, els pares eren els que decidien si portaven el fill a

l'escola  i el mestre era el que decidia si els acceptava o no.

La Ley de Educación Primaria de 18 de juliol de 1945, la primera que es

promulga per aquest nivell després de la Guerra Civil, recull en l'article 33 la

preocupació pels deficients (vegeu  2.1.) Però desgraciadament aquest article

al igual que altres que també representaven un avanç en la pràctica educativa,

no es va desenvolupar fins molt més tard.

Cap de les repercusions que tingueren, per exemple, en la creació del

Patronato Nacional de Educación Especial van tenir efectes inmediats a les

nostres comarques.  A  l’iniciar-se la dècada dels seixanta la situació del país

va començar a canviar des del punt de vista econòmic gràcies a l'èxit relatiu del

Primer Pla de Desenvolupament Econòmic. Les famílies augmentaren els seus

ingressos i l'Estat la possibilitat d'intervenir en camps nous.

A Partir d'aquest moment les disposicions relatives a l'educació especial

es multipliquen en el Boletín Oficial del Estado. Però la que més repercussió va

tenir a les nostres comarques va ser, sens dubte, la creació del P.I.0.

(Patronato para la Igualdad de Oportunidades) i com a conseqüència la

convocatòria d'ajuts per I'escolarització de nens deficients. Les famílies davant

la possibilitat d'obtenir una ajuda econòmica van perdre el poc que ja quedava

d'aquell temor d'acceptar públicament la desgràcia de tenir un fill deficient.

L'obligació que imposava la normativa d'acompanyar a la sol·licitud un

diagnòstic emés pel Centro de Diagnóstico i Orientación Terapéutica que

depenia de la Delegación Provincial de Sanitat va permetre disposar de dades

bastant fiables sobre l'amplitud del problema i, finalment, la necessitat que van

tenir els pares de posar-se en contacte amb la Inspección d'Ensenyament per

tramitar les sol·licituds va fer possible que coneixement d’un gran nombre d'ells.
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Alguns inspectors de la Delegació de Girona consideraven la necessitat

de fer alguna cosa a les nostres comarques a favor dels nens i nenes

deficients. Alguns d’aquests tenien algunes idees molt clares. La primera era

que si havien de funcionar centres específics per ells era indispensable,

donada la insuficiència crònica del pressupost del Ministeri d'Educació, la

col·laboració dels pares, cosa que a ningú li podria estranyar puig que ja

col·laboraven en el sosteniment dels centres ordinaris. La segona que,

considerant el alt cos d'aquests tipus de centres, no era suficient la cooperació

dels pares afectats i necessitàvem la de la societat en general que sols

podríem obtenir a través de les associacions de pares. Estava doncs clar que el

primer objectiu que havíem de assolir era la creació de les associacions.

El Decret 2925/1965 de 23 de setembre va permetre que la Inspecció de

primària  pogués implantar en règim ordinari la creació a diversos punts de les

nostres comarques una sèrie d’unitats d’educació especial

Des de la Inspecció d’Ensenyament de Girona es va decidir a portar la

iniciativa engrescant a alguns pares que havíem conegut gràcies al seu pas per

la inspecció. Però no van trigar massa  en saber que sí hi havia una iniciativa

paral·lela dirigida pel senyor Ramon Noguera que ja estava realitzant els

tràmits pertinents per legalitzar una associació a traves del Bisbat. No fou difícil

posar en contacte els dos grups que s'unificaren amigablement per crear

ANGELUS, la primera associació de pares de nens subnormals de la província.

Poc després se’n crearen altres a Figueres, Olot, Palamós, Blanes, Arbúcies,

La Bisbal, Banyoles.

A partir d’aquell moment calia posar un xic d'ordre a tantes iniciatives

que sorgien i decidir quines es recolzaven amb preferència. Estava clar que

s'havia d'anar a una organització comarcal la qual seria més econòmica i

permetria reunir un nombre suficient d'alumnes en cada escola que possibilites

una graduació per molt incipient que fos. Girona, Figueres, Ripoll i Olot no

admetien discussió. Blanes i Palamós tot i  que no eren capitals de comarca
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per la seva situació geogràfica dins de la comarca i per la dinàmica de la

associació que havien fundat, es va considerar que també mereixien formar

part del primer pla d'actuació. Així foren sis les poblacions escollides. La resta

de les localitats en les que havien sorgit iniciatives es van crear unitats dins els

centres ordinaris de primària (Arbúcies, Puigcerdà, etc).

Un altre problema era aconseguir locals mínimament adients per

ubicar-hi les escoles a crear puig si esperàvem la construcció d'edificis nous la

cosa iria per molt llarg. De buscar-los s'encarregaren les associacions de pares

de les sis poblacions escollides. Les solucions foren molt variades i van des de

l'adaptació de rectories o cases no utilitzades (Girona, Olot, Ripoll, Palamós,

Blanes) a la construcció d'un edifici de nova planta com a Figueres.

Per poder beneficiar al major nombre d'alumnes possible i donat el seu

caràcter comarcal era indispensable que els centres disposessin dels serveis

de menjador i transport escolar. En la majoria dels casos es varen utilitzar els

serveis de menjador d'un centre de primària de la localitat donant als alumnes

dels nous centres preferència en la concessió d'ajuts. Pel transport també,

quan fou possible, s'utilitzaren les línies ja existents i se'n crearen de noves a

càrrec del Ministeri d'Educació. En algun casos, quant aquest, per dificultats

econòmiques o administratives, no es feia d'immediat càrrec del cost del

transport les associacions suplien la deficiència.

El mobiliari escolar (taules, cadires pissarres ... ) també el va aportar el

Ministeri en la seva gran majoria, si bé també en això fou necessari que les

associacions suplissin les insuficiències.

Però el problema més greu era, sens dubte, la falta de mestres

mínimament preparats que pugessin fer-se càrrec de les unitats que es

creessin. La gran majoria dels mestres que primerament es nomenaren no

tenien cap titulació específica ni experiència de com tractar els nens

“subnormals”. Malgrat tot, gràcies a la seva bona voluntat, en general

aconseguiren bons resultats des del primer moment.
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Aquest problema s'anà resolent poc a poc per la lenta incorporació de

diplomats en pedagogia terapèutica que havien aprovat el curs corresponent a

la Universitat de Barcelona ja que a l’any 1965, al poc de ésser nomenat

Director de l’Escola Normal de Barcelona el catedrátic  Manuel de Guzmán,  va

conseguir portar a Barcelona, juntament amb l’ajuda del Dr. Folch i Camarasa,

el Sr. Jesús Raventós, President d’Aspanias i el Sr. Josep Dalmau, Director del

Centre Arcángel Sant Grabriel, els cursos especialitzats en Pedagogia

Terapèutica que ja s’estaven realitzan a Madrid, Pamplona i Valladolid des de

l’any 1963.

Els primers alumnes que les noves escoles tingueren eren deficients

profunds, aquells que no sortien de casa seva. Aquí també les associacions

realitzaren un gran paper, puig moltes vegades havien de convèncer als pares

perquè portessin el seu fill a l'escola. Això que d'immediat va representar una

gran millora per aquests nens i les seves famílies al principi va perjudicar el

prestigi dels centres que van ser considerats per alguns com a simple guarderia

de deficients no recuperables. El professionalisme i la dedicació dels mestres

no va trigar en fer canviar aquesta opinió i s'incorporaren altres nens deficients

però capacitats per realitzar un aprenentatge escolar encara que fos mínim que

estaven escolaritzats en centres ordinaris.

La gran aportació feta per les associacions de pares feu que des de el

primer moment aquestes consideressin que el centres eren seus, però

legalment eren centres estatals sostinguts majoritàriament per l'Administració

que pagava el mestres i una bona part del seu sosteniment a través de les

ajudes que donava directament a les famílies, i que se'n beneficiaven les

associacions, i de les que aportava pel sosteniment del menjador i el transport

escolar. Per a la Inspecció d’Ensenyament no va ser cap problema, al contrari,

va permetre que els pares poguessin complementar les necessitats dels

centres i organitzar activitats complementàries que beneficiaven als alumnes.

Així tant l'economia del centres com la de les associacions, si bé mai foren

sobrades, si acceptables fins el punt de que quan es construïren el centres
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nous estigueren en condicions de comprar els solars necessaris i evitar així el

problema de que essent centres comarcals els haguessin de pagar els

ajuntaments. Una excepció va ser el centre d'Olot en el que els pares varen

voler que el centre fos privat i sols acceptaren la subvenció corresponent pel

pagament dels mestres i els ajuts que corresponia als alumnes per

ensenyament, menjador i transport.

Arrelats ja el centres i havent aconseguit la majoria d'ells un cert prestigi

davant dels pares i de la societat en general s'imposava la construcció

d'escoles adequades. El moment no era del tot propici ja que el Ministeri estava

compromès en la gran reforma educativa que va representar la Llei General

d'Educació de 1970 amb la implantació de la Educació General Bàsica i la

generalització del Batxillerat i la Formació Professional. Malgrat tot mica en

mica s’anaven inaugurant els centres amb les noves edificacions.

El següent problema important que es va fer evident aviat fou que les

escoles creades ho havien estat pensant sobretot amb els deficients mentals i

des del primer moment, si bé amb dificultats, complien la seva funció Però

existien un altre tipus de deficiències: les sensorials (cecs i sord-muts)  pels

que no hi havia cap centre en la província que pogués fer quelcom per a ells.

Solament algunes famílies adinerades havien resolt el problema portant els

seus fills a centres de Barcelona (si bé pel que fa als nois amb deficiències

psíquiques també hi ha constància de que algunes famílies també ho feren). La

resta no rebien cap atenció. Per poder fer quelcom per aquests era

indispensable trobar professorat capacitat ja aquí si que no hi cabia confiar

únicament amb  la bona voluntat dels professors com en el cas del deficients

mentals.

Poc a poc es va poder resoldre el problema de la falta d'especialistes en

deficiències de la vista i l'oïda i es van crear unitats d'aquest tipus en el centre

Mater Dei de Girona, única solució que en un primer moment era factible. Des

del primer moment estava clar que posar en un mateix centre aquests alumnes

i els deficients mentals tenia greus inconvenients. Els pares afectats aviat varen
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demanar la separació. Aquesta fou possíble un cop acabada la construcció del

col·legi d'EGB del Pont Major i quedar aules desocupades a les que es

traslladaren les unitats del Mater Dei i se'n crearen altres. Mentre es construïa

un centre específic per a ells a Salt, La Maçana.

Finalment en el curs 80-81 es posar en funcionament en les escoles

unitàries de Palau que havien quedat desocupades al col·legi Migdia un centre

per alumnes per deficiències motrius el qual ja venia funcionant gràcies a la

iniciativa privada en un local cedit per l'ajuntament de Girona a la zona de

Pedret.

Igualment es devia a la iniciativa privada el centre Nostra Senyora del

Carme que va funcionar primer en un xalet a Fornells de la Selva, prop de

l'hotel Fornells Park, que més tard es va ubicar a la rectoria del Carme prop del

Catedral i que actualment funciona en l'edifici de les escoles que tema la

fabrica de paper Torres de Sarrià de Ter i que havia quedat desocupat per la

construcció de l'actual centre d'educació infantil i primària Montserrat.

En el moment del traspàs de competències en matèria educativa a la

Genetalitat de Catalunya a l’1 de gener de 1981, la situació de l’educació

especial a les comarques de Girona era el següent:

$/801$7

&(175(6�

1HQV 1HQHV
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Arbúcies 9 5 14

Blanes 19 21 40

Figueres 50 18 68

Mater Dei (Girona) 144 77 221

Palau (Girona) 15 12 27

La Maçana (Salt) 33 27 60
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Palamós 20 15 35

Ripoll 15 7 22

Caldes de Malavella 0 203 203

Olot 28 14 42

Sarrià de Ter 36 20 56

727$/ ��� ��� ���
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Els 788 alumnes matriculats a les escoles especials de la província el

curs 80-81 representen el 0'95 % del total dels que el mateix any assistien a les

escoles de pàrvuls ( 19.555 ) i d'EGB ( 62.807 ). Aquest baix percentatge

demostrava que els centres d'educació especial sols atenien alumnes en greus

deficiències i per tant totalment incapaços de ser integrats en centres ordinaris.

Mentre que en les aules ordinàries de “pàrvuls” i EGB seguien assistint un gran

nombre de deficients menys greus, aproximadament uns 3.500 si s'accepta el

criteri de que llavors hi havia que aproximadament un 5% del total dels alumnes

d'una zona precisaven ser atesos en centres específics d'educació especial. No

és pot dir doncs que hi hagués en la província un nombre excessiu d'alumnes

atesos en centre d’educació especial, més aviat era al contrari.

Un breu resum que segueix a continuació ens permetrà aproximar-nos a

la història dels centres d’educació especial de les comarques de Girona

������� &HQWUH�S~EOLF�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�)217�'(�/¶$%(//$�GH

*LURQD

Per iniciativa de l’Associació Angelus que neix a l’any 1964, el Ministeri

d’Educació crea com a públic el centre Mater Dei a l’any 1966. Inicia, però, les

seves activitats en els locals de l’antiga parròquia de Sarrià de Dalt (cedida pel

Bisbat) abans de la seva creació com a centre estatal. El curs 1971-1972
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s’inaugura l’escola en la zona de Montilivi-Palau Sacosta de Girona. Es tracta

de la primera escola pública de les comarques de Girona. A l’any 1984 hi ha el

tancament de la secció de Sarrià (que s’havia mantingut fins aleshores atenent

només els alumnes més afectats) i el traspàs dels alumnes adults als tallers

ocupacionals. Dins l’escola Mater Dei es va crear una mena de dependències

on ens feien aprenentatges laborals. L’Associació Angelus va construir uns

tallers (Tallers Ocupacionals de Montilivi) que va posar en funcionament a l’any

1983. Des de 7 d’octubre de 1998 el centre passa a denominar-se “Col·legi

Públic d’educació especial Font de l’Abella”. La nova denominació respon als

canvis que ha experimentat l’educació especial en els darrers anys, defugint del

paternalisme, sobreprotecció, etc a què s’estava “acostumat” (només s’ha de

veure els noms de la majoria dels centres). El nom és un font que hi havia a

Girona, a l’esquerra del riu Onyar, avinguda de Montilivi, anant direcció cap al

cementiri de Palau. La titularitat del centre és pública.

������� &HQWUH� S~EOLF� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO� 0$5(� '(� 'e8� '(/
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L’educació especial a Figueres i comarca va començar el dia 4 de juny

de 1968 en uns locals provisionals. La va crear el Ministerio d’Educacion

Nacional i fou impulsada per l’Associació ALTEM protectora dels ³VXEQRUPDOV´

de Figueres i comarca. S’inicien l’escolarització especial a la comarca en unes

unitats agregades a l’escola Sant Pau de Figueres que era l’única escola

pública que hi havia a Figueres (tot i que inicialment les classes s’havien

impartir en un local particular facilitat per el pare d’un alumne que estava

situada al carrer de Pujades i on hi assistien 7 alumnes).

Promoguda per l’associació ALTEM. La primera pedra de l’actual edifici

es va col.locar el 9 de març de 1969. El primer curs va ser el 74/75 i finalment

el 14 de juny de 1975 el centre quedava inaugurat de forma oficial. Va seguir

agregada al col.legi Sant Pau fins el 1982 en que va adquirir autonomia pròpia i



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

��

les competències d’escolarització van passar a dependre directament del

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La titularitat del

centre  és pública.

������� &HQWUH�S~EOLF�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�3$/$8�GH�*LURQD

El començament de l’escola de Palau va ser a l’any 80. Es va crear

d’una forma molt curiosa. A Barcelona i a la resta d’espanya hi ha l’associació

Auxilia. Una persona concreta d’aquesta associació coneixia a una persona de

Girona. Van començar a tirar-ho endavant i per això van contactar amb

diferents administracions: amb el servei de rehabilitació del Trueta, amb el

Departament d’Ensenyament, amb MIFAs en aquells moments, amb el SEREM

i amb l’Ajuntament. D’alguna manera es va crear un compromís per part de

tothom, l’escolarització d’aquelles persones, que molts, estaven a casa seva.

Cadascú es va comprometre a donar alguna cosa. MIFAS va deixar un local

que tenia a la plaça de Sant Pere, el departament es va comprometre a posar

els mestres, la diputació va ajudar amb una furgoneta per duur els nanos per

Girona; el SEREM a tirar endavant ajudes per a aquests nens; l’hospital Trueta,

llistat de nanos i persones que estaven afectades i que estaven sense

escolaritzar. Així es va tirar endavant una aula que només funcionava a les

tardes i que havia una mestra d’ensenyament, i dues d’auxilia, i unes altres

dues que col·laboraven voluntàriament. La titularitat del centre és pública.
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En una aula del col·legi públic Joaquim Ruyra de Blanes s’hi van

començar a atendre nois i noies amb discapacitats psíquiques. Fou el 3 de

març de 1969. Va ser gestionada amb recursos materials i humans per part de

l’Ajuntament de Blanes i del Ministerio de Educación, i per l’altre amb recursos

gestionats i aportats per la junta de pares i col·laboradors. Aquesta junta va ser

la que a l’any 1973 va esdevenir la Associació ASPRONIS. Es van traslladar a
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l’any 1972 a unes aules habilitades de l’escola pública Carles Faust (que en

aquell moment es denominava Col·legi Valldoritg). L’actual centre públic

d’educació especial VENTIJOL es va crear el 22 de juliol de 1982, amb el nom

de centre d’educació especial Mare de Déu de l’Esperança. A l’any 1983 es va

proposar la modificació del nom i es va canviar pel de Ventijol. La titularitat del

centre és pública.

������� &HQWUH�S~EOLF�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�/$�0$66$1$�GH�6DOW

El centre de deficients sensorials La Maçana va néixer, amb unes

instal.lacions pròpies a Salt, a l’any 1980. Es tracta d’un centre públic que

depèn directament i exclusiva del departament d’Ensenyament. Inicialment els

alumnes estaven escolaritzats a Mater Dei amb la “barreja” que aix`po

suposava. Hi havia  la urgent necessitat de que es separessin alumnes amb

deficiències psíquiques d’alumnes amb deficències sensorials. L’escola,

inicialment, es trobava enclavada en unes aules de l’escola Carme Auget, de

Pont Major, i anteriorment havien ocupat una part del Pericot. El centre va

acollir alguns alumnes amb dèficiències sensorials que provenien del Centro

Mèdico Psicopedagògico de Fornells de la Selva. La titularitat del centre és

pública.
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A l’any 1968 es va crear una Junta Rectora i s’instal·len els nens als

locals de la rectoria de Ripoll. Es va iniciar l’escola de primària per als nens

disminuïts psíquics, amb la intenció més tard, d’incorporar-hi un taller per als

que ja no estaven en edat escolar. Es va començar amb 4/5 alumnes. A l’any

1969 hi ha la constitució, estatuts i Junta Directiva d’ACPAS. S’inaugura el

centre d’educació Especial Montserrat a l’edifici de Ca l’Ametller (Ripoll). El
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1984 el Departament d’Ensenyament inaugura el centre d’educació especial on

hi van els alumnes amb edat escolar. Titularitat del centre és pública.

������� &HQWUH� S~EOLF� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO� (/6� ¬1*(/6� GH
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Juntament amb l'aparició capdavantera de moviments associatius de

pares a Catalunya, cap als anys 60, a la població de Palamós hi havia, ja, una

certa preocupació per l'atenció que s'havia de donar a aquests nois i noies.

Mossèn Gumersind Villagran, rector del la parròquia de Sant Joan de Palamós,

i alguns pares afectats comencen a bastir el que serà l'educació especial a

Palamós, el que serà l'educació especial a la comarca del Baix Empordà.

L'escola especial es va iniciar l'1 d'abril de 1969 amb la mestra Srta. Maria

Muntada de Sant Privat de Bas. Seguidament, s'hi va incorporar la mestra Srta.

Carmen Cantero de Cuenca, ambdues tenien dormitori a la rectoria de Sant

Joan Palamós, i al principi utilitzaven dues aules del col.legi públic Ruiz

Giménez de Palamós. Uns anys més tard, s'instal.laren a can Xec de la Rutlla

Baixa on estigueren sis o set anys fins que el 1982 varen inaugurar l'escola

especial nova, edificada expressament com a col·legi, fruit dels esforços de

molta gent que va fer possible que el Departament d'Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya se'n fes càrrec. Molts de mestres i personal tècnic es

van integrar en aquesta escola. Del manteniment, en una primera època, se'n

va fer càrrec la mancomunitat de municipis del Baix Empordà, i avui dia ho fa

l'actual Consell Comarcal del Baix Empordà. La titularitat del centre és pública.

������� &HQWUH� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO� -2$1� ;;,,,� G¶2ORW� �/D
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El pilar fonamental a l’hora de fer aquest patronat va ser la persona de

Joan Sellas i Cardelús el qual juntament amb d’altres particulars començaren a

fer funcionar l’escola el primer de maig de 1968. Quan es va començar no es

disposava de cap edifici i l’Ajuntament els va deixar un espai dintre “La Caritat”
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(edifici de la ciutat d’Olot) El patronat de nens VXEQRUPDOV� Juan Sellas

Cardelús, d’Olot i comarc ca, es va fundar a Olot el 15 de desembre de 1968.

L’escola Joan XXIII depèn d’aquest patronat. Va ser constituïda a l’ampar de la

Llei de 24 de desembre de 1964 i rel Reglament de 20 de maig de 1956 per a

l’atenció dels nens VXEQRUPDOV� (la majoria de centres neixen a l’ampar

d’aquestes lleis). Actualment el centre es troba a Olot, al paratge de “Les

Fonts”. És un centre privat concertat.

������� &HQWUH�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�1RVWUD�VHQ\RUD�GHO�&DUPH�GH
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La iniciativa privada el centre Nostra Senyora del Carme  va funcionar

com una continuació de la tasca iniciada pel “Centro Mèdico Psicopedagógico“

–centre privat- primer en un xalet a Fornells de la Selva, prop de l'hotel Fornells

Park. Aquest centre va tancar el juliol de 1977. Al setembre de 1977 , coincidint

amb el nou curs escolar,  es va ubicar a la rectoria del Carme prop del

Catedral, al carrer alemanys, amb una dotació estatal de professorat (hi havia

una unitat de sords i hipoacúsics que en el període 1978/19 va ésser

traslladada al centre de sensorials ubicat al Pont Major, Col·legi Carme Huguet)

i amb una ajuda ecocòmica del Ministerio de Educación per una part i la

col·laboració de l’Associació de Pares d’Alumnes. Actualment funciona en

l'edifici de les escoles que tenia la fabrica de paper Torres de Sarrià de Ter i

que havia quedat desocupat per la construcció de l'actual centre d'educació

infantil i primària Montserrat. Està considerat un centre de nois i noies amb

necessitats educatives especials límits.  És un centre privat concertat.

�������� &HQWUH� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO� -2$1� 5,8� 'H� 6DQW� *UHJRUL
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El centre Joan Riu va començar a l’any 1980 per una iniciativa que va

prendre la Caixa de Girona juntament amb la família Riu, com a Centre privat.

Una donació de la família Riu que coneixia de manera molt directa la
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problemàtica d’aquests persones, encoratjà a la Caixa de Girona a materialitzar

aquest projecte. L’any 1988 el Centre passa a convertir-se en Fundació

Privada, depenent de l’Obra Social de la Caixa de Girona. Té com a finalitat

atendre les necessitats sanitàries, educatives i residencials dels deficients

profunds de les comarques de Girona i funciona en règim d’internat de

setmana. Al llarg d’aquests anys ha atès un promig anual de 70 usuaris. A

finalsd de l’any 1989 el centre fa un nou plantejament reorganitzant i

normalitzant el seu funcionament a fi d’integrar els seus recursos a la xarxa de

serveis existents per a les persones disminuïdes. Reconverteix una part de les

instal·lacions del centre en escola d’educació especial Concertada. Actualment

el Consorci Sant Gregori de Girona, creat pel decret 5/192, de 20 de gener de

1992, mitjançant un acord entre el Departament de benestar Social i l’Institut

Català d’Assistència i Serveis Socials per una banda, i per l’altra, la Fundació

privada Centre Joan Riu i Caixa de Girona. La seva finalitat primordial és

gestionar de forma compartida i integrada els centres “Els Roures” i el “Joan

Riu”. És un centre privat concertat.

�������� &HQWUH� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO� 1RVWUD� VHQ\RUD� GH
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La institució Psicopedagògica Ntra. Sra de Montserrat pertany a l’ordre

hospitalària del Sagrat Cor de Jesús que té com a finalitat la cura i l’atenció de

les persones amb discapacitats i discapacitat física, malalts mentals. A l’any

1947 van ser traslladades un petit nombre de nenes ³ROLJRIUqQLTXHV´� des de

l’Hospital psiquiàtric de S. Boi de Llobregat, on estaven internades, a un edifici

no massa gran denominat “Torre Lluís”. Dos anys més tard tingué lloc la

inauguració del centre. Es va obtenir una autorització del Ministeri d’educació

Nacional a l’any 1964 i el reconeixement per part de la P.A.N.A.P. De fet

l’autorització definitiva del centre es va obtenir el 13 d’octubre de 1965. A

l’agost de 1995 finalitza l’etapa com a centre d’educació especial. Avui funciona

només com a residència per a nenes amb deficiències.
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Existeix una gran varietat d’exemples que mostren les diferents

terminologies sota les quals, en diferents països i epoques de la història, s’ha

designat l’àmbit disciplinar de l’educació a les persones amb deficències:

“Así,  es frecuente encontrar en los manuales términos referidos a
los sujetos tales como deficientes, discapacitados, anormales,
excepcionales, inmaduros, subnormales, superdotados, carenciales,
delincuentes, inadaptados, asociales, o más concretamente excepcional
intelectual, sensorial, psíquico y social; o referidos a la esfera afectada
objecto de atenciones especiales, o que establecen matices de la educación
especial, y así encontramos términos como pedagogía curativa,
ortopedagogía, pedagogía de la discapacidad, pedagogía de la
inadaptación, pedagogía correctiva, pedagogía rehabilitadora, educación
sanitaria, higiene mental, rehabilitación de minusválidos físicos y
sensoriales, pedagogía terapéutica, etc.”

(Garanto Alós, 1987:305)

Molt possiblement hi acabaríem, també, afegint altres termes com el

d’educació d’anormals, educació d’imbécils  o el d’educació d’idiotes, segons,

és clar, l’enfoc de l’escola teòrica que ho proposa i el moment històric.

Avui, però, hi ha la discusió oberta sobre quin ha d’ésser el terme que ha

descriure l’atenció a les persones amb deficiències.  El terme Educació

Especial se sol considerar força ambigu puix que se sol reconèixer per a

descriure una pràctica desenvolupada pels diferents dèficits  quan la Pedagogia

Terapèutica se li considera que dóna caràcter científic a la disciplina.

L’educació especial tan fa referència a una disciplina científica com a una

pràctica professional. (Salvador Mata, 1998:197), senyala que “si la Educación

Especial, como disciplina científica, se ocupa de la educación de los sujetos discapacitados, su

campo de acción son todas las situaciones educativas, en todos los contextos (familiar, social,

laboral) y en todas las dimensiones de la personalidad (física, psíquica, intelectual, afectiva,

social, laboral, moral, religiosa, política).”. En qualsevol cas,  un anàlisi exhaustiu ens

portaria a un debat força ampli que no és l’objectiu d’aquesta recerca.  Més

enllà dels diferents termes i significats de l’educació a les persones amb
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deficiencies, permeteu-me que em quedi, per qüestions pràctiques , amb el

clàssic d’Educació Especial.  No deixa de ser, actualment, el terme més

generalitzat i conegut per part d’aquells que treballem amb persones amb

necessitats educatives especials.

“El problema semantico fundamental en la educación especial es,
sin duda, definir el adjetivo “especial” y los términos derivados (especialista,
especializado, específico). En efecto, lo esencial es un elemento
diferenciador de otros procesos educativos, denominados “normales” o
“generales”.

(Salvador Mata, 1999:109)

“... si el término “especial” desapareciera, para asimilarlo a
educación general u ordinaria, podrían derivarse dos consecuencias
igualmente nefastas: suponer que no hay alumnos diferentes, necesitados,
dscapacitados o, lo que sería peor aún, no atender debidamente a tales
alumnos”.

De otra parte, ¿hay que eliminar las referencias a la dscapacidad, a
la deficiencia, a la diferencia, a la diversidad? Creo que no necesariamente.
Aceptar la deficiencia, a mi juicio, no implica caer en el pesimismo ni
abandonar al sujeto a su suerte.”

(Salvador Mata, 1999:110)

L’existència del “fet diferencial” pot arribar a justificar una “educació

diferencial”?. L’educació especial no ha d’entendre’s, de cap manera, com un

subsistema dins el sistema ordinari: no té finalitats ni contradictòries ni

excloients sinó una manera diferent d’assolir-les i que complementa totes les

ajudes que precisa un alumne amb necessitats educatives especials en algun

moment de la seva etapa educativa: no existeix ningun límit (o no hauria

d’existir, millor dit) entre l’educació ordinària i l’educació especial sinó múltiples

connexions i relacions entre les dues: formen part d’un mateix sistema

educatiu. L’educació especial pot arribar a entendre’s com un grau més

d’individualització de l’ensenyament.

“...la manera de comprender, de conceptualizar la Educación
Especial también vive una situación de cambio, reorientando su propio
espacio disciplinar al desestimar como interés prioritario las personas y sus
déficits y centrar su estudio en los procesos de enseñanza-aprendizaje con
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las personas con necesidades educativas especiales, en muchos casos en
contextos institucionales ordinarios”

(Jiménez Martínez et al., 1999:63)

El “terme” especial no deixa de ser  una acceptació, per tant, al fet

diferencial. La mateixa expressió, tan utilitzada, de “necessitats educatives

especials” també l’incorpora.

“No se puede negar el cambio conceptual y, más aun, actitudinal
que suponen muchas denominaciones alternativas de la educación especial
(“necesidades educativas especiales”, “integración”, “inclusión”, “educación
en y para la diversidad”...). En estas propuestas hay una loable intención de
difuminar la necesidad de lo especial y de interpretar lo especial en un
sentido positivo.”

(Salvador Mata, 1999:111)

Centrar-nos, però, amb el concepte més modern d’educació especial i

coicindint plenament amb la citació que fa (Jiménez Martínez et al., 1999:48),

sobre els problemes conceptuals que encara avui s’han de resoldre, aquests es

sintetitzen en 5 punts o idees bàsiques:

“1) Imprecisión del término “necesidad especial” dado su relativismo
contextual

2) Falta de realismo en los fines y objetivos  de la Educación
Especial establecidos desde el marco curricular común, ya que hasta el
momento los métodos de enseñanza y organización no se han adecuado
suficientmente a dar respuesta ajustada a las necesidades de todo el
alumnado

3) Mantenimento, en muchos casos, del carácter terapéutico en la
Educación Especial, especialmente entre algunos profesionales y entre la
comunidad en general que dodavía piensa en términos del nivel de
normalidad, del alumno tipo.

4) Inclinación, desde algunos sectores ducativos, hacia un sesgo
médico-psicológico en la comprensión y desarrollo de la Educación
Especial.

5) Planteamiento abierto del papel esencial que el tema de las
actitudes (en la comunidad educativa y social) juega en la Educación
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Especial y, en consecuencia, la constatación real de la enorme dificultad
que éstas sufran procesos de transformación”

(Jiménez Martínez et al., 1999:48)

L’escola no pot  prescindir de les diferències individuals i acabar tractant

a tots els seus alumnes per igual.  Però tampoc podem acabar dividint l’escola i

creant un sistema paral·lel i separat.

“Focalizar la atención sobre un alumno determinado, desde esta
perspectiva individualista, lleva a dividir la población escolar en tipos de
alumnos que han de ser enseñados de formas diferentes, por distinto tipo
de profesorado e incluso en ambientes separados”

(Ainscow, Echeita, i Duck, 1994:71)

La divisió, que alguns consideren segregada entre centres d’educació

especial i centres ordinaris ha de ser complementària. La interconnexió entre

els centres específics i els centres ordinaris permetrà millorar els suports i ajuts

que un alumne pot acabar rebent en un moment determinat, per exemple. La

segregació social dels minusvàlids, segons (Muntaner Guasp, 1998:114-115)“

tiene tres niveles (económico, político y cultural) que han condicionado su educación a lo largo

de la historia. Los cambios producidos en estos tres ámbitos que se dan en la sociedad actual

son las causas que obligan a modificar los planteamientos educativos de estos sujetos

excepcionales. Todas estas propuestas confluyen en una nueva visión de su problemática, que

se representa en el principìo de integración.”.

Les orientacions i criteris d’actuació del Departament d’Ensenyament de

la Generalitat de Catalunya  es basen en els principis de normalització, de

sectorització de serveis, d’integració escolar i de personalització de la respota

educativa, la qual ha d’anar encaminada a conseguir, dins el mateix sistema

educatiu, aquells objectius que es tenen previstos per a tots els alumnes.

“la utilització de medis que siguin tan culturalment normatius com
sigui possible per establir, propiciar o donar suports conductes, apariències i
interpretacions que siguin tan culturalment normatives com sigui possible”

(Wolfensberger, 1986)
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La normalitat de situacions i de vivències personals ha de ser una meta

a conseguir en plena integració de l’alumne amb necessitats educatives

especials en la línia marcada a inicis dels anys seixanta quan per primera

vegada el concepte de normalització es formulava i permitia que les persones

amb deficiències portessin una existència tan pròxima a la normalitat com els

fos possible.

És possible dur a terme una atenció educativa a l’alumnat amb

necessitats educatives especials en el marc d’una escola ordinària? La

resposta no és senzilla. Aparentment tots estaríem d’acord que si aquesta

“integració” es dugues a terme de manera correcta és molt probable que

l’alumne assoleixi, juntament amb els seus companys, el màxim de les seves

possibilitats puix que la vonvivència amb nens i nens de diferents cultures,

situacions familiars és beneficiosa tant per uns com per altres independentment

dels mecanismes d’ajut i suport que s’haguessin d’articular al seu voltant .

Segons (Giné Giné, 1998a:42) existeixen 3 tipus de raons que fonamenten

l’opció a favor de la integració: de tipus ètic, legal i psicològiques. És, en

qualsevol cas, una qüesitó de valors, de principis, de finalitats del sistema

educatiu que justifica clarament que existeixi, i que ha d’existir, una escola

única per a tots. Clarament, la nostra societat avança cap a aquesta escola

única.  Tot i així, tal com  manifesta (Puig Pi, 1997b:10) a la pregunta de que si

arreu d’Europa l’educació especial està organitzada de la mateixa resposta, és,

que no “si alguna cosa caracteritza l’educació europea, inclosa l’educació especial, és la seva

gran diversitat”.

Les diferents polítiques van caminant, però, en una mateixa línia(OECD (

organisation for economic co-operation and development), 1995). Avancem cap

a una sistema educatiu que s’organitza al voltant del concepte de

comprensivitat.  En un treball de (Fernández Fernández, 1999:23) citant fonts

d’una recerca de la UNESCO de l’any 1996 en relació al tractament de l’atenció

a les necessitats educatives especials conclou:
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1. En el grup capdavanter apareixen 5 països que han

arribat a identificar el terme necessitats educatives especials amb

el de dificultats d’aprenentatge, pedagògiques o intel·letuals.

2. En un segon grup s’hi troben 9 països que combinen el

concepte de necessitats educatives especials, la discpacitat i les

dificultats d’aprenentatge.

3. Hi ha 31 països que associen el concepte de necessitats

educatives specials solament a termes de discapacitat, handicap

o deficiència, observant-se que en aquests països aquells de més

baix nivell de desenvolupament econòmic.

4. Hi ha 3 o quatre països que tan sols en fan una

referència general o n’hi ha que ni disposen d’informació.

La tendència europea, segons (Fernández Fernández, 1999:23)  és “la de

considerar la educación del alumnado con necesidades educativas especiales como una

intervención especializada, con recursos y programas de apoyo bien definidos y que intenta

abandonar el enfoque terapèutico, sustituyéndolo por un análisis pedagògico y funcional de las

dificultades de aprendizaje de cada alumno y alumna, considerados individualmente y no por

grupos de discapacidad”.

������ $GHT�DFLy�D�O
LQGLYLGX��O
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW

Entenem, també, que la situació actual de l’educació encaminada a

antendre a tots i cadascun dels seus alumnes, ha de permetre que cadascú hi

trobi una resposta educativa segons la seva necessitat, amb total

independència de la seva condició física, psíquica, personal o social.

La realitat educativa ha millorat substancialment: una gran majoria de

professionals de l’educació són més tolerants i accepten la diversitat com una

situació normalitzadora: els infants d’avui tenen la sort de conviure en una

societat molt més complaent. Tots som diferents, i és en la riquesa d’aquesta
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diferència on rau la nostra vàlua com a éssers humans. L’acceptació, per

exemple, del fet diferencial en lloc d’allunyar-nos es apropa i ens fa més

persones.

És -penso jo -de vital importància que la societat intenti reproduir és que

és normal en el seu entorn. La  diversitat  ens ha de permetre establir lligams

de convivència entre uns i altres independentment de la nostra procedència o

situació.

“La integració en el si de la comunitat de membres d’altres cultures
ha estat  sempre objecte de segregacions  i conflictes en tot el món, però en
una societat com la nostra, oberta a un projecte de treball, d’intercanvi
cultural, social, econòmic i polític  en base a principis democràtics i
pluralistes, no hi tenen cabuda actituds de marginació; més encara pensem
que calen actituds i accions compromeses encaminades a trobar
alternatives viables de solidaritat que garanteixin un clima d’harmonia,
respecte i convivència a tots els nivells”

(Saiz Busquets, 1993:30-31)

De tota manera no voldria caure en l’error de voler generalitzar el

concepte de diversitat. Avui, aquest “terme” ha pres una significació massa

oberta i l’entenem per a designar la gran multiplicitat d’aspectes, religions,

cultures, races,  deficiències, excepcionalitats,   o procedències de l’ésser

humà. En un mateix sac, massa sovint, hi ho posem tot. Ens equivoquem? Molt

possiblement sí. Crec que volem abastar la diversitat des d’una normalitat

sense l’etiquetatge. El que és cert és no hi ha ningú que sigui igual, però

aquesta  deficiència, aquesta discapacitat (des de la vessant que ho ho estem

estudiant nosaltres)  no crec que hagi de servir per a fer diferent a la persona

amb retard. Allò “especial” pot arribar a ésser un element diferenciador d’altres

processos educatius però d’alguna manera hem  de tenir-ho present puix que la

seva desaparició podria suposar que entenguéssim que no existeixen persones

amb deficiències.   Acceptar el fet diferencial vol dir que acceptem a la persona

diferent, acceptem unes pràctiques diferents i el que és més important, al meu

entendre, tenim uns coneixements que ens permeten atendre molt millor a la

persona “diferent” i per tant podem ajustar les necessitats que tinguin en funció

d’unes possibilitats.
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Hi ha autors  (Onrubia Goñi, 1999) que entenen que la resposta a la

diversitat no passa únicament per adoptar canvis en els agrupaments de

l’alumnat, ni en les modificacions del currículum,  es tracta de preveure i

combinar les diverses formes i mesures d’adaptació.

“ l’instrument bàsic de resposta a la diversitat en una escola
inclusiva és l’adaptació, d’una manera habitual i sistemàtica, de les formes
d’ensenyament a les característiques i el procés d’aprenentatge dels seus
diferents alumnes. Adaptar les formes d’ensenyament suposa, d’una banda,
diversificar-les, és a dir, posar a disposició dels alumnes un conjunt, com
més ampli possible, de formes diverses d’ajuda i suport, i suposa també, al
mateix temps, flexibilitzar aquestes formes d’ajuda, és a dir, afavorir que els
alumnes puguin rebre, en cada moment i en funció de les seves necessitats,
unes o altres d’aquestes diverses ajudes “L’ensenyament adaptatiu” suposa
aplicar aquest principi d’adaptació, de diversificació i flexibilització, tant als
aspectes curriculars com als aspectes organitzatius implicats en l’acció
educativa a l’escola i convertir-lo en l’eix d’aquesta acció per al conjunt dels
alumnes, es pot considerar, doncs, com l’estratègia fonamental per a la
resposta educativa a la diversitat en una escola inclusiva”.

(Onrubia Goñi, 1999:13)

L’atenció a la diversitat implica, necessàriment, un coneixement de la

diferència, un coneixement de quines són les capacitats, necessitats,

mancances que tenen les persones amb retard mental, les persones amb

necessitats educatives especials derivades de deficipencies psíquiques, per

exemple.

������ 8Q�FXUUtFXOXP�~QLF�SHU�D�WRWKRP

La LOGSE ha permés l’existència d’un únic currículum per a tots i evitant

que hi haguessin, de manera paral·lela un per a l’escola especial i l’altre per a

l’escola ordinària. Aquest és un currículum comú a tota la comunitat educativa,

flexible i obert, amb possibilitats d’adaptacions a cada realitat, a les necesitats

dels alumnes però el mateix per a tothom, procurant sempre que s’assolixin al

màxim els objectius proposats.
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El curriculum que presenta el Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya es planteja en base a un principi  de potenciació de

l’autonomia dels centres educatius  on aquests, en funció  del coneixement que

tenen de les característiques pròpies del seu context  sòcio-cultural i de

l’alumnat, a l’atenció a la diversitat, i garantin l’eficàcia de les seves pràctiques

pedagògiques  han de poder oferir un currículum obert i flexible.

En el Projecte Educatiu (PEC) i en el Projecte Curricular (PCC) han de

quedar explícites les respostes per atendre la diversitat de l’alumnat que tenim

dins les nostres aules i no només aquells que presenten dèficits psíquics, físics

o sensorials, per exemple, sinó també a aquells que en un moment donat

presenten algun transtorn puntual o passatger, o a aquells que necessiten un

aprenentatge concret.  No tots els alumnes tenen les mateixes capacitats, ni

aptituds, ni provenen d’un mateix entorn social i cultural. Per tant, el que ens

trobem sovint a les escoles són molts de nens i nenes, nois i noies que

prsenten dificultats més grans que la resta de companys per assolir els fins

generals de l’educació, per seguir les activitats proposades, i per assolir els

objectius marcats. Entendríem doncs, que un nen/a presenta necessitats

educatives especials, quan necessitarà de recursos diferents des de la resta

del grup per tal d’assolir al màxim els objectius generals. No hem de creure que

aquestes necessitats siguin estables i permnents, al contrari, serà sempre a

partir de l’avaluació acurada i continuada que es podran valorar quines són

aquestes necessitats i establir-ne el seu tractament.

A vegades, però, la flexibilitat d’un currículum que es pot ajustar segons

les necessitats de cadascú, a priori, no deixa de ser un problema quan a davant

teu et troves amb una gran diversitat d’alumnes amb unes necessitats

educatives ben diferents. Per tant, en aquest sentit, la qüestió curricular no

deixa de ser un vetitable problema afegit dins les escoles. Què s’ha

d’ensenyar? Quan s’ha d’enseyar? Com s’ha d’ensenyar? Què s’ha d’avaluar?

Quan s’ha d’avaluar? Com s’ha d’avaluar?  és un repte important, difícil de

resoldre, a voltes, que els professionals que ens dediquem a l’educació ens

trobem cada dia dins les aules.
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Quina és la primera funció del currículum? Bàsicament consisteix en

explicitar les intencions i el pla d’acció que presideix  i guia de manera general

les activitats educatives escolars en una comunitat determinada proporcionant

guies d’accció adequada al professorat que en darrer terme som els que tenim

la responsabilitat última en la concreció d’aquest.

Podem considerar el curriculum com un projecte educatiu molt ampli. De

la síntesi dels anàlisis de les fonts psicològiques, pedagògiques, sociològiques i

epistemològiques neix el currículum. La psicologia ens aportarà informació

relativa al moment evolutiu i cognitiu, i en el nostres cas, de la seva deficiència:

el coneixement de la seva patologia. La font psicològica es relaciona amb els

procesos de desenvolupament i aprenentatge dels alumnes; la pedagogia recull

tant la fonamentació teòrica com la pràctica docent. La font sociològica ens

aporta informació sobre l’entorn i quina mesura, per tant, hem d’aprofitar els

continguts en relació amb l’entorn més inmediat de l’alumne. La font

epistemològica, finalment,  ens permet establir una seqüènciació, classificació i

estraucturació dels continguts.

Partim, a priori, per tant d’un únic marc refencial que ens mostra quins

són els continguts base que cada alumne ha d’assolir. Les concrecions

curriculars poden i han ser flexibles per anar-se adequant, a través de les

programacions, als diferents interessos, capacitats i ritmes individuals

d’aprenentatge dels nostres alumnes en el seu procés d’ensenyament i

aprenentatge.  Tal com assenyala (Mauri Majós, 1992:25-26) la selecció de

conitnguts escolars per a l’elaboració de la proposta curricular implica:

1. Escollir els sabers més representatius i fonamentals de la cultura

2. Escollir sabers que representin els diferents aspectes i dimensions

culturals.

3. Incorporar la condició de canvi del coneixement cultural.
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4. Els sabers seleccionats d’haurien d’escollir-se entre aquells que

tenen més possibilitats de ser reconstruïts per l’alumne de manera

significativa.

5. El contingut seleccionat i la forma com s’organitza l’aprenentatge i

l’ensenyament  han de permetre al grup d’alumnes establir relacions

satisfactòries.

És important senyalar que a partir d’un únic currículum per a tothom però

que  a través dels principis d’Integració i d’Individualització que fonamenten

l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials podrem

desenvolupar adequacions/adaptacions, modificacions i/o supressions dels

elements  prescriptius d’aquest sempre amb la finalitat que la totalitat de

l’alumnat puguin assolir en el major grau possible les capacitats que estableix

l’etapa corresponent:  que l’alumne amb necessitats educatives especials pugui

participar de l’activitat educativa amb els mateixos drets i deures que la resta

de companys. A la pràctica és força complexe donat que la diversitat de

l’alumnat fa que haguem d’adaptar continguts, estratègies, maneres d’ensenyar

per poder arribar a tots. No és una tasca senzilla.

En la mateixa definició del concepte de necessitats educatives especials

tenim en compte que aquestes fan referència als ajuts pedagògics o als serveis

específics que han de complementar als que s’adrecen al conjunt de la totalitat

d’alumnes per tal de progressar al màxim cap a les fites educatives establertes

pel conjunt de l’alumnat.

������ )LORVRILD�,QWHJUDFLy�YHUVXV�,QFOXVLy

L’atenció cap a les persones amb necessitats educatives especials ha

pres formes ben diverses. La situació particular de cada centre educatiu ha fet

que sovint -massa sovint- l’atenció educativa  cap a aquest col·lectiu s’hagi dut

a terme en funció dels recursos existents quan en realitat els recursos haurien

d’estar al servei de la integració. Les polítiques educatives i els recursos que hi

anaven destinats no hi ha acompanyat massa, hi ha hagut tal com afirma
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(Flórez, 1999:9) “un plantejament teòric implecable i una aplicació improvisada i poc

profesional que ha depengut més d’entusiasmes individuals que d’accions planificades i

concertades”. Així, també, en aquesta mateixa línia, s’ha arribat a plantejar  la

poca reprcurssió dels plantejaments teòrics han tingut dins les pràctiques dels

centres.

“ Aquests principis reconeguts teòricament en qualsevol text
pedagògic i acceptats per els sistemes educatius institucionals,
habitualment es queden en simple teoria i acceptació unànime, però solen
tenir  escasa o nula repercussió en els centres i en les aules, que és a on es
produeixen els fets educatius i a on, per tant, s’haurien de produir les bones
intencions expressades”

(Casanova Rodriguez, 1998:51)

(León Guerrero, 2000:0) resumeix i sintentitza alguns dels fets que han

portat al sorgiment de la integració segons  el que descriuen  (Dueñas Buey,

1991) i (Fernández González, 1993):

• les investigacions basades en les experiències de les classes

especials han posat de manifest l’escasa eficàcia de l’educació

especial i les conseqüències negatives de l’etiquetament  i

classificació dels nens deficients.

• les distintes actuacions dels tribunals davant demandes que

qüestionaben pràctiques segregadores.

• les disposicions legislatives i les Declaracions dels Drets de

l’Home, del nen i del Deficient Mental, en particular.

• Evolució de les actituds de la societat i de l’escola cap al nen

deficient.

• la progressiva i real consideració dels drets fonamentals de les

minories socials, i entre ells dels deficients

• el moviment de la normalització

• l’evolució del concepte de deficient

Les dades sobre l’atenció a les persones amb necessitats  educatives

especials a Catalunya, sense anar més lluny, posen de manifest que  en els
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darrers anys hi ha hagut un decreixement  d’aquesta atenció en el marc d’una

escola ordinària (cif. 9.6.). Els centres d’educació especial han incrementat el

número d’alumnes de manera  desproporcionada. Això és fruit de  molts factors

malgrat que les dades són allí i cal plantejar-ho com una certa preocupació puix

que no van en absolut en la línia que es propugna avui dia i que manifesta ben

clarament que s’ha fet una opció ben clara cap a una escola inclusiva.

L’atenció a les persones amb necessitats educatives especials pren un

model educatiu que es fonamenta en les ajudes que la persona necessita per a

progressar.

 “El principi d’integració ja no és un problema. Pot ser que sigui
entès de manera diferent per diferentes persones, i que la seva pràctica no
arribi a allò desitjat, però la noció de que els alumnes amb discapacitats i
dificultats d’aprenentatge han de ser educats al costat de la resta de nens
en escoles ordinàries, en el major grau possible, ja no és qüestionat de
manera sèria per ningú”.

(Hegarty, 1996)

L’escola d’avui, la nostra escola, ha de permetre adoptar mesures

flexibles perquè esdevinguin escoles comprensives, eficaces i integradores.

Anem cap a una evolució del concepte d’integració cap al d’inclusió: és a dir,

passem de pensar en l’individu que s’integra  a pensar en el context que ha de

satisfer les necessitats de tots aquells que s’hi trobin en ell:

“L’escola és una institució social al servei del progrés educatiu dels
ciutadans. Per tant, hem d’organitzar-la de manera que faciliti el que tots i
cadascun dels alumnes puguin progressar d’acord amb les seves
capacitats”

(Albericio, 1997)

El moviment de l’escola inclusiva pren força a partir  de la Conferència

Mundial sobre Educació per a Tots que es va celebrar a Jomtien, Tailandia, a

l’any 1990. A l’any 1994, a Salamanca, va ser un dels aspectes que més es va

treballar a la Declaració final de principis, política i práctica per a les necessitats

educatives especials. El moviment de l’escola inclusiva, a diferència del que

plantejava la integració, és un moviment que no es fonamenta únicament com
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un conjunt d’accions encaminades  a facilitar l’atenció en el marc d’una

escolarització ordinària a un conjunt d’alumnes amb deficiències sinó que és

més aviat les actituds i com, a través del viure, l’estudiar, o el treballar plegats,

podem compartir les nostres vivències junt amb la resta dels membres d’una

societat.

“Las escuelas inclusivas enfatizan, así, el sentido de la comunidad,
para que en las aulas y en la escuela todos tengan sensación de pertenncia,
se sientan aceptados, apoyen y sean apoyados por sus iguales y otros
miembros de la comunidad escolar, al tiempo que se stisfacen sus
necesidades personales”.

(Arnáiz Sánchez, 1996:26)

Que l’alumne amb necessitats educatives especials es trobi escolaritzat

en un centre ordinari en cap cas es tracta d’un privilegi sinó tot el contrari, és

tracta d’un dret fonamental..

“... como un proceso de incremento de la participación de los
alumnos en las culturas, currículos y comunidades de sus escuelas locales
y de reducción de su exclusión de los mismos, sin olvidar, por supuesto, que
la educación abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de las
escuelas”

(Ainscow, 2001:293)

A l’escola inclusiva tots els alumnes han d’estar “integrats” a temps

complet, i per tant els recursos i els suports també han d’estar-hi integrats.

“There are three caveats related to full inclusion. The first is
essentially political. It would seem that at present, many parents would
prefer their disabled children to attend segregated schools. (...) The second
caveat relates to students with severe emotional problems who present a
danger to other pupils. (...) The third caveat comes from disabled students
themselves, who pointed out that from time they like to be able to mix with
other students with similar disabilities. It would be desirable if provision to
meet this human need for solidarity were made available.”

(OECD, 1999:50)
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Existeix, però, una crítica al moviment de la inclusió total donat que

l’eliminació dels centres d’educació especial en favor d’aquesta inclusió pot

arribar a privar que alguns alumnes puguin disposar d’una apropiada educació

(Salvador Mata, 1999:115).

“In calling for all disabled children to be placed in regular
classroooms, regardless of the severity and nature of their difficulty, full
inclusion is replacing one injustice with another”

(Shanker, 1995:19)

El mateix (Salvador Mata, 1997:132), afirma, en un treball anterior, i en

aquesta mateixa línia que  “La integración total puede conducir a la desaparición de la

Educación Especial como sistema diferenciado, lo que resultaría positivo; pero si no se

transforma el Sistema General, de manera que dé respuesta adecuada a las necesidades

educativas especiales de los alumnos, el problema de éstos se agravaría”. Segons (Fuchs i

Fuchs, 1995:23-24) estableix dos grans grups que diferencien aquells autors

que defensen la inclusió total:. Un grup demana grans canvis i planteja la

supressió dels centres d’educació especial i que els professors especialistes

haurien de proporcionar un suport als alumnes amb  i sense deficiències dins

les aules ordinàries.   I, un altre grup en el qual hi ha polítics i administradors de

l’educació que sostenen que la inclusió total és una manera de reduir costos a

l’educació especial9.

El cas de Canadà, per exemple, presentat per (Porter, 2000a) planteja

com els especialistes d’educació especial poden fer un altre tipus de servei,

donada la seva especialitat, dins el marc d’una escola inclusiva:

                                           
9 Un treball de (Mendoza, 1985) sostenia la problemàtica dels costos de
l’educació especial a Catalunya presentan les diferents situacions i diversitats
de modalitats des de les aules d’educació especial passant pels centres
específics tant de titularitat privada com de pública. Resaltem només la
constatació següent: “ cal tenir present que la implantació d’un model
integratiu canviarà de forma significativa l’actual composició i estructura de
l’oferta de serveis educatius. En aquest sentit, el trasbalsament d’alumnes
dels centres d’educació especial als centres  ordinaris i/o d’integració
comportarà, de forma paral·lela, la disminució de personal docent i tècnic-
especialista en el primer tipus de centre i la necessitat de nou personal
especialista que doni suport a la integració.”. Avui, 20 anys després de la
seva publicació, s’hauria de veure si algunes de les conclusions d’aquest
estudi reafirmen el que aquesta recerca presentava.
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“La major part dels diners que s’utilitzen per a educació especial
s’assignen a salaris de mestres i la redirecció dels recursos financers, del
subministrament directe del servei als estudiants en ambients segregats al
suport de mestres que treballen en classes heterogènies, és un dels factors
més crítics en la creació de les escoles inclusives. A New Brunswick i al
Districte Escolar 12, va resultar essencial un canvi significatiu en el rol per al
personal d’educació especial amb base a les escoles. Els mestres de
classes especials van ser reclassificats com a mestres de mètode i recursos
(mestres M&R). (O�URO�GHO�PHVWUH�0	5�HV�YD�GHILQLU�SHU�HPIDVLW]DU�OD
FROÂODERUDFLy�L�HO�VXSRUW�d’iguals al mestre de la classe comuna. El mestre
M&R és responsable d’assistir el mestre de classe a fi de desenvolupar
estratègies i activitats per donar suport a la inclusió dels estudiants
excepcionals a la classe comuna.”

(Porter, 2000a:8)

De tota manera els models educatius a seguir d’altres països és una

opció difícil, sovint, de duur a terme. Per exemple, el mateix Banc Mundial qui

classifica els estats del món segons la seva renda per càpita no inclou

l'economia no monetària, ni l'economia submergida. Si ens regim per tant

segons l'índex de desenvolupament humà que proposa el Pla de les Nacions

Unides per al Desenvolupament (any 2000) , tindrem en compte aspectes  com

seran la duració de la vida, el grau d'instrucció i la renda familiar.  El càlcul

d'aquest índex situa a Espanya, en el conjunt de 174 països que hi ha al món,

en el número 21. Canadà, per exemple, un país model en aspectes educatius,

es troba en el número 1.  El conjunt de Països Escandinaus, Estats Units,

Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, per exemple,  es troben per sobre

d'Espanya.  Podem, per tant, plantejar-nos l’opció d’una educació

vertaderament inclusiva amb els actuals recursos que els nostres governants

destinen a l’educació?.

(Ainscow, 1997) suggereix una sèrie de proposicions sobre les

condicions organitzatives que semblen facilitar el moviment cap a pràctiques i

polítiques més inclusives. En el quadre 12,  es pot observar una varietat de

factors dins una escola que suggereixen que el moviment cap a la inclusió no

es tracta de fer ajustaments marginals sinó de demanar, de fer preguntes
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fonamentals refererides a la manera en la qual l’organiztació està estructurada

actualment:

$PE�UHVSHFWH�DO�OLGHUDWJH�HOOHV�

• Estableixen una clara visió per l’escola que dóna ènfasis a la individualitat;
• Valora i utilitza l’experiència rellevant de tasca;
• Encoratja al personal a fer papers de llideratge;
• Troba maneres de contruir un concencs sense sacrificar la idea crítica.

$PE�UHVSHFWH�D�O¶LQYROXFUDPHQW��HOOV�

• Creen polítiques per implicar els alumnes, els pares i tota la comunitat
• Encoratgen un excés general a través de la creació d’un clima obert;
• Desenvolupen pràctiques que faciliten la participació dels alumnes durant les classes.

$PE�UHVSHFWH�DO�SODQQLQJ���HOOV�

• Coordinen plans per una visió general de l’escola en el futur;
• Reconèixent que planejar és tan important com els plans en sí;
• Regularment modifiquen i posen al dia els plans

$PE�UHVSHFWD�D�OD�FRRUGLQDFLy��HOOV�

• Desenvolupen mètodes efectius de comunicació;
• Encoratgen a maneres de col·laboració de treball sense reduir la discreció del mestre;
• Dóna èmfasi de parlar sobre l’ensenyament i l’aprenentatge per encoratjar el

desenvolupament de la pràctica

$PE�UHVSHFWH�D�OHV�SUHJXQWHV�L�OD�UHIOH[Ly��HOOV�

• Recullen i utilitzen informació per fer decisions per informar;
• Estableixen estratègies per revisar el progrés i l’impacte de les polítiques i les iniciatives de

l’escola;
• Encoratgen l’involucrament del personal en processos de recolecció de dades i d’anàlisis

$PE�UHVSHFWH�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�SHUVRQDO��HOOV�

• Veuen l’aprenentatge professional com una cosa essencial per a millorar
• Situen temps per activitats per a desenvolupament del personal
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• Donen èmfasi a la col·laboració dins la classe

�4XDGUH������3URSRVLFLRQV�VREUH�FRQGLFLRQV�TXH�IDFLOLWHQ�OHV�HVFROHV�HO�IHW�GH�PRXUH¶V
FDS�D�SROtWLTXHV�L�SUjFWLTXHV�PpV�LQFOXVLYHV���$LQVFRZ���������

Penso que l’escola inclusiva ha de ser la finalitat última i cap on ha

d’anar l’educació i les polítiques educatives en qualsevol sistema democràtic.

(Salvador Mata, 1999:116), manté que “aunque la inclusión total es la meta final de la

escuela democràtica, es necesario establecer etapas intermedias, en las que se acepte aún la

existencia de centros específicos y de aulas específicas en centros ordinarios”. La pregunta

inmediata seria, fins quan?. Crec, sincerament, que en la mesura que adoptem

formes d’ajut i suport envers la millora en l’atenció educativa dels nois i noies

amb necessitats educatives especials, el paper dels centres d’educació

especial i en el marc d’una escola inclusiva està més que justificat.  Mai, però,

hem de permetre que l’escolarització a temps complet dins un centre específic

sigui la única sol·lució vàlida puix que el centre d’educació especial s’ha de

considerar únicament i exclusiva com un suport i un ajut per a l’educació.

En el marc d’una escola inclusiva l’acceptació de l’escola especial hauria

d’estar molt definida. La realitat, la de les comarques de Girona, per exemple,

ens mostra que els centres d’educació especial estan creixent en nombre

d’alumnes. Molts d’aquests no troben resposta dins el sistema educatiu ordinari

i acaben essent escolaritzats al centre especial. Molt sovint una escolarització

compartida és la porta d’entrada d’una futura escolarització completa: l’escola

ordinària no està donant resposta a les necessitats educatives d’un conjunt

d’alumnes. L’escola especial acaba essent el calaix de sastre d’un sistema, que

avui, no té massa clar quin ha de ser el paper dels centres d’educació especial.

���� /D�FROÂODERUDFLy�FRP�D�HVWUDWqJLD�GH�GHVHQYROXSDPHQW

Cercar estratègies organitzatives per a millorar la resposta educativa

dels alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres de
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primària i secundària vol dir que el que ens interessa és ajustar de manera

progressiva organitzacions d’aula, de centre, que permetin atendre la diversitat.

de tots els nostres alumnes.

El paper dels centres d’educació és bàsic per a  aquesta nova

configuració de l’educació al nostre país. Els centres d’educació especial han

d’anar ajustant les seves funcions dins el marc actual d’un sistema inclusiu que

hauria d’atendre a tots els alumnes amb necessitats educatives especials.  No

només hem d’avançar cap a “un sistema d’escolarització unificat que sigui capaç

d’atendre tots els nens com a individus” (Ainscow, 1998:4), sinó que el que cal, és

transformar el camí mitjançant el qual obtenim recursos, ajuts i suports.  Alguns

treballs plantejan d’una manera extensa alguns exemple de com es pot duur a

terme aquesta reconversió del centre específic d’educació especial en centre

de recursos per a la integració. (Díaz Peña et al., 1989).

El paper col·laborador dels centres d’educació especial, penso jo,

s’hauria de limitar als ajuts i suports que aquest pogués proporcionar a

alumnes, professors, famílies i professionals que intervenen en el procés

d’esenyament i aprenentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials.

“There should be co-operation between special and mainstream
education, which  is  of benefit to the pupils of both systems. Through co-
operation one gradually learns to understand and appreciate what living with
disabilities entails and viceversa. In this interdependent world the disabled
child cab evolve towards equal partnership. Co-operation will lead to an
acceptance and acknowledgement of the individual abilities of children with
special needs. It will be promoted through reflection by teachers on the
capacities of the disabled students”

(A.A.V.V., 1996:8)

És, per sobre de tot, progressar , com diu (Hegarty, 1997) , cap a una

institució d’usos múltiples i que  serveixi per a diverses funcions (quadre 12); o,

com afirmen (Castells i Font Roura, 1998) “ examinar i potenciar nous vincles amb  els
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centres ordinaris, formes renovades de suport als alumnes i maneres de treballar més properes

i coordinades amb els serveis de suport i amb els professor ordinaris”.
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4XDGUH�����/¶HVFROD�PLOORUD
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• Fornació del professorat

• Adoptar mesures de

sensibilització ciutadana

• Polítiques educatives

d’acord amb laLOGSE

• Propostes concretes

però alhora flexibles

• Introducció de

paràmetres  de qualitat

25*$1,7=$&,Ï�L�*(67,Ï�'(�&(175(6�'2&(176

• Models organitzatius que facilitin l’atenció educativa als alumnes amb necessitats

educatives especials

• Optimitzar la Coordinació entre professionals, entre centres, entre serveis

educatius

• Definir el paper dels centres d’educació especial i dotar-los de recursos perquè

esdevinguin centres de referència en l’atenció a la diversitat

• Rendibilitzar els recursos humans i tècnics que actualmente ja hi ha a les

escoles: afegir-ne, si cal.
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Es l’escola comprensiva (quadre 13), que a través de fòrmules

organitzatives, arriba a tots i cadascun dels seus alumnes, considerant la

diversitat, l’atenció a aquesta diversitat -a través dels seus mecanismes- com

una manera d’afavorir el seu progrés individual: l’ensenyament personalitzat

suposa l’aplicació de fòrmules organitzatives.

4XDGUH������/¶HVFROD�FRPSUHQVLYD

L’escola comprensiva és una escola per a tots sense que la religió, el

sexe, els nivells culturals, les deficiències psíquiques, físiques o sensorials,

socials, etc siguin un obstacle per a la seva acollida dins el sí de la comunitat

educativa.  L’escola ha de garantir el DRET a l’educació que tenen TOTS els

membres d’una societat.  A la finalització de l’escolaritat obligatòria han d’haver

conseguit una formació que els permeti moure’s lliurement per la vida. (López

Melero, 1993:41), demana que l’escola sigui integradora, comprensiva i

transformadora. “La escuela comprensiva que aspira a asumir de forma integradora la

(6&2/$�&2035(16,9$

3ULQFLSL

GH�'LYHUVLWDW (QVHQ\DPHQW�SHUVRQDOLW]DW

SHU�SRGHU�DIDYRULU�TXH

O¶DOXPQH�FRQVWUXHL[L

FRQHL[HPHQWV
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diversidad es, a mi juicio, el germen  de lo que ha de constituir una sociedad democrática,

pluralista y socializante. En una sociedad pluralista se han de aceptar las diferencias y las

heterogeneidades de las personas como potencial para que la sociedad avance y llegue a ser

éticamente madura”.

Els centres d’educació especial s’estan obrint a l’exterior, estan establint

nous lligams amb la comunitat i realitzant una funció de recolzament als

alumnes amb necessitats educatives especials, als mestres , a les famílies, als

centres ordinaris. És possible aquest canvi; és posible estructurar aquestes

possibilitats reals de treball, d’intercanvi d’idees, de creure que l’escola especial

pot adoptar formes variades i flexibles d’escolarització tant a temps complet

com a temps parcial: aquestes diverses formes organitzatives poden

generalitzar-se i esdevenir, en un futur no molt llunyà, una manera de treballar

al nostre país, a les nostres escoles.

Darrerament dins el nostre sistema educatiu hem anat introduint

paràmetres de qualitat. Aquests, dins els centres d’educació especial

esdevenen també motiu de preocupació

“La qualitat d’un centre d’educació especia depèn bàsicament de
que es constitueixi en un entorn educativament significatiu, que serveixi -i
estimuli- al progrés dels seus alumnes proporcionant-los experiències i
oportunitats entorn a la proposta curricular que d’acord amb les seves
necessitats s’hagi el.laborat.”

(Giné Giné i Font Roura, 1996:38-39)

Però la qualitat d’un centre d’educació especial, també es fonamenta en

què esdevenen centres de recursos comunitaris oberts a les escoles ordinàries.

Aquest fet, corroborat per molts autors esdevé indispensable per entendre i

copsar l’essència de l’actual educació especial defugint, de manera rotunda,

d’un sistema paral·lel, i anant (tal com marca la LOGSE) com a un sistema

únic, sensible i interessat pel progrés de tots els seus alumnes: des d’aquesta

perspectiva, l’enfoc en aquesta recerca i en qualsevol que tingui per objectiu la

col·laboració entre els centres d’educació especial i els centres ordinaris ha de

passar per entendre que l’organització escolar està al servei de la integració,
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per a donar facilitats, per posar (per proposar) un model d’organització que

afovoreixi l’atenció a les persones amb necessitats educatives especials.

Un model organitzatiu que possibiliti:

• que el centre d’educació especial escolaritzi alumnes amb

necessitats educatives especials derivades de disminucions

greus i permanents adoptant formes d’agrupació flexibles (tant si

es tracte d’escolaritzacions a temps complet com

d’escolaritzacions compartides-mixtes).

• que el centre d’educació especial faci un suport a mestres, a

pares, als equips docents( prestació de serveis específics; servei

de recursos de materials, etc). Tal com afirma (Font Roura,

1999): “els mestres d’educació especial tenen, en general, coneixements,

habilitats i recursos que permeten respondre a les necessitats educatives que

presenten els alumnes amb discapacitat o dificultats greus d’aprenentatge”

4XDGUH�����/HV�SRVVLELOLWDWV�G¶XQ�PRGHO�RUJDQLW]DWLX

Hem d’implementar models organitzatius que facilitin la integració

d’alumnes amb necessitats educatives especials, fomentant la cooperació entre

centres, i vetllant perquè els lligams siguin forts optimitzant la coordinació amb

altres centres i serveis comunitaris de l’entorn.

������ (O�SDSHU�GHOV�FHQWUHV�G
(GXFDFLy�(VSHFLDO�FRP�D�HOHPHQWV

GH�UHIHUqQFLD�D�O
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW

Si assumin (i que ho hem de fer) que la escolarització de nens amb

necessitats educatives especials s’ha de duur a terme en un medi el més

normalitzador possible, i assumim també que els principis de normalització,

integració, sectorització i individualització constitueixen el punt central d’un

canvi que s’ha anat produïnt al nostre país (a arreu) cap a l’escolarització

d’aquests infants i joves en un medi ordinari, cal preguntar-nos si ens podem

permetre de diposar d’una xarxa d’escoles d’educació especial que funcionin

de manera paral.lela a les escoles ordinàries.
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Moltes de les investigacions que s’han duut a terme per analitzar la

situació en què es troben els centres d’educació especial  han mostrat una gran

preocupació i incertesa en possibilitar un treball conjunt entre l’escola ordinària i

l’escola especial, tal com diu (Font Roura, 1999) :     “existeix una xarxa de centres

específics amb una gran preocupació per les seves funcions, finalitats i futur.”

És important que es creguem de veritat que establir lligams d’unió i

cooperació entre els centres ordinaris i els centres d’educació especial és

beneficiós per a tots.

“les escoles especials són la pedra angular sobre la que ha de
pivotar el canvi de sistema escolar ordinari, ja que existeixen perquè el
sistema no ha donat suficients respostes adeqüades davant les necessitats
plantejades per les persones amb discapacitat”

(Tudela, 2001)

Hem d’entendre l’educació especial com un sistema d’ajuts i suports al

servei dels alumnes, dels docents, de les famílies. Alguns autors ( (Font Roura,

1999)     ;(Polloway, Smith, Patton, i Smith, 1996) afirmen que hem passat de

les institucions a l’era dels suports i de la inclusió.

4XDGUH�����1LYHOOV�FRQWH[WXDOV�GH�OD�LQYHVWLJDFLy

/D�LQWHJUDFLy�GHOV�DOXPQHV�DPE�GLVPLQXFLRQV

5HVSRVWD� LQVWLWXFLRQDO� D� OHV� QHFHVVLWDWV� G
LQWHJUDFLy� GHOV� DOXPQHV� D� OHV

jXOHV�RUGLQjULHV

/D� FRO�ODERUDFLy� LQWHUFHQWUHV� FRP� D� HVWUDWqJLD� GH

GHVHQYROXSDPHQW

(O�SDSHU�GHOV� FHQWUHV� G
(GXFDFLy�(VSHFLDO

FRP�D�FHQWUHV�GH�UHIHUqQFLD�G
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW
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Així, hem contextualitzat la informació (quadre X). No podem

considerar únicament el context més immediat.

Per conèixer el què passa, cal cercar entorns més amplis abans

no arribem a l’objecte més immediat d’estudi: entre tots ells hi ha influències i

xarxes d’implicació que, en la mesura que contextualitzem el tema d’estudi, i

ens hi apropem, ens ajuden a tenir una visió àmplia i generosa de a on volem

arribar i quina és la finalitat d’aquesta investigació.

Moltes de les investigacions10 que s’han dut a terme per analitzar la

situació en que es troben els centres d’educació especial han mostrat una gran

preocupació i incertesa en possibilitar un treball conjunt entre l’escola ordinària i

l’escola d’educació especial.

L’atenció a les persones amb necessitats educatives especials pren el

model educatiu que es fonamenta, bàsicament, amb les ajudes que la persona

necessita per a progressar.  (Hegarty, 1996): "El principio de integración ya no es un

problema. Puede que sea entendido de manera diferente por diferentes personas, y que su

práctica no llegue a lo deseado, pero la noción de que los alumnos con discapacidades y

dificultades de aprendizaje tienen que ser educados al lado del resto de niños en escuelas

ordinarias, en el mayor grado posible, ya no es cuestionado de manera seria por nadie".

L’àmbit d’actuació dels centres d’educació especial queda establert en

l’actual marc legislatiu. La LOGSE estableix, com ja hem anat veient, en els

seus articles 36 i 37 del capítol V, per un costat la possibilitat de que el sistema

educatiu disposi dels recursos necessaris perquè els alumnes amb necessitats

educatives especials, temporals o permanents, puguin assolir dins el mateix

sistema els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i

                                           
10 Sense anar més lluny, en aquesta mateixa recerca hem presentat algunes
de les opinions manifestades per parts dels centres educatius de les
comarques de Girona envers a algunes de les propostes educatives de
col.laboració, de funcionament i existència per part dels centres d’educació
especial; d’atenció educativa de les necessitats educatives en el marc d’una
escolarització en un centre ordinari o un centre específic, etc.
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per l’altre, que l’escolarització en unitats o centres d’educació especial només

es durà a terme quan les necessitats de l’alumne no puguin ser ateses per part

d’un centre oprdinari. Aquesta situació serà revisada periòdicament, de manera

que es pugui afavorir, sempre que sigui possible, l’accés dels alumnes a un

règim de major integració.

Actualment, els centres d’educació especial estan començant a establir,

de manera força generalitzada, nous vincles de cooperació amb la comunitat i

realitzant una funció d’ajuda als alumnes amb necessitats educatives especials,

als professors, a les famílies, als centres ordinaris. La qualitat d’un centre

d’educació especial, tal com afirma (Giné Giné et al., 1996): “depende básicamente

de que se constituya en un entorno educativamente significativo, que sirva -y estimule- al

progreso de sus alumnos proporcionándoles experiencias y oportunidades en torno a la

propuesta curricular que de acuerdo con sus necesidades se haya elaborado”

Un gran nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials que no

troben una resposta útil en el marc de l’ensenyament ordinari, precisen d’una

atenció específica, en el centre d’educació especial, que els permeti

l’aprenentatge d’habilitats de la vida més que de continguts exclussivament

d’aprenentatge d’habilitats de la vida més que de continguts exclussivament

acadèmics.

�������� /¶HGXFDFLy�SHU�D�OD�IXQFLRQDOLWDW��

L’atenció a les necessitats educatives dels alumnes escolaritzats en

centres d’educació especial comporta l’aplicació de programes curriculars

                                           
11 Aquest subcapítol , en part, el seu contingut s’ha tret de l’article : Garcia
Balda, J. M. (2000). La educación para la funcionalidad desde la perspectiva
de un centro de educación especial. &RPXQLFDFLyQ�\�3HGDJRJtD, 170, 85-92.
En aquest aricle presentava un breu anàlisis del que entenem per
funcionalitat de l’aprenentatge a partir de la construcció de coneixements útils
i del desenvolupament d’habilitats cognitives i estratègies d’aprenentatge amb
alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en un centre
d’educació especial. Els continguts que s’imparteixen en un centre d’educació
especial es serveixen de la realitat més inmediata i de la manera més
vivencial possible per a cumplir una important funció: la integració de la
persona amb deficències en tots els àmbits de la societat.  (Garcia Balda,
2000)
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diferenciats i/o molt adaptats dels ordinaris en els quals hem de prioritzar

fonamentalment continguts referents a:

• L’adquisició de l’autonomia personal i social

• El desenvolupament de les actituds i capacitats de comunicació

interpersonal

• L’adquisició d’hàbits, destreses i coneixement bàsics que

tendendeixin a la comprensió de la realitat més inmediata en la

mesura de les posibilitats de cadascun dels alumnes.

En l’aplicació dels programes curriculars s’han d’adoptar els criteris de

màxima funcionalitat amb l’objectiu que els alumnes puguin afrontar les

necessitats bàsiques de la vida quotidiana, integrar-se en el seu entorn social i

participar també en les diverses activitats que el centre promogui. Els

aprenentatges s’han de fer a partir d’un criteri fonamental: els alumnes han

d’aprendre   allò que els serà  útil a la vida, sobretot després de l’escola.

Quin continguts són els que s’han d’enseyar en un centre d’educació

especial?  Aquest, acaba essent un vertader problema per als professionals

que treballem en un centre específic. No existeix un criteri compartit que ajudi a

definir els continguts comuns per a un gran grup d’alumnes  encara que el punt

de  partida sigui el marc curricular de l’educació obligatòria amb les seves

adaptacions curriculars. La gran heterogeneïtat de nois i noies que estan

escolaritzats en un centre d’educació especial fa difícil establir els patrons que

orienten l’acció educativa. El currículum, com a plantejament curricular de

l’ensenyament, pretén donar resposta a què, quan i com ensenyar i  avaluar .

El currículum en un centre d’educació especial pot quedar  establert en

dos aspectes diferenciats: quines són les habilitats i/o capacitats prèvies per a

poder accedir a l’aprenentatge, i als hàbits d’autonomia personal i social.
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Les habilitats que un alumnes amb necessitats educatives especials

adquireixi al llarg de la seva vida ha de ser les més importants per a una

participació efectiva en els entorns en els quals es mogui. 

(Brown, 1989), planteja la importància d’adquirir habilitats segon uns

criteris de rendiment significatius. Estableix que els números d’assaigs

educatius i la quantitat de temps necessari per a adquirir aquestes habilitats és

major en funció del grau de discapacitat intelectual d’un alumne. Perquè es

doni l’aprenentatge funcional és necessari, tal com afirmen (Gómez i Mauri,

1991), la implicació del subjecte en aquest procés de tal manera que se li pugui

atribuir significació personal i social, pugui connectar-lo amb les seves

necessitats, interesos o preocupacions, pugui connectar els elmenets nous

amb altres ja familiars

Un dels grans problemes amb que ens trobem la gent que treballem en

centres específics d’educació especial és la dificultat afegida d’haver d’estar

sempre adaptant el currículum i adequar-lo a les peculiaritats de cadascun dels

nostres alumnes. És una vertadera opció que avui per avui tenen, no únicament

els centres d’educació especial, sinó qualsecol centre educatiu.  (Giné Giné et

al., 1996) afirmen: “...la estrategia de adaptación y diversificación del currículum ordinario

supone un reto importante para los centros de educación especial a la hora de responder a las

necesidades de los alumnos que atienden”.

Segons (Ramos Leitâo, 1999:81-82) les característiques fonamentals

que distingeixen els currículums funcionals de les altres formes d’intervenció

crucial són:

• Són currículums individualitzats

• Són currículums relacionats amb la edat cronològica

• Són currículums que inclouen, equilibradament, activitats

considerades funcionals

• Són currículums que sovint poden ser practicats fora de l’ambient

escolar i al llarg de la seva vida
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• Són currículums que sovint poden ser practicats fora de l’ambient

escolar i al llarg de la vida

• Són currículums que contenen activitats susceptibles que els

alumnes les aprenguin en un temps raonable

• Són currículums que es desenvolupen, sempre que calgui i es

pugui, en  contextos no escolars i amb la col·laboració de

persones que no són Professionals de l’Educació, especialmente

els pares, els germans, altres familiars, els veïns, els companys

de l’escola o del treball

• Són currículums en els que els aprenentatges tenen lloc, sempre

que sigui possible, en contextos naturals i en situacions que els

donin significat.

• Són currículums que pretenen donar resposta a les expectatives

presents i futures dels pares i, quan sigui possible, dels propis

alumnes.

Els centres d’educació especial, en la mesura que disponsin de diferents

serveis especialitzats i recursos específics, poden atendre d’una manera més

individualitzada als alumnes amb necesssitats educatives especials, a aquells

alumnes que no trobin una resposta útil a l’escola ordinària i necessitin de

l’aprenentatge d’habilitats de la vida més que de continguts purament

acadèmics.

L’escola millora en la mesura que li donem opcions de creixer, d’adaptar-

se a les situacions cambiants que marca la societat: en la mesura que som

capaços d’articular propostes organitzatives eficaces que la ajudin a atendre la

diversitat dels seus membres.  Segons (Santos Guerra, 2000:35) “la institución

escolar genera un cúmulo de interacciones que están reguladas por una normativa explícita y

por unos condicionantes implícitos que nacen de su configuración social, és decir, de su

cultura. El comportamiento de todos los miembros de la escuela obedece a un conocimiento

institucional no muy elaborado pero muy potente. Todos saben lo que está bien hecho y lo que

está mal hecho en la escuela. La identidad de la escuela viene marcada por una forma de

entender la realidad, por una teoría en acción, por un paradigma aplicado”. Són

organitzacions que aprenen dels seus errors, que tenen la capacitat d’aprendre

i de facilitar l’aprenentatge dels seus membres i de poder transformar-se per
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atendre a tots. Són, en definitiva, organitzacions capaces d’afrontar els reptes

d’aquesta societat: “Todas las escuelas deberían constituir lugares abiertos al debate,

donde las personas pudieran discutir e intervenir en su propio entorno, así como mantener y

desarrollar actitudes morales y éticas”. (Daniels, 2000:63)

La funcionalitat dels aprenentatges no deixa de ser un punt de mira a

través del qual tota la nostra activitat educativa queda reflexada i sostenida.

�������� 5HVSRVWHV�D�QLYHOO�RUJDQLW]DWLX

És vertaderament important posar l’accent en l’organització, en la

distribució i rendibilització dels espais, dels recursos, de les estratègies

d’intervenció: “En la atención a la diversidad, la Organización Escolar ha de ser la

responsable de armonizar en los centros los diferentes elementos (personales, formales,

materiales...), para el logro de los objetivos de la institución”. (Sola Martínez, 1997:186)

Avui, més que mai, pensem en la persona, en les seves possibilitats i les seves

necessitats com un factor importantíssim de construcció educativa, d’una

vertadera educació de qualitat: preocupa com i de quina manera l’escola d’avui

pot adaptar-se, pot amotllar-se per a atendre a tots i cadascun dels seus

alumnes: “Educar en la diversitat és educar per a una societat en la que tots hi poguem viure”

(Casanova Rodriguez, 1998:53).

Posem l’accent en l’aspecte organitzatiu. Per què? Precisament perquè

l’escola que sap rendibilitzar esforços és l’escola que avança (quadre 16).

Existeixen, a la pràctica, una gran varietat de propostes i estratègies

d’intervenció que mostren diferents models de treball i participació que

serveixen, en definitiva, per posar a la pràctica aquelles opcions educatives que

els filòsofs de l’educació, que els teòrics de l’educació descriuen.

“Con la integración de los alumnos con necesidades especiales en
la escuela ordinaria se inicia una nueva concepción de la vida en la escuela,
en la que se precisa transformar el proceso educativo para dar respuesta a
la diversidad de las formas de ser, a las maneras de aprender, de recibir
cultura y de todo lo que significa el tratamiento individualizado de la
educación y de la enseñanza”
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(López Urquízar, Sola Martínez, i Romera Morón, 1999:352)

4XDGUH�����/HV�HVWUDWqJLHV�RUJDQLW]DWLYHV�FRP�D�HOHPHQW�GH�UHIHUqQFLD

Tant des del punt de vista didàctic com organitzatiu, l’atenció a la

diversitat, l’educació especial, l’atenció a les necessitats educatives especials,

han de complementar-se de manera molt directa.  Apostem fermament cap a

una educació inclusiva amb l’ajut de tots els recursos que el mateix sistema

pugui oferir. L’estratègia organitzativa ens haurà de permetre ajustar els

suports que des dels centres d’educació especial poguem oferir i rebre per

atendre la diversitat d’alumnes, procediments, professorat, famílies, continguts,

etc, que s’hagin d’oferir.

“L’educació especial pot esdevenir un recurs important per a la
millora educativa dels centres, per recolzar l’atenció i educació dels alumnes
que presenten dificultats significatives i per progressar cap a una escola
més comprensiva. L’educació especial tindrà sentit en tant en quan, i sense
perdre la seva pròpia identitat, es converteixi en un sistema d’ajut i suport
als alumnes amb nee i al sistema ordinari”

(Font Roura, 1999)

Algunes dels principals factors que senyalen (López Urquízar et al.,

1999:353) i que recullen d’un treball de (Mortimore, 1988) sobre quins factors

Atenció a la diversitat

Centre d’atenció comunitària

Agrupacions flexibles

Recursos
humans i
materials

(VWUDWqJLHV

RUJDQLW]DWLYHV
...
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són els més importants i que estan implicats de forma directa en una

organització eficaç de l’escola són els següents:

• Una direcció decidida

• Que l’administració educativa s’impliqui en el procés

d’organització

• Que el professorat s’impliqui de forma activa i conscient

• Permanència i continuïtat del professorat en el centre

• Que la jornada escolar estigui ben estructurada

• Procurar un enseyament motivador per als alumnes,

• Potenciar la comunicació entre professor-alumne

• Generar un clima positiu en el centre

• Implicar als pares i mares dels alumnes en el centre

• Establir sessions de treball amb els alumnes centrats en un sol

tema

Molt possiblement podríem establir altres factors que podríem anar

definint molt millor el tipus d’escola que des d’un punt de vista organitzatiu pot

facilitar molt millor l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials.

L’escola especial, per exemple, sovint es troba condicionada per alguns

aspectes que son de vital importància:

• Una manca d’estabilitat dels seus claustres. Una gran majoria de

professorat canvia d’escola o  per contra  no “aguanta” massa

temps treballant en un centre d’educació especial. Si hi afegim el

fet que hi ha un gran nombre de personal substitut/interí12 en els

centres públics, aquest fet s’agreuja.

                                           
12 La situació actual dels mestres interins i subtituts que treballen en centres
públics d’educació especial ha canviat. Des de l’adminitració se’ls permet
confirmar l’escola. En aquest sentit penso que és un gran avenç. Alguns d’ells
porten un cert temps a l’educació especial. L’estabilitat del professorat permet
una millor atenció educativa ja que l’especialització d’aquests professionals
és bàsica per a la millora en els centres. El problema de la poca estabilitat de
les plantilles en els centres públics sempre ha estat un problema difícil de
resoldre. Caldria plantejar una nova manera d’entendre el funcionaritat a
l’adiministració.
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• No existeix una línia educativa en matèria d’educació especial

marcada per part del Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya. Cada centre d’educació especial és un

món diferent. L’escola d’educació especial, avui, és e calaix de

sastre del sistema educatiu.

• Adequar, ajustar i/o modificar el currículum és una pràctica

habitual dins els centres d’educació especial.  Aquest esforç no es

veu recompensat amb un suport per part de l’administració

educativa (hores, recursos materials, recursos personals, etc)

Sovint la bona predisposició i voluntariat dels professionals que

treballen en els centres d’educació especial és la clau.

• La tipologia de l’alumnat que hi ha dins els centres d’educació

especial és un factor d’estrés important que si bé, avui, es troba

afegit amb la gran diversitat de tipologies d’alumnes que el centre

ha d’atendre.

• El treball amb les famílies és molt complexe.  Els estadis pels

quals passa la família des que té coneixement dels dèficits que té

el seu fill passsen des de la fase de shock, a la negació, l’angoixa

fins a l’acceptació. En aquest procés d’adaptació no tots els pares

arriben a la fase d’acceptació i es converteix en un objectiu de

qualsevol pràctica educativa dins els centres.

Més endavant (capítol 4) plantegem algunes propostes de treball i

millora dins els centres d’educació especial, des d’una perspectiva actual que

faciliti la seva  inserció dins l’actual sistema educatiu ja que avui per avui, els

centres d’educació especial són entesos com aquells centres que aqueten a

aquells alumnes que no troben resposta educativa dins l’escola ordinària.
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És l’escola l’eix institucional al voltant del qual s’articula l’activitat

educativa en la nostra cultura. Estem immersos en un procés de canvi, en un

procés de creixement. L’escola ha de preveure que la seva “construcció”

implica pensar en tots: és del tot necessari que els sistemes educatius

assegurin que tots els alumnes tinguin accés a un aprenentatge significatiu.

Segons (Santos Guerra, 1999) són quatre els pilars en els quals es

recolza una organització que educa:

• La racionalitat.  És disposició lògica dels elements i de la dinàmica

organitzativa  per a aconseguir els guanys que es pretenen

assolir.

• La flexibilitat.  S’han d’aquear a les exigències de la pràctica i als

canvis que es pdrodueix a la societat.  Una flexibilitat que té molt

a veure amb l’autonomia dels centres. Ens portaria a plantejar que

des d’aquesta perspectiva, el conjunt d’experiències de

col·laboració intercentres és una manera d’adaptar-se, de manera

coherent i lògica, a les demandes de la societat.

• La permeabilitat. No s’han de mantenir tancades a l’entorn.

• La col.legialitat. No es poden mantenir sota l’eix de la

individualitat. Han de fomentar la participació  de tots els seus

membres dins la societat: “La acción de gobierno en democracia se basa

en la alternacia. La limitación del tiempo de estancia en el cargo parece una

exigencia para la salud institucional y, también, para la higiene mental del

directivo”. (Teixidó Saballs et al., 2000:337)

La proposta de la LOGSE (1990) va encaminada a donar per a

acabada la integració i proposa un model d’escola que doni acollida i resposta

educativa  a tots els seus alumnes siguin quines siguin les seves

característiques socials, personals, o psicològiques. A les nostres escoles hi

acollim alumnes amb diferències de llengua, de religió, de  cultura, de país, de
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sexe, de discapacitat, de preferències sexuals, de estatus socio-econòmic: és

normal (lògic) que molts dels professionals que treballem a l’educació ens

preocupi l’atenció a tots els alumnes, i per això, busquem estratègies (noves

estratègies) que facilitin l’aprenentatge: apareixen nous moviments dirigits al

canvi de la concepció de l’escola que sota el nom de “escola comprensiva”,

“escola inclusiva” pretén una escola més eficaç, més humana.

“Los alumnos han de participar activamente en todas las actividades
y problemas que surjan en el centro, convirtiéndose la escuela, de esta
forma, en un espacio de interacción y de diálogo en el que la aceptación, el
cuestionamiento, el rechazo o la asunción de procesos va a ser lo que
orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que configurará el clima
cultural y social de la misma”

(López Urquízar et al., 1999:352)

Tractar aspectes d’organització de centres docents és donar pautes,

donar solucions perquè tots els elements que interactuen, dins les dinàmiques

escolars, puguin cohesionar-se i  poder dur a terme, plegats, un projecte

educatiu comú:

“(...) la organización que aprende enlaza, por lo menos en su
filosofía, con una concepción educativa y de la enseñanza que tiene en
cuenta el carácter multidimensional y multifacético de la realidad (...) La
unidad de acción que es el aula o el centro, sujeta a influencias internas y
externas, es el foco de atención del profesor y de la formación que se ha de
dar. Se trata de proporcionarle recursos para que, además de transmisor
cultural, sea un transformador a partir del diagnóstico/observación de la
realidad, del establecimiento comstante de controles y del desarrollo de la
crítica sobre la toma de decicisiones que exija la realidad”.

(Gairín Sallán, 1999:63-64)

En un moment de canvi, de transformació, de crisi dins els

centres, crec que és bo (necessari, diguem-ho així) que es tractin temes que

ajudin a millorar les dinàmiques  dels centres, i, tal com se’ns demana: que

aportin plantejaments i estudis sobre aspectes més significatius del nou

sistema educatiu, especialment en el moment de la generalització de la

implantació de la reforma educativa: “Les escoles que es desenvolupen més bé són
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aquelles que superen amb èxit els períodes de transformacions. Aquestes escoles aprofiten les

oportunitats que ofereixen els canvis per evolucionar”. (Font Roura, 2001:6).

L’escola millora (quadre 3) en la mesura que li donem opcions de

créixer, d’adaptar-se a les situacions canviants que marca la societat: en la

mesura que som capaços d’articular propostes organitzatives eficaces que la

ajudin a atendre la diversitat dels seus membres. Són organitzacions que

aprenen dels seus errors, que tenen la capacitat d’aprendre i de facilitar

l’aprenentatge als seus membres i de poder transformar-se per atendre a tots i

cadascun dels seus membres: organitzacions amb la capacitat d’afrontar els

nous reptes d’aquesta societat.

������ /D� LQWHUYHQFLy� G
DOWUHV� SURIHVVLRQDOV� L� VHUYHLV� HQ� O
DWHQFLy

HGXFDWLYD�GHOV�DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV

(Hegarty, 1987) planteja, entre d’altres opcions, els lligams existents

entre un centre d’educació especial i una escola ordinària (quadre 17), a través

del treball, de la direccionalitat de la cooperació entre el personal, els recursos i

els alumnes. La intensitat d’aquesta col·laboració ve representada per la

intensitat de la mateixa línia de color: els alumnes, al cap i a la fi, solen ser

sempre els més beneficiats.

Escola d’educació especial Escola ordinària

SHUVRQDO

UHFXUVRV

DOXPQHV

SHUVRQDO

UHFXUVRV

DOXPQHV
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Per exemple, els alumnes, segons (Hegarty, 1987), poden sortir

individualment en grups petits o fins i tot com a classe sencera (per exemple,

un treball en aquesta línia el trobem a Catalunya, al centre d’educació especial

Crespinell de Terrassa que juntament amb l’centre ordinari Lanaspa, duen a

terme activitats compartides. (Torredemer Taló, 2001)).  Ells poden anar a

l’escola ordinària en diverses ocasions. El lligam, podia ser un propòsit limitat i

específic només o podia ser exploratori amb visions a ampliar el temps passat

a l’escola ordinària. En uns quants casos el moviment d’alumnes era en

direcció contrària amb alumnes que anaven de l’escola ordinària a l’escola

especial.

Els mestres de l’escola específica es van involucrar en tres tipus

d’activitats quan van anar a l’escola ordinària: ensenyar, recolzar als seus

col·legues de l’escola ordinària, i controlar els lligams.

Els lligams poden també involucrar la transferència, o compartir, els

recursos materials.  Des de la perspectiva del personal que treballa en un

centre ordinari, la funció de centre de recursos per part del centre específic pot

ser molt valuosa.  (Hegarty, 1987), continua afegint, que el suport extern de

personal al centre ordinari pot arribar a comportar certs perills donat que

l’escola especial, en aquest aquest, estigui simplement permetent a l’escola

ordinària tenir la responsabilitat d’alumnes amb necessitats especials i

endarrerin l’anar construint una provisió de currículum apropiat per a tots els

seus alumnes.  Si l’orientació és més un enfoc de prevenció en lloc que de

cura, d’ajudar al personal de l’escola ordinària a sol·lucionar problemes entre

ells mateixos en lloc de sol·lucionar problemes a ells, és més probable que

ajudin a l’escola ordinària a construir la seva pròpia provisió.

En qualsevol cas, però, és important tenir present que també s’han de

tenir en compte altres professionals i entorns que hi intervenen en aquest
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procés d’atenció cap a les persones amb necessitats educatives especials.

Com sistematitzar aquest treball i coordinar bé totes les ajudes i suports que cal

donar al tutor, al professional de l’educació que atén un alumnes amb nee, al

cap i a la fi pot acabar essent la clau de l’èxit en l’atenció educativa.

El centre d’educació especial pot acabar essent un centre de referència

d’atenció a la diversitat però a la pràctica, el vertader centre d’atenció a la

diversitat ha de ser el centre ordinari.

Tots els professionals, des dels EAP, serveis socials, professors,

especialistes, etc, hem de vetllar perquè la nostra acció educativa sigui

coherent i precisa. Que la cooperació entre uns i altres fomenti una acció

educativa en el marc d’una escolaritat ordinàri que pretengui que cada individu

es desenvolupi segons les seves possibilitats en el marc d’una societat que

accepta a tots i cadascun dels seus membres.

Per exemple,  el procés d’identificació i de valoració de quines són les

necessitats educatives especials que presenta un alumne, serà clau i decisori

per dur a terme una bona tasca educativa, més individualitzada i centrada

jutament en les seves necessitats.

Com a darrera puntualització penso que no s’ha de perdre mai de vista

que estem parlant del sistema educatiu i que les accions que s’han de dur a

terme s’han de contemplar des d’aquesta perspectiva.

No crec que sigui bo que des de l’educació volguem  sol·lucionar

aspectes mèdics que a nosaltres, com a educadors, no es correspon. Sovint

dins els centres específics s’escolaritzen alumnes amb greus problemes de

salut. L’educador poca feina hi pot fer. La mà de l’especialista en aquests casos

és vital. La pregunta és: hem d’incorporar personal sanitari dins els centres

específics? De fet, molts centres d’educació especial disposen de

fisioterapeutes, per exemple. És així.
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En la mesura que el personal sanitari ajudi a trobar un equilibri de forces

que permeti que l’educador pugui dur a terme la seva tasca educativa, llavors sí

que té sentit que hi hagi aquest personal sanitari.

������ (O�SDSHU�GH�OD�IDPtOLD

Les  relacions que s’estableixen entre l’escola i la família són de vital

importància per al creixement de l’alumne. Avui en dia, més que mai, són

temes que preocupen ja que tot i la importància de l'escola com a centre on

s'imparteix l'educació, és innegable el paper educador de la família, i que són

els pares els primers educadors i responsables de l'educació del seu fill.

“La família ha estat i és heterogènia i, ara més que mai, cal fer un
esforç per tal de comprendre que existeixen diferents formes familiars que
conviuen alhora. No ens trobem davant una crisi d’aquesta institució, sinó
d’unes adaptacions constants degudes als canvis socials. Ara del que es
tracta és de passar d’un model únic a la diversitat de models, i de percebre
aquesta riquesa com a variabilitat i no com a desvicació o mancança: no
estem davant d’una crisi de la família sinó de la seva ràpida i fàcil
adataptabilitat als canvis”.

(Rico Iñigo, 2001:12)

El paper de la família és decisiu en el desenvolupament educatiu dels

nens,  i evidentment, l'assessorament i participació per part de professionals de

l'educació (mestres, educadors, pedagogs etc) pot ajudar a fer d'aquesta, una

tasca conjunta amb un objectiu comú: el desenvolupament ple de totes les

capacitats dels nens/es perquè puguin ser adults plenament integrats en la

societat: “quan els infants tenen necessitats específiques que no es poden diagnosticar o

satisfer en el sí de la família, és l’escola la que ha de donar l’ajuda i l’orientació especialitzades

que els permetran desenvolupar els seus talents malgrat les dificultats d’aprenentatge o les

deficiències físiques. “(Delors et al., 1996:108)

El treball amb pares ha de ser un objectiu a tenir en compte  en el marc

del procés educatiu del centre. En la mesura que escola i família caminem

plegats avançarem, se’n cap mena de dubte.
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A l’estat espanyol, a través de la seva Constitució, ha atribuït a tots els

espanyols el dret a l’educació i reconeixenet  la participació de pares,

professors i  alumnes en el control i gestió dels centres subvencionats amb fons

públics (article 27). LA LODE, Llei Orgànica 8/1995 de 3 de juliol (B.O.E.

4.7.85),  posa . La LOGSE a través dels seus articles té sempre present el

paper dels pares i de la família en tots i cadascun dels aspectes que

repercuteixen en l'educació global del nen:

“(...)
Article 2.
b) La participació i col·laboració dels pares o tutors per tal de

contribuir a una millor consecució dels objectius educatius.
(...)
Article 7

1. L'educació infantil, que comprendrà fins als sis anys d'edat,
contribuirà al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral dels
nens. Els centres docents d'educació infantil cooperaran estretament amb
els pares o tutors per tal de tenir en compte la seva responsabilitat
fonamental en aquesta etapa educativa.

(...)

Article 37
4. Les Administracions educatives regularan i afavoriran la

participació dels pares o tutors en les decisions que afectin l'escolarització
dels alumnes amb necessitats educatives especials.”

En els alumnes amb necessitats educatives especials, la participació

directa dels pares en l'educació dels seus fills, tingué un punt clau i decisori en

la dècada dels anys 60, quan fou a través d'iniciatives dels mateixos pares

afectats, que anaren sorgint la gran majoria dels centres d’educació especial.

Fins aquell moment, molts dels alumnes amb n.e.e. majoritàriament fruit de

deficiències psíquiques, no trobaven resposta ni escolaritat en centres ordinaris

i la majoria restaven a casa sense possibilitat de rebre resposta educativa des

d'altres àmbits, com pot ser l'escola. Fou doncs, fruit de la mobilització de les

famílies afectades, juntament amb iniciatives privades i suports des de diferents

àmbits que, a les comarques de Girona, es crearen els centres d'EE ; escoles

que anys més tard, foren assumides pel Departament d'Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya i que actualment segueixen en funcionament essent

ja centres públics d'EE depenents del departament d'ensenyament.
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Així doncs, la implicació dels pares en l'educació dels  fills amb

necessitats educatives especials, fou ben directa i decisiva, i continua essent,

igual com en totes les famílies, bàsica i fonamental per afavorir el

desenvolupament dels alumnes que tenim a les escoles. Ara bé, ser pare no és

en cap cas una tasca fàcil, i no hi ha on obtenir un títol que ens acrediti per dur-

la a terme; de ser pare se n'aprèn essent-t'ho i es fent de pare, de mare, que

van sorgint dubtes, dificultats, preses de decisions constants, i incerteses que a

vegades desorienten a la família sobre com actuar i afavorir el

desenvolupament dels seus fills. Sovint encara esdevé més complexe, si

aquests fills presenten algun tipus de deficiència que suposa a la família haver

d' assumir una realitat amb la que no comptaven i a acceptar una situació que

no està exempta de dificultats.

������ /¶HGXFDFLy�HQ�HO�OOHXUH�L�OHV�SHUVRQHV�DPE�GHILFLqQFLHV��

L’atenció educativa cap a les persones amb deficiències ha experimentat

unes grans innovacions aquests darrers anys. Hem anat adaptant-nos als nous

canvis que la nostra societat mica en mica ha imposat. Ara, tots plegats, som

un  xic més tolerants envers aquelles persones que tenen deficiències mentals,

sensorials, físiques, orgàniques o conductuals, etc. Avui, acceptem la diversitat

com una situació normalitzadora i de creixement entre les persones. Hem de

prendre la diferència com quelcom inqüestionable i malgrat que tot plegat sigui

difícil (no hi ha res fàcil, és clar) l’acceptació de la diversitat ha de ser una fita

en les nostres activitats, en els nostres quefers diaris: tots som diferents i és en

la riquesa d’aquesta diferència on rau la nostra vàlua com a éssers humans.

Som conscients que cal apostar cap a aquelles activitats que arribin a

tots sense cap mena de marginació per raó de sexe, cultura, religió, estatus

                                           
13 Aquest subcapítol , en part, el seu contingut s’ha tret de l’article : Garcia
Balda, J. M. (2001). L’educació en el lleure i les persones amb deficiències.
Setmanari LA PROA, Diari del Baix Empordà [Suplement Empordà Lleure]
núm. 396. Any VIII. Setmana del 21al 27 de setembre de 2001. (Garcia Balda,
21/9/2001)
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social,  o capacitat cognitiva: “El camino que lleva de la marginación a la exclusión es

corto y sólo una minoría podrá eludirlo. Llegar o no al espacio de la exclusión dependerá del

tipo y gravedad de la discapacidad, pero también de la posición socioeconómica de la familia.

La desigualdad (económica y social) se manifiesta en la capacidad de respuesta ante los

obstáculos sociales e institucionales para la inclsuión. Si bien el porcentaje de discapacitados

que no son excluidos es relativamente reducido, es pertinente diferenciar entre marginación y

exclusión”. (Montero Llerandi, 1999:354)

A la pràctica, però, són poques les entitats de lleure que tenen en el seu

centre joves i infants amb discapacitats. Cap aquí va la meva reflexió. Per què

passa això? Hi ha moltes variables a tenir en compte.

Sovint ens queixem de la nostra formació teòrica entorn el món de les

deficiències. Ens fa por atendre a un jove amb una patologia que desconeixem

quan la nostra preparació  per a treballar amb joves i infants “normals” és la

mateixa que ens ha de servir per conèixer què és la síndrome de Down, o una

paràlisi cerebral, per exemple. Avui, més que mai, tenim a disposició nostra

moltíssima informació que caldrà, però, analitzar i estudiar posteriorment

(Garanto Alós, 1993).

Sovint ens queixem que no podem fer les mateixes activitats per a

tothom. I és aleshores quan oblidem que aquestes són un mitjà per a assolir

uns objectius. Que són sempre replantejables i que s’han d’adequar en funció

de moltes variables. Que una nena no pugui córrer perquè va en cadira de

rodes no ha de ser un impediment perquè li puguem adaptar una activitat i

pugui participar-ne d’una altra. Hem de ser capaços de planificar propostes que

tots puguin realitzar. Sempre podem diversificar una mateixa activitat de

manera que sigui factible dins les possibilitats de cadascú.

Sovint ens queixem que calen molts recursos per poder atendre a

nois i noies amb deficiències i és veritat. Haurem de plantejar-nos, per

exemple, que en una colònia o en un campament hi hagi algun monitor de més

perquè ens faci un suport determinat: que tingui cura de la Laia que precisa un

suport específic perquè va en cadira de rodes i que és diferent del que
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necessita en Carles que se sap valer per ell sol perquè no té una paràlisi

cerebral.  Aquesta societat del benestar, a través dels poders públics, ha de

prevenir els ajuts i suports necessaris perquè ningú deixi de fer cap mena

d’activitat per una qüestió econòmica perquè inevitablement l’augment de

recursos genera automàticament un augment de despeses. Des dels nostres

ajuntaments, des de les nostres entitats hem de preveure aquells mecanismes

de compensació que ajudin a trobar un equilibri que permeti que tots puguem

participar d’unes mateixes tasques: els recursos han d’estar a disposició de

tots. No podem permetre que siguin les famílies afectades les que s’hagin de

fer càrrec d’aquestes despeses “extres”.

Sovint ens queixem que no és possible fer activitats de lleure per

a tots i diem que s’han de fer esplais especials per a nois i noies amb

deficiències. I ens estem equivocant. Perquè a l’esplai per sobre de tot

eduquem i deixem la instrucció per a l’escola. Avui dia, a casa nostra, l’actual

marc educatiu estableix un sistema que permet atendre les necessitats

educatives especials dels alumnes amb deficiències a través de la seva

escolarització en centres ordinaris i en centres especials. A l’esplai tothom ha

de participar en la mesura de les seves possibilitats. Seguir el model escolar i

aplicar-lo en entorns de lleure vol dir perdre la identitat.

L’atenció cap a les persones amb deficiències demana una actitud

positiva, voluntat, capacitat crítica, imaginació i creativitat i un convenciment del

personal que hi intervé. Ens ho hem de creure. Hem d’estar segurs que la

nostra tasca com a educadors en el lleure val la pena. Hi ho estem, és clar. Per

això no hem d’escatimar esforços en atendre aquests nois i noies, infants i

joves que han de venir als nostres centres, als nostres esplais. Hem de fer-los

partícips de les nostres propostes educatives. Tots plegats som capaços

d’establir estratègies que fomentin la participació entre uns i altres. Hi ha molts

factors que afavoreixen la participació i la integració educativa d’aquests nois i

noies però per sobre de tot cal una acceptació mútua del col·lectiu de monitores

i monitors dels nostres esplais. Cal caminar plegats de manera que el procés

d’integració, d’atenció –al cap i a la fi- d’aquests nois i noies no sigui una tasca
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conflictiva. Que hi hagi una coherència educativa i que esdevingui un element

de reforç i de maduresa als centres. Que això no signifiqui que haguem de

trencar amb les nostres propostes perquè aquestes, sens cap mena de dubte,

han de ser coherents amb alguns dels principis que he exposat.

Les línies de treball que han d’orientar el treball dins els centres d’esplai

s’ha de plantejar tenint en compte:

• La projecció social de la persona amb deficiències tenint en

compte les seves possibilitats i formant part del col·lectiu

• La concepció del lleure com un espai de creixement i d’educació

integral

• La normalització i integració de les persones amb deficiències

• La promoció de la persona i el grup en la mesura de les

posibilitats de cadascú.

En la mesura que compartim plegats activitats i vivències entre aquells

que pateixen algun tipus de discapacitat la convivència es normalitza i mica en

mica ens acostumem a tenir per companys a nens i nenes amb deficiències.

Acabem acceptant aquesta diferència i moderem les nostres actituds envers

aquests col·lectius.
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(Salvador Mata, 1997:130), afirma que el canvi de l’educació Especial, a

l’atenció envers les persones amb deficiències, afecta també a les actituds

(vegeu quadre X), quan passem de la compasió i assistència caritativa al

respecte dels drets de la persona amb deficiències; quan passem de la

comprensió davant d’unes necessitats específiques derivades d’unes

deficiències a una exigència que faci efectives les potencialitats de l’alumne; de

l’acceptació de la situació real del noi/a a trobar la superació a les dificultats; A

l’actitud negativa davant les possibilitats d’aprendre a la recerca d’un potencial

d’aprenentatge sigui quines siguen les seves limitacions.

Compartir activiatst plegats no  únicament se’n beneficien els infants

amb deficiències sinó que el grup de nens “normals” en rep les conseqüències

més directes per què no hem d’oblidar que els que avui són infants el dia de

demà seran persones adultes.
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Ja he manifestat, en capítol 1, que una de les problemàtiques amb les

que m’he trobat al llarg d’aquesta recerca ha estat la de com poder

compaginar la meva pràctica docent amb el marc teòric de l’educació especial.

Ha estat vertaderament complex i he constatat  que el tòpic de que a la pràctica

les coses són molt diferents que en la teoria, és ben cert. En qualsevol cas em

semblava que havia d' ajustar i complementar aquest treball amb algunes

opinions, amb alguns comentaris i suggeriments que des de la pràctica dels

centres em podien aportar alguna cosa. Sobretot, m’interessava conèixer el

parer d’aquelles persones que dia a dia treballen a les escoles i han d’atendre

una multivarietat d’alumnes amb unes necessitats, sovint, molt específiques i

complexes.

Adreçar-me als centres a través d’un qüestionari ha estat una manera de

conèixer la realitat d’aquests.  Per altra banda (punt 2), també he volgut

entrevistar-me amb alguns dels directors i directores dels centres d’educació

especial de les comarques de Girona per poder comptar amb la seva

experiència directa. Aporto la informació i el bagatge de  vuit professionals14 de

l’ensenyament que, des de la seva feina a la direcció de l’escola coneixen de

primera mà quines són les problemàtiques que avui es viuen dins els centres

d’educació especial.

L'anàlisi d’aquestes enquestes i de les entrevistes efectuades als

directors i directores dels centres d’educació especial de les comarques de

Girona no és el cos principal d’aquest treball però que sí que em va semblar

interessant aportar-hi elements que descriuen com és, avui, l’atenció educativa

                                           
14 Director C.P.d’E.E. Font de l’Abella (Girona) , Directora C.P.d’E.E. Palau
(Girona); Directora C.P.d’E.E. La Maçana (Salt); Directora C.P.d’E.E. Mare de
Déu del Mont (Vilafant); Directora C.P.d’E.E. Ramon Suriñach (Ripoll);
Director C.P.d’E.E. Ventijol (Blanes); Directora C.d’E.E. Joan XXIII  ( Olot);
Directora C.d’E.E. Joan Riu  ( Sant Gregori)
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envers les persones amb necessitats educatives especials i quin futur, en base

al treball actual, ens espera als centres d’educació especial.

El tractament de la informació és purament descriptiu. Més endavant

deixo clar en  algunes de les propostes de futur, que fora bo fer un estudi en

profunditat , a Catalunya, sobre l’educació especial o revisar i actualitzar

algunes recerques publicades que ja s’han fet sobre l’atenció educativa

d’alumnes amb necessitats educatives especials (Eloy del Río, 1997; Dueñas

Buey, 1990).

Aquesta part de la meva recerca, però, de manera molt il·lustrativa

(alhora poc representativa), ens permetrà dibuixar unes necessitats, i en certa

manera intuir unes tendències que poden servir per començar a posar fil a

l’agulla a possibles futures recerques entorn l’atenció educativa dels alumnes

amb necessitats educatives especials. El parer de la gent que dia a dia, any a

any, atén aquests alumnes és bàsic i imprescindible per a dissenyar i crear

propostes  d’intervenció i atenció educativa.  Des de la pràctica dels centres,

des del dia a dia, les coses, sovint, se solen veure d’una altra manera. Els

nostres governants, els nostres teòrics, haurien de tenir-ho sovint, molt més

present si volem tots plegats construir una vertadera escola de qualitat.

���� (QTXHVWD� DGUHoDGD� DOV� FHQWUHV� GH� SULPjULD� L� VHFXQGjULD

GH�OHV�FRPDUTXHV�GH�*LURQD

Vaig enviar, a finals de maig, un qüestionari via correu electrònic, a tots

els centres d’educació infantil,  primària i secundària públics, privats i privats

concertats de les comarques de Girona.

El qüestionari (Vegeu annex) va ser tramès per correu electrònic per

varis motius:
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a) El seu cost, fet i fet, era igual a  zero pessetes.  M’estalviava haver de

fer fotocòpies, ensobrar, enviar i adjuntar-hi sobres amb els segells inclosos

perquè m’ho retornessin.

b) Em permetia poder estar treballant amb la totalitat de la població

donat que representava el mateix esforç enviar un e-mail a 100 centres com a

la totalitat d’aquests (420 centres). En aquest cas no havia de definir la població

a qui havia d’anar destinada l’enquesta. Vaig elaborar un llistat de tots els

centres de les comarques de Girona (des de la secció de Programes i Serveis

del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a Girona, em

van facilitar el llistat dels centres públics. Jo ho vaig completar amb la resta,  a

partir dels centres que figuraven  a la Web de la Generalitat –

http://www.gencat.es/ense-    i del Programa d’Informàtica Educativa , dins la

Web dels centres –http://www.xtec.es - )

c) La resposta m’era enviada a la meva adreça de correu electrònic.

Podia automatitzar i generar el tractament de les dades directament per

l’ordinador.

d) Tot i enviar-los el qüestionari via correu electrònic, podien disposar

d’una adreça: http//www.xtec.es/~jgarcia5 on hi podien trobar el qüestionari

permanentment.  Per tant, el fet de no adreçar-los correu imprès permetia

comptar que no estava generant paperassa que sovint s’amuntega en els

despatxos dels centres.

Per contra, però, era conscient d’alguns problemes amb els quals em

podia trobar:

a) Vaig sol·licitar una autorització a la Delegada d’Ensenyament a Girona

per poder trametre aquests qüestionaris al centre. Abans no vaig rebre

l’autorització va passar força temps. El qüestionari s’enviava, malgrat tot,  a

finals de maig. Soc conscient de que es tractava d’un mal moment dins els

centres donat que estaven a la recta final del curs 2000-2001.
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b) Personalment no estava massa avesat en la creació de formularis

html (llenguatge de programació per a la seva consulta amb un navegador o un

programa de correu electrònic). Això va fer que durant els mesos de febrer-

març hagués de fer  un curs “intensiu” per aprendre a dissenyar formularis web.

Vaig comptar amb l’assessorament de la Subdirecció General de Noves

Tecnologies: la senyora Marian Minguillon, de Barcelona, i el Senyor Albert

Perafita, de Girona.

c) Vaig poder constatar que si bé tots els centres docents disposen de

bústia de correu electrònic, per part del programa d’informàtica educativa del

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, són pocs els qui

en fan una lectura diària del correu electrònic que els arriba i que no tots

l'utilitzen de manera habitual (més aviat són una minoria).  Puc constatar que

les noves tecnologies si bé es tracta d’una realitat als centres educatius la seva

utilització, de manera generalitzada, no està massa estesa.

Vaig deixar per defecte una opció del programa amb el qual enviava el

qüestionari (Outlook express) que et permetia saber, a través d’un sistema

d’”acús de rebut”, qui havia llegit el missatge tot i que aquesta opció no

necessàriament implica que sigui fiable puix que no és necessari emetre l’acús

de rebut per part de qui ho rep, no funciona amb altres tipus de programes que

no siguin el mateix Outlook express, i per altra banda un missatge pot quedar

perdut enmig del munt de correu que rep, diàriament, un centre educatiu. Tot

així, de 420 missatges enviats, vaig rebre només 155 confirmacions (36,9%).

d) Els equips directius van sobrecarregats de feina. Difícilment disposen

de temps per poder contestar qüestionaris. En altres treballs que he realitzat i

en els quals hem utilitzat algun tipus d’enquesta o entrevista hem hagut

d’insistir, o en alguns casos, oferir alguna compensació a canvi, donat que

l’investigador el que vol sempre, és poder recollir quants més qüestionaris

millor a partir de la mostra que inicialment s’ha definit. Avui, tot i que el correu

electrònic obre unes vies importants de cara a la recerca soc conscient que a la
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bústia de correu electrònic diàriament reben molta informació. Enmig del

qüestionari que els vaig enviar molt possiblement hi devia haver informacions

dels sindicats, publicitat indiscriminada, etc, etc.

e) No pretenia emetre un judici científic. N’era conscient d’aquest fet des

del primer moment.   Per tant deixo ben clar des del primer moment que no

existeix una representativitat de les dades recollides que ens permeti emetre

judicis clars i precisos. En tot cas he de manifestar que aquesta és l’opinió d’un

sector de la població escolar de les comarques de Girona i que no representa,

en cap cas, la seva totalitat.

No es tracta, sincerament, de donar massa importància a aquest capítol

de la recerca. No crec que les dades que pugui aportar siguin massa

significatives. No voldria, però, tampoc menysprear de cap manera l’esforç

d’aquells professionals que m’han fet arribar les seves respostes. He volgut,

això sí, captar algunes opinions que mostraven els docents dels centres de les

nostres comarques.  Per tant, aquest capítol s’ha d’entendre des d’aquesta

perspectiva.

He rebut pocs qüestionaris amb les respostes complimentades. Era força

previsible.  A partir, però, dels que he rebut,  he realitzat un estudi descriptiu

analitzant les respostes que m’han proporcionat els centres.  Només he fet un

tractament d’aquestes a partir de les 14 preguntes formulades, diferenciant

només els centres de primària i els de secundària.  L’únic centre que ha respòs

el qüestionari i que imparteix primària i secundària l’he inclòs dins el grup de

secundària entenent que es tractava d’un centre amb molts d’alumnes,

equiparable amb els centres públics de secundària. Donades les poques

respostes contestades no hi ha diferenciació entre els centres privats i els

concertats, malgrat que soc conscient que els suports i ajuts de que disposa

l’escola privada-concertada per a l’atenció dels alumnes amb necessitats

educatives especials difereix dels que disposa l’escola pública. Això ens

portaria a un debat que no és motiu d’estudi en aquesta recerca.
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Vaig enviar els qüestionaris a 420 centres15 .

Alt Empordà 92 centres

Baix Empordà 67 centres

Cerdanya 17 centres

Garrotxa 42 centres

Gironès 100 centres

La Selva 75 centres

Ripollès 27 centres

He rebut 21 qüestionaris de primària, 6 qüestionaris de Secundària.

Representen el 6,7% dels centres de les comarques de Girona els que han

respòs el qüestionari. És una dada prou remarcable per tenir en compte que la

validesa de les respostes aportades és poc significativa.

Un 75%  dels centres són de primària.

L’anàlisi descriptiu de les respostes que m’han fet arribar ho faig a partir

de la presentació de les 14 preguntes que els vaig formular. Les exposo una a

                                           
15 Els qüestionaris van ser enviats a tots els centres educatius d’educació
infantil, d’educació primària i secundària  de les comarques de Girona menys
les escoles d’educació musical, les escoles de capacitació agrària, etc. De
tota manera,  a partir del llistat que jo disposava de centres, i davant d’alguns

Educació 
Primària

75%

Educació 
Secundària

25%
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una. Intento aplegar-hi aquells comentaris que algunes escoles i instituts hi ha

afegit.  Estableixo un petit anàlisi interpretant, a partir de les respostes, algunes

possibles sol.lucions, a la pregunta formulada, comentaris i un anàlisi personal.

Les preguntes plantejades en el qüestionari són les següents:

��� 4XLQD� SUREOHPjWLFD� FRPSRUWD� O
HVFRODULW]DFLy� G
DOXPQHV� DPE

QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��QHH��DO�YRVWUH�FHQWUH"

L’educació és un fet complicat i l’atenció a l’alumnat amb necessitats

educatives especials ha comportat un cert esforç per part del sector educatiu

que ha anat en augment en els darrers anys  donada la diversitat de

procedències, problemàtiques i situacions associades a cadascun dels nostres

alumnes.

Hi  ha qui això ho viu força malament; hi ha qui creu que aquestes

situacions han provocat bons canvis dins el si de les escoles i que no només ha

beneficiat al propi alumne, puix que no només ha rebut una atenció, sovint,

específica i individualitzada i ajustada a les seves necessitats, sinó que els

mestres han hagut de formar-se i atendre a cadascun d’aquests alumnes. Això

ha suposat que s'hagi hagut de reflexionar sobre la pròpia pràctica docent; que

els alumnes han hagut de modificar hàbits i comportaments, les famílies han

adoptat noves actituds, etc, etc.

 Les situacions de  crisis es poden entendre, també, des d’una vessant

positiva. Per tant, i des d’aquest punt, seria bo creure que no necessàriament

els problemes que comporta l’escolarització d’alumnes amb necessitats

educatives especials afecta de manera negativa sinó que més aviat al contrari.

                                                                                                                    

d’aquestes escoles que desconeixia quin tipus d’ensenyament impartien
dubte, vaig optar per enviar el qüestionari.
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Majoritàriament la gent que ha contestat, ha manifestat que

l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials comporta

alguns problemes dels quals només un centre de secundària ha manifestat que

n'ocasiona molts.  Des d’aquesta perspectiva, i davant d’aquests resultats,

ningú dubte que l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives

especials a l’escola ordinària comporta un esforç per part del professorat que

els ha d’atendre.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

No comporta cap problema B

Comporta alguns problemes C

Comporta molts problemes D

��

�

�

��

�

� �

�

�

��

��

Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � �� �

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �

$ % & '

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• Tot i no comportar problemes importants, caldrien més professionals per

poder atendre’ls millor
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• Depèn de la tipologia dels alumnes amb NEE comporta alguns problemes o

molts problemes. N’hi ha alguns que la seva escolarització comporta molts

problemes i alguns només alguns problemes d’adaptació

• Els problemes depenen de l’alumne i de l’actitud de la família. N’hi ha que

no comporten gaires problemes i n’hi ha que molts. Se suposa que només

parlem d’alumnes amb dictamen

• Perquè disposem de l’especialista d’EE, els grups són petits i els mestres

tutors els hi poden dedicar una atenció més específica

• Tenim un nen amb nee a 5è que aquest proper curs anirà a una escola

d’educació especial i, un altre nen, deficient auditiu, a 6è que és compartit

amb l’escola Maçana de Girona

• Potser depèn de quins alumnes, de quins tutors...però hi ha personal per

atendre’ls a hores

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Problemes d’organització, recursos humans, acceptació...

• Manca professors de diversitat

• És necessaria una adaptació per part dels alumnes i dels professors

• La mala formació dels mestres d'Educació Infantil i primària i dels mestres

d'Educació Secundària pel que fa a didàctica, pedagogia i psicologia és la

raó bàsica dels problemes. Els mestres a l'escola de magisteri haurien

d'aprofundir més en totes les pedagogies i metodologies que existeixen

arreu del món de manera que poguessin tenir molt més desenvolupades les

destreses, habilitats i coneixements que necessita un mestre a l'aula. Al

mateix temps els mestres haurien d'haver desenvolupat millor la capacitat

d'aprenentatge. A l'escola de magisteri no se'ls ha exigit prou aprofundiment

i a la realitat diària enlloc d'aprendre dels problemes es "cremen".

Estic força convençut que avui ningú dubte que l’escolarització

d’alumnes dins els centres ordinaris és beneficiós. Per tant, malgrat que

existeixen, com a tota pràctica docent, certs problemes ningú pot afirmar amb
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total rotunditat, que aquests alumnes no poden estar escolaritzats al centre

ordinari.

���/HV�DFWLYLWDWV�TXH�HV�GXHQ�D� WHUPH�GLQV� OHV�DXOHV�V
KDQ� �KDJXW�G
DQDU

DGDSWDQW�L�R�PRGLILFDQW�HQ�IXQFLy�GH�OD��GLYHUVLWDW�GH�O
DOXPQDW"

És molt important (almenys m’ho sembla a mi) que les activitats que

s’hagin hagut de fer dins les aules no s’hagin modificat i/o adaptat únicament i

exclusiva a l’alumnat amb necessitats educatives especials. El que és important

és que aquests canvis s’hagin pogut produir dins de tota la col·lectivitat de

membres que participen de l’acció educativa. Els canvis no només s’han d’anar

ajustant cap al col·lectiu d’alumnes amb deficiències sinó que cal  tenir present

que hi ha una diversitat d’alumnes que han d’ésser atesos i que tots, amb més

o menys mesura, tenen unes necessitats educatives que s’han d’anar ajustant.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

No, bàsicament no s'han hagut de fer massa

canvis

B

Sí, atendre tots els alumnes en la seva

diversitat, comporta  certes modificacions o

adaptacions

C

Els canvis només s'han hagut de fer

específicament als  alumnes amb nee

D
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Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � �� �

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �

$ % & '

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• No s’han fet massa canvis perquè de tots els alumnes de necessitats

educatives especials, només una alumne té problemes greus. Fins ara ha

estat a Educació Infantil, s’ha hagut d’adaptar un ordinador, i serà ara a

l’entrar a Primària que ens haurem de plantejar canvis més importants.

• Hem hagut d’adaptar els horaris de cara el suport del nen de 5è i pel nen de

6è només ve a l’escola els divendres, fer que hi hagués E. Física i Plàstica

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Hi ha molts alumnes que no segueixen i es fan pactes entre professors i

alumnes en quan a la feina

• A Educació Infantil i el primer cicle de primària hem realitzat veritable

modificació per poder atendre a la diversitat, però a partir del segon cicle de

primària el professorat encara no ha rebut la formació necessària per poder

implantar aquests canvis. Properament treballem per aquesta formació de
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manera que el plantejament del curs ja es faci des de la perspectiva  que no

hi ha dos alumnes iguals. Però cal molta formació, planificació i estudi

profund dels recursos materials.

���/D�LQFOXVLy�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHH�KD�LPSOLFDW�XQ�HVIRUo��PHWRGROzJLF�SHU

SDUW�GHO�SURIHVVRUDW���6
KD�KDJXW�G
DQDU��DGRSWDQW�XQ�FRQMXQW�G
HVWUDWqJLHV

SHU�SRGHU�DUULEDU�D�WRWV�L��FDGDVFXQ�GHOV�VHXV�DOXPQHV"

Des de l'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives especials

a les escoles ordinàries s'ha fet més evident que tots els alumnes tenen unes

determinades necessitats educatives, alguns més específiques que d'altres,

però que és a tots a qui s'ha de donar resposta.  Això ha comportat que s'hagi

anat veient la necessitat de recórrer a noves estratègies metodològiques que

suposin una millor atenció educativa a determinats alumnes. Al mateix temps

ens hem fet conscients que aquestes estratègies tan podien beneficiar a

l'alumne amb necessitats educatives especials com a la resta de companys de

l'aula. En definitiva qui en surt beneficiat és tot el sistema educatiu.

En aquests moments ja no dubtem que no tots els alumnes aprenen de

la mateixa manera, ni tenen els mateixos interessos, disposició, capacitat, etc

per tant,  és tasca de l'escola i del mestre trobar les fórmules que facin possible

arribar a cadascun d'ells.  Lògicament això ha�comportat i comporta encara�un

esforç per part de tot el professorat que s'ha vist en la necessitat de recórrer a

noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge que tinguin en compte la

diversitat, els diferents ritmes, l'autoaprenentatge, la funcionalitat...

Veient doncs les respostes a aquesta pregunta es fa evident que la

inclusió d'alumnes amb necessitats educatives especials suposa

majoritàriament als centres una adaptació de noves metodologies que els

permetin atendre a tot l'alumnat. Ara bé, s'observa com a primària, el fet de

recórrer a noves metodologies i estratègies està més vinculat a cada cas,

possiblement pel tipus de treball que es porta a terme a les escoles i que
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permet que alumnes amb necessitats educatives especials hi  trobin resposta

sense grans variacions.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

No, no ens ha comportat cap mena d’esforç

metodològic

B

Sí, ens ha comportat un gran esforç ©

En alguns casos sí, i en altres no D

��
�
�

�
�

��

�

�

�

��

��

��

Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � � ��

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �

$ % & '

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• Ens hem trobat amb pocs recursos i poca informació per atendre als

alumnes amb NEE

• No tenim recursos humans: logopedes, psicòlegs,... aportats per

l’administració.

• No es pot generalitzar. Hem tingut alumnes amb els que ha estat fàcil

treballar, la seva disposició i la de la família eren bones i era gratificant el

treball, en d’altres ocasions ha estat molt difícil. Normalment la dificultat ve
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més per la manca d’hàbits dels alumnes i per la no acceptació del problema

per part de la família que no pas per les mancances de l’alumnat

• Sempre estem parlant del mateix cas

• Hem tingut nens hiperactius, i alguns amb deficiències cognitives. No gaire

motrius ni sensorials

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

L’existència d’aquest tipus d’alumnat requereix professionals específics dels

quals no disposa el centre: logopeda, assistent social, psicòleg,...

A 1er cicle d’ESO hi ha hagut més bona predisposició per atendre aquests

alumnes; a 2n cicle, hi ha hagut més diversitat d’actituds per part del

professorat

És una qüestió gradual ja que abans aquests alumnes no arribaven als instituts

Cal tenir  en compte que en els centres concertats no és previst  cap mestre

d’educació especial ni el professor de psicologia i pedagogia

D'entrada com que encara no es realitza aquest treball prou a fons només en

alguns casos ha suposat un sobreesforç. En cas de tenir-ho ben plantejat

d'entrada caldria tenir present que cada nen té les seves necessitats

educatives i no fer tanta diferenciació, deixant aquesta per aquells casos

realment profunds (que no han de suposar més del 1 per 200 alumnes). Sovint

el problema és més de prevenció i planificació de la diversitat que no pas dels

alumnes. Aleshores és quan ja no s'ha començat el treball escolar

adequadament a l'alumne que apareixen els problemes.

���/
DWHQFLy�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV�KD�LPSOLFDW

FDQYLV��D�QLYHOO��GH�FHQWUH�HQ�UHODFLy�D��

Els centres educatius són organismes dinàmics, que tenen una funció

educativa social molt clara i específica. Penso que els aspectes organitzatius

en els diferents àmbits que composen l'estructura educativa són bàsics per

poder atendre a la diversitat. Cal que en cadascun d'aquests aspectes es

generin canvis i reestructuracions que permetin atendre als alumnes amb
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necessitats educatives especials. Dependrà de l'organització del centre, la

coordinació i planificació  del treball, les adaptacions del currículum,

l'organització a nivell d'aula, l'actitud dels docents ... que anirem apropant-nos

d'una manera més o menys favorable cap a l'atenció a la diversitat.

Estem plenament convençuts que això implica un esforç enorme. Per

exemple, i sense anar més lluny, la majoria de professionals han d’adaptar i

preparar molts de materials específics per poder treballar amb els seus

alumnes. No hi ha un llibre de text que serveixi per a tots (tampoc hauria de ser

aquest el cas del que passa a primària o secundària). El professor especialista

ha de destinar un munt d’hores per a dur a terme aquests tasques. Ho tenim

previst en els nostres centres? Existeixen hores perquè aquests professionals

puguin treballar en l’adaptació d’aquests materials? L’administració educativa

ho té en compte?

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

Les actituds dels docents, de l’alumnat, dels

pares, etc.

B

A nivell organitzatiu (Horaris, agrupació de

l'alumnat, etc)

C

A nivell de continguts ( recursos, currículum,

funcionalitat de l'aprenentatge, etc)

D
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Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � �� ��

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �

$ % & '

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

Les modificacions han estat diverses tot depenent de la problemàtica de

l’alumnat, també diversa: hem tingut deficients auditius, deficients visuals,

motòrics, esquizofrènics, Down,...

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

Això depèn de les ganes de cadascú de voler-se adaptar, però en general la

valoració és força positiva

En les etapes que treballem amb atenció individualitzada ha estat més senzill.

En les etapes en les que encara no hi hem arribat és complex poder atendre

aquesta diversitat.
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��� (Q� TXDQ� D� OD� � LQFOXVLy� GH� O
DOXPQDW� DPE� QHFHVVLWDWV� � HGXFDWLYHV

HVSHFLDOV�D�O
HVFROD�RUGLQjULD�V
KDQ�SULRULW]DW���

Cadascun dels centres educatius de primària i secundària disposa d'una

sèrie de recursos personals, organitzatius i d'infrastructura que en aquests

moments permetrà la integració d'alumnes “d'educació especial” segons les

característiques i necessitats que presentin. Es una realitat que des dels

centres es té la sensació fonamentada de no disposar dels suficients recursos

educatius (personals, materials, d'assessorament, d'infrastructura etc)

necessaris per atendre satisfactòriament les necessitats de l'alumnat, i més

encara quan aquestes esdevenen més específiques.

 Moltes vegades els centres reclamen més recursos personals i

específics per poder donar resposta a la diversitat, i sempre és en funció

d'aquesta disposició de recursos que l'inclusió d'alumnes amb necessitats

educatives especials a l'ordinària pot augmentar o disminuir.

Es fa del tot necessari doncs, comptar amb una bona planificació,

coordinació i disposició d'aquests recursos per tal que totes les escoles puguin

estar obertes a atendre a alumnes amb necessitats educatives especials.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

Els recursos en funció d'aquesta atenció B

L'atenció sempre en funció dels recursos

existents

C

S'ha fet com s'ha pogut sense tenir massa en

compte ni una cosa ni l'altre

D
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Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � �� �

(GXFDFLy�6HFXQGjULD
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

Cada vegada hi ha més tipologies de nens i nenes i costa molt poder arribar a

tots. Molts mestres es queden amb la sensació de no haver pogut fer tot el

necessari.

Normalment s’ha anat fent sobre “la marxa”, sobretot perquè els recursos són

escassos i les necessitats ens superen. Hi ha molts més nens amb problemes

greus que no estan dictaminats i a més hi ha el problema dels alumnes

d’incorporació tardana, que alguns cursos són molts, això vol dir que cal

“repartir” uns recursos ja de per sí escassos. (no pot ser que un alumne tingui

conversa una hora a la setmana perquè no tenim  més disponibilitat, o que la

conversa sigui en grups de sis i d’edats diferents o que el deficient auditiu hagi

de compartir la classe “especial” amb un alumne deficient... però les

disponibilitats són les que són i a la costa hi sol haver una població amb

problemes més nombrosa, percentualment parlant, que a l’interior.

Hem demanat a tots els organismes existent la seva ajuda, més en recursos

personals que materials: CDIAP, Deficients Visuals, EE Palau,...
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Depèn de la mentalització de l’equip directiu

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

Manquen recursos

És evident que manquen recursos per atendre tots els alumnes d’una manera

equilibrada

Per desgràcia l’administració considera aquest alumnat quan arriba a l’institut

com un alumne més i li treu els diferents recursos que podia tenir a primària

(logopèdia, hores d’atenció individualitzada...), el seu raonament és que la

majoria ja han tocat sostre i no s’hi pot fer més, tot i que tots sabem que és un

motiu purament econòmic

Al ser una escola no concertada els pares que tenen fills amb aquests tipus de

problemes han costejat els recursos que han estat planificat en funció de les

necessitats. Però algunes vegades ha estat massa elevat el seu cost i no s'han

pogut realitzar.

Les respostes i matisacions fetes pels mestres i professors demostren

com el sentiment de no poder arribar a tots els alumnes i que hi ha una

mancança de recursos és bastant general tant a primària com a secundària.

Massa vegades queda el regust de fer les coses "com es poden".

��� 0ROWV� LQIDQWV� L� MRYHV� � KDQ� GH� VHU� DWHVRV� HQ� FHQWUHV� HVSHFtILFV

G
HGXFDFLy� HVSHFLDO� MD� TXH� OHV� VHYHV� QHFHVVLWDWV� � HGXFDWLYHV� QR� WUREHQ

XQD�UHVSRVWD�HQ�O
HVFROD�RUGLQjULD

El nostre sistema educatiu és únic, amb un sol currículum per tothom

malgrat disposar de diferents tipologies de centres. Així al parlar de Centres

d'educació especial hem de pensar que estem davant d'escoles que atenen a

aquells alumnes que per diferents causes no poden trobar resposta a les seves

necessitats en l'escola ordinària que els correspondria, però que el marc

educatiu és únic per tots.
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 És molt difícil i complex establir quins són els alumnes "propis" d'un

centre o d'un altre; és, a la pràctica, molt i molt difícil. Les característiques de

l’alumnat escolaritzat en un centre d’educació especial és ben diversa.

Segurament per això la formulació d'aquesta pregunta del qüestionari, en

termes tan absoluts, ha portat a la majoria de centres a no contestar i en canvi,

a detallar amb més profunditat en l'apartat  de comentaris a afegir.

Tal i com manifesten els centres, sempre serà en funció de cada cas i

dels recursos de l'escola receptora, valorant les necessitats i com donar-hi

resposta, que s'haurà d'optar per un tipus o un altre d'escolarització.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

Sí, hi estem d'acord, els alumnes amb nee han

de ser atesos  en un centre d'EE

B

No, no hi estem d'acord, els alumnes amb nee

han de ser  atesos en un centre ordinari

C

10

4
6

1

5

2
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Educació Primària
Educació Secundària
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(GXFDFLy
6HFXQGjULD

� � �

$ % &



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

Però, caldria donar recursos  materials i humans necessaris al centre per

atendre aquests alumnes

Depèn del cas, s’ha de valorar cadascun de manera individual, avaluar les

necessitats i les possibles respostes que pot rebre per part de l’escola

ordinària, abans de passar  a l’escola especial s’ha de tenir molt clar que

l’escola ordinària no dóna resposta a les seves necessitats (No contesta)

Depèn (No contesta)

Han de ser atesos en el centre ordinari sempre que la deficiència sigui lleu

Depèn del cas. A l’escola ordinària amb suport (no contesta)

Hi ha moments en què l’escola no pot donar el que aquests alumnes

necessiten i llavors és el moment de plantejar-se l’anada a un centre especial

Els alumnes amb nee molt greus i permanents poden estar més ben atesos en

centres específics

Depèn del tipus de NEE (no contesta)

Estaríem d’acord que fossin atesos en els centres ordinaris si tinguéssim els

recursos necessaris. Ens sembla una injustícia que pel fet  d’estar l’alumne en

un centre ordinari no disposi dels recursos que cal per a la seva atenció

específica

Depèn dels casos.  Una escolarització compartida un cop la seva distància

acadèmica amb el grup classe és massa gran potser seria el millor. Per això

caldria una coordinació entre els dos centres més enllà de “passar-se la pilota”

mútuament. Cal temps i voluntat per la coordinació, i també partir d’objectius

reals. No s’ha d’enganyar a ningú, i menys als pares sobre les possibilitats d’un

alumne amb nee
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Cal valorar cada situació en concret: característiques de la persona,

afectacions i grau de complicació, escola ordinària on hauria d’anar

(característiques)... (no contesta)

Pensem que la integració, sempre que es pugui, és el millor pels alumnes amb

nee. Tot i això som conscients que hi ha casos en que no es pot dur a terme i

llavors cal que vagin a un centre d’EE.

Depèn del nivell de deficiència i sempre que hi hagin recursos suficients a

l’escola ordinària: humans, materials, tècnics, assessoramnt,... (no contesta)

Depèn de cada cas. El nen amb deficiència auditiva, l’escola ordinària li pot

oferir el contacte amb els altres nens de la seva edat, però molt aprenentatges

no els podria adquirir. Els nens amb nee intel·lectuals poden estar a l’escola

ordinària normalment tota la primària, però la secundària no, ja que les

diferències amb els seus companys cada cop són més grans i no és bo ni per

ells, ni pels seus companys

Depèn dels casos, suposo (no contesta)

En determinats casos l’escolarització pot ser compartida

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

Cada cas és diferent

Tot depèn del grau de NEE i dels recursos disponibles. Les opcions d’aquest

enunciat són massa categòriques: la immensa majoria d’alumnes NEE del

nostre centre hi podien ser atesos (no contesta)

S’hauria d’analitzar cas per cas però el que no té sentit és enviar un nen amb

NEE a l’escola ordinària i no dotar-la de recursos per poder-lo atendre com es

mereix. Penso que si és compleix aquest requisit és positiu per l’alumne està

en un lloc ordinari fins que sigui possible (no contesta)

Atès que els recursos en els centres ordinaris són molt escassos o inexistents

De totes maneres depèn del grau del problema potser en els casos de

disminució profunda no és possible o millor dit no és útil per els alumnes

l’adaptació.
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DWHQFLy� FDS� D� OHV� SHUVRQHV� � DPE� QHFHVVLWDWV

HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��

Tal com he dit al començar aquest capítol, una de les coses que he

constatat al llarg de la recerca ha estat que la teoria i la pràctica es mouen

moltes vegades per dos camins diferents.  El marc teòric de l'escola inclusiva,

es situa en uns paràmetres que malauradament a la pràctica costen molt de dur

a terme.

Sabem prou bé que l'atenció a la diversitat, l'atenció d'aquells alumnes

amb necessitats educatives especials, és una tasca complexa i que actualment

es troba amb moltes dificultats, algunes de les quals s'agreugen molt més en

l'etapa de secundària.

En aquesta pregunta del qüestionari he pogut constatar com des de les

escoles es viu la integració com un procés difícil, ple d'interrogants i

preocupacions, on xoquen molt sovint la teoria i la pràctica; una pràctica que es

veu afectada per mancances de formació del professorat, pocs recursos, una

societat poc integradora etc, etc.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 Existeix un problema en relació a la formació

del professorat  per atendre les nee

B

 No té cap sentit mantenir una xarxa de

centres ordinaris i  específics d'educació

especial

C

 Els recursos que es destinen en educació no

són suficients  per a atendre a tots els alumnes

D

 Algunes "macroestructures" de centre fan

inviable que es  pugui atendre la diversitat

E
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 Els esforços d'integració que fa l'escola no

l'acaba fent més  tard, per exemple, l'empresa

F

El discurs teòric de la integració és perfecte: la

pràctica  és una altra història

G
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

Les escoles grans tenen molts problemes i molts pocs recursos per a

solucionar-los, la ràtio de la nostra escola és molt elevada i molts professors

tenen la sensació de no poder atendre com es mereixen els seus alumnes

No té cap sentit que a Primària s’esmercin esforços i recursos en aquests

alumnes i quan arriben a secundària, on hi ha més recursos en els centres se’ls

treguin de sobre. És molt descoratjador

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$
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Sempre parlem del mateix i en una societat tan competitiva com la nostra

aquests nens han de patir-ho un moment o un altre

Segueixo dient que la formació dels professionals no és completa ni pel que fa

a habilitats de treball, ni a coneixements teòrics ni a capacitat d'aprenentatge.

Al mateix temps si l'educació dels alumnes sense necessitats educatives

especial tampoc és bona, ja que no s'hi destinen els recursos adequadament,

els esforços estan mal orientat i les decisions polítiques interfereixen les

decisions que proposen els professionals veig molt difícil que pels alumnes

amb nee es pugui aconseguir millorar.

���4XLQ�KD�GH�VHU�HO�SDSHU�GHOV�FHQWUHV�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO� � ��&((��HQ�HO

PDUF�G
XQD�HVFROD�LQFOXVLYD��G
XQD�HVFROD�TXH��DWHQJXL�D�WRWV�L�FDGDVFXQ

GHOV�VHXV�DOXPQHV�

Un dels grans interrogants que planteja la teoria de la integració i de

l'escola inclusiva, és el paper que han de tenir els centres d'educació especial i

si aquests han de continuar existint. En aquests moments, des de la nostra

pràctica sabem que no només existeixen els centres d'educació especial sinó

que les matrícules, malauradament, van augmentant en els darrers anys. El

nostre sistema educatiu preveu l'existència d'aquests centres específics per

tant es tracta de trobar la fórmula que compagini la seva existència amb la

filosofia de l'escola inclusiva.

Donades les dificultats que viuen les escoles per  atendre a la diversitat i

que ja hem anat constatant amb les  preguntes anteriors, no es fa estrany que

totes les respostes a aquesta pregunta apostin per l'existència dels centres

d'educació especial. Penso que és positiu però, veure que es tenen en compte

fórmules de col·laboració entre ambdós centres que puguin afavorir a l'alumnat

amb necessitats educatives especials. També són conscients els centres,

especialment els de secundària, que això comporta temps i bona coordinació

per fer una bona tasca, i que moltes vegades, això queda en mans de la bona

predisposició i voluntarisme dels professionals implicats
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Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 Cal trobar formules mixtes de col·laboració

entre els centres

B

 No té cap sentit que existeixin, avui per avui,

els centres  d'educació especial

C
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

Hi ha d’haver CEE per infants i familiars que realment ho necessitin

Mentre existeixin les dues xarxes, cal coordinar-se

Crec que és molt interessant que existeixin centres específics d’EE i potser en

faltarien més per poder atendre a les diverses patologies

Pensem que sí que han d’existir els Centres d’Educació Especial

Cada vegada s’ha de tendir més cap a la inclusió, sempre que es pugui fer amb

garanties d’un mínim de qualitat
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Les fórmules mixtes impliquen col·laboració i això implica temps i a  vegades el

que no volem és dedicar-hi  aquest temps. Tot el que surt del nostre horari

diem temps i a vegades el que no volem és dedicar-hi aquest temps. Tot el que

surt del nostre horari diem “que no tenim ganes de fer-ho”...

Fórmules mixtes només en casos molt difícil la resta de casos no té sentit els

centres d'educació especial.

��� 4XLQV� DVSHFWHV� RUJDQLW]DWLXV� V
KDQ� GH� FRQVLGHUDU� SHU� WDO� � G
DIDYRULU

O
DWHQFLy�FDS�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�QHH"

 A hores d'ara ja és inqüestionable que l'atenció a la diversitat suposa

canvis en l'organització del centre, en el sistema de valors, en els objectius

generals, en l'estil d'interaccionar  dels  membres de la comunitat educativa....

Sembla que tothom estaria d'acord en afirmar que l'atenció a les persones amb

necessitats educatives especials dins d'un entorn ordinari passa en primer lloc

per una bona organització dels múltiples aspectes que hi poden incidir. Així es

veu reflectit en aquesta pregunta en la qual la resposta unànime coincideix en

condicionar l'atenció a les necessitats educatives especials a l'organització de

diversos factors.

Cal que els centres es qüestionin el seu funcionament, els seus principis

educatius generals, les seves normes de convivència, l'ordenació dels grups,

els recursos, la metodologia, la planificació de l'ensenyament que ofereix i els

criteris i mètodes d'avaluació, etc. per tal d'atendre a la diversitat i que

d'aquestes reflexions en siguin partícips i s'hi sentin implicats tots els membres

del claustre.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:
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No Contesta A

No es tracta d’un problema organitzatiu B

Sí, realment es tracta d'un problema

organitzatiu on s'han de  tenir en compte

qüestions com:

C

Els 28 centres han contestat que Sí, que es tracta realment d’un

problema organitzatiu. Senyalen diverses qüestions.

 Un Projecte Educatiu que tingui present la

diversitat de  l’alumnat

A

 Un currículum flexible i obert B

 Establir estratègies d'ensenyament-

aprenentatge  flexibiltzadores i participatives

C

Creació de grups classe heterogenis on s'hi

pugui  treballar de manera cooperativa

D

Utilització de la diversitat d'espais i recursos

del que disposa el centre i de l'entorn

E
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$
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• Es necessita fer un treball ampli de col·laboració entre els diversos

professionals que participen a l’educació dels infants

• No sabem optimitzar els pocs recursos que tenim. Hi ha moltes necessitats

(alumnes que necessiten un seguiment més “especial”. Ens falta formació

específica per tractar alumnes amb nee. Cal que els recursos existents, per

exemple EAP que ha de fer els dictàmens i els assessoraments “existeixin”

realment. No serveix de res que vingui un “tècnic” un matí a la setmana i en

aquest temps hagi de reunir-se amb els mestres, fer dictàmens, parlar amb

els pares, omplir els fulls de les ajudes... hi ha alguna cosa que no “quadra”.

• Acceptació i implicació dels docents i professionals que hi ha de treballar-hi

• Tot això hi ha de ser en tot tipus d’escola hi hagi o no alumnes amb NEE

però més que un problema organitzatiu és un problema de recursos

• Depèn de cada cas, suposo (no contesta)

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Aquestes persones se senten millor treballant amb grups reduïts  que no

pas amb un gran grup on possiblement no gosen manifestar-se i se senten

més cohibits

• Formació formació i formació dels professionals va abans ja que si els

professionals que han de treballar amb els alumnes no saben dissenyar

correctament tota l'atenció dels alumnes no ho poden realitzar correctament.

Els professors i mestres no són operaris han de treballar amb intel·ligència.

���� (V� YLDEOH� TXH� KL� KDJL� XQD� YHUWDGHUD� WUDQVIRUPDFLy� GHOV� � FHQWUHV

G
HGXFDFLy� HVSHFLDO� HQ� FHQWUHV� GH� UHFXUVRV� DO� VHUYHL� � GH� WRW� HO� VLVWHPD

HGXFDWLX"

Ja en una pregunta anterior havia plantejat quin havia de ser el paper

dels centres d'educació especal en el marc d'una escola inclusiva, d'una escola

per a tots, ja que sembla una incongruència entre un marc teòric que aposta



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

clarament envers una escola inclusiva (Ainscow, Farrell, Tweddle, i Malki,

1999), (Stainback i Stainback, 1999) i una pràctica educativa que dia a dia veu

com augmenta l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives

especials en els centres específics.

Fa temps que està obert l’interrogant que planteja la necessitat de

valorar si realment és necessari disposar de centres d’educació especialsi el

que pretenem és integrar els alumnes amb necessitats educatives especials a

l'escola ordinària. Des d'aleshores s'està plantejant des de molts de sectors la

reconversió dels centres d'educació especial com a centre de recursos, amb

material elaborat i adaptat, professionals i serveis específics que puguin oferir

el seu servei als centres ordinaris on tinguin escolaritzats alumnes amb

necessitats educatives especials. S'estaria parlant d'un servei d'ajuda i

assessorament cap als centres ordinaris, de la mateixa manera que existeixen

els centres específics de deficients sensorials, o el cas  dels centres d’educació

especial per a deficients físics, amb uns professionals que des del mateix

centre i/o de manera itinerant, donen atenció als alumnes amb dèficits i

necessitats específiques. La pràctica, ara mateix, no va per aquest camí, més

aviat és tot el contrari. L’administració educativa, malgrat que ho deixa escrit en

un Decret aparegut a l’any 1995 fins a la data d’avui poques peces ha mogut.

Volia copsar amb aquesta pregunta, fins a quin punt les escoles

ordinàries i els seus professionals consideren viable aquesta via pels centres

d'educació especial.  És interessant constatar com majoritàriament veurien

possible aquesta sortida, tot i que també és cert que una part important dels

centres poden no haver-se plantejat mai aquesta opció.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 Sí, hem d'intentar que els CEE acabin essent

un recurs més  del sistema educatiu

B
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 No, de cap manera C

No ens ho hem plantejat mai D
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• Els centres d’EE haurien de poder treballar amb molta relació amb les

escoles, per poder ajuntar recursos

• I l’administració què hi diu?

• Els desplaçaments sempre seran un problema

• Però no poden desaparèixer ja que han d’atendre a determinats alumnes

que sense recursos no es poden integrar a l’escola ordinària

• Ho trobo una via molt interessant

• Crec que han d’existir però amb un treball en què els alumnes puguin

compartir l’escola ordinària i l’especial sempre que sigui possible

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$
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• Els professionals que porten anys treballant amb aquests nens són els que

millor coneixen les estratègies per tal d’atendre’ls, cosa que desconeixem

els altres i llavors hi ha moments que la gent no sap què fer

• Però per a tots els centres i tot l’alumnat amb nee

���� /HV� HVFRODULW]DFLRQV� FRPSDUWLGHV� G
DOXPQHV� DPE� QHFHVVLWDWV

HGXFDWLYHV� HVSHFLDOV� HQWUH� � HO� FHQWUH� RUGLQDUL� L� HO� FHQWUH� HVSHFtILF� KDQ

HVWDW�DOJXQHV�GH�� OHV�IyUPXOHV�GH�FROÂODERUDFLy�TXH�V
KDQ�GXW�D�WHUPH�HQ

HOV��GDUUHUV�DQ\V�

A la� nostra realitat actual -la que conec des de la meva pròpia

experiència com a professor en un centre d’educació especial o des de la

coneixença de la realitat educativa a les comarques de Girona- s'ha vingut

realitzant des de fa una bona colla d’anys l'escolarització compartida d'alumnes

entre el centre ordinari i el centre especial. Aquesta fórmula ens permet, ara

com ara, poder compaginar els serveis específics de l'escola especial treballant

d’una manera més individualitzada aprenentatges més funcionals, hàbits,

estimulació sensorial, autonomia personal, etc., amb el treball que es pot oferir

des del centre ordinari.  Aquest model d'escolarització, amb els seus “pros i

contres”, requereix d'una base indispensable: la coordinació entre els dos

centres i la disposició de professionals per a dur-la a terme.

En aquests moments no podem dir que sigui una fórmula estesa i

majoritària que s'apliqui en general per tots els alumnes amb necessitats

educatives especials. Observant la respota dels centres a aquesta pregunta,

veiem com sí que hi ha escoles que tenen o han tingut alumnes que han seguit

una escolarització compartida però que també són molts els que no han tingut

cap experiència d'aquest tipus.

Em pregunto què s’ha fet des de l’administració educativa per a

potenciar d’una manera clara i efectiva aquest model d’escola, i com i de quina

manera s’ha pensat que aquesta possible via de treball compartida entre
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diferents centres s’ajustava al que anys enrera, des de la pròpia administració

s’havia arribat a publicat [Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a

l'alumnat amb necessitats educatives especials] sense que anés acompanyat, de cap

manera, d’una voluntat política per a dur-ho a terme amb una certa garantia

d’èxit. Per exemple, la dispoció d’hores de no docència per a coordinació, per a

programar i elaborar materials, no és únicament un espai de temps que s’ha de

contemplar dins les 5 hores setmanals  de no docència que el professorat de

primària disposa al llarg d’una setmana. No n’hi ha prou. L’administració

educativa hauria de tenir-ho present per tal de dotar als centres, als

professionals en definitiva, d’uns espais per a la coordinació o per a

desenvolupar aquelles feines específiques que es generen a partir d’una

escolarització compartida, o de la col·laboració entre el centre específic i

l’ordinari que és el mateix.

Finalment, constatem, que a la pràctica sol ser l’escola ordinària qui fa el

primer pas, previ moltes vegades a l’escolarització completa de l’alumne dins el

centre especial. Són poques, però per altra banda, les experiències que s’ha

intentat potenciar i dur a terme des de l’escola especial cap a l’escola ordinària.

El planteig d’una escolarització compartida s’ha de fer tenint en compte aquest

sentit de bidireccionalitat entre el centre específic i el centre especial.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 No, en el nostre centre no tenim cap

experiència d'aquest  tipus

B

 Sí, tenim o hem tingut alumnes que

compartien escolaritat amb  un CEE

C
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Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy
3ULPjULD

� �� �

(GXFDFLy
6HFXQGjULD

� � �

$ % &

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• En aquests moments estem pendents de dues educacions compartides

• En algunes ocasions va més bé que en altres. Depèn molt dels professors

que “comparteixen” l’alumne. És a dir, de les hores suplementàries que hi

vulguin dedicar per coordinar-se

• Hem tingut la col·laboració de mestres d’una escola d’EE

• Ha estat una experiència molt enriquidora

• Ho he viscut positivament en altres centres

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Però només era un alumne que venia una tarda durant un curs i prou...
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���� &UHLHX� TXH� OD� IRUPXOD� GH� FROÂODERUDFLy� D� WUDYpV� GH� � O
HVFRODULW]DFLy

FRPSDUWLGD� HQWUH� XQ� FHQWUH� G
HGXFDFLy� � HVSHFLDO� L� XQ� FHQWUH� RUGLQDUL� pV

XQD�ERQD�PDQHUD�GH�WUHEDOODU"

Continuant amb la fórmula d'escolarització compartida, m'interessava

copsar si els mestres i professors de les nostres comarques la consideren com

una bona manera d'atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.

Ja sabem que difícilment trobarem una fórmula que sigui la millor; hi ha molts

factors i casos concrets que sempre ens porten a fer plantejaments individuals

per cada situació, però sí que volia intentar copsar si l'escolarització compartida

és veu com una via possible de treball cooperatiu entre el centre especial i

l’ordinari.

M'ha semblat molt significatiu (a partir dels pocs qüestionaris rebuts) per

les dades que he obtingut, com des de primària es valora positivament aquesta

opció considerant que permet aprofitar el millor de cadascun dels centres.

També és cert que és des dels centres de primària que més s'ha fet i s'està fent

per la integració i on més experiències amb alumnes amb necessitats

educatives especials s'han dut a terme. No es tant el cas dels centres de

secundària, on en aquests moments es troben amb situacions molt complexes i

amb dificultats importants per donar resposta als alumnes amb necessitats

educatives especials.

Tanmateix, cal afegir que la bibilografia apareguda entorn l’atenció a la

diversitat a l’educació secundària si bé darrerament preocupa d’una manera

excessiva  ha estat a primària i educació infantil on tradicionalment i

històricament s’han dut a terme vertaderes experiències de cara a l’atenció dels

alumnes amb necessitats educatives especials.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A
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 Creiem que el millor és que els alumnes amb

nee estiguin  escolaritzats al centre ordinari

B

 L'escolarització compartida suposa aprofitar el

millor de  cada centre

C

No tenim una opinió formada en aquest sentit D
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Educació Primària
Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� � �� �

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• Segons les necessitats específiques de l’alumnat el millor seria que aquests

poguessin estar a l’escola que més pogués afavorir els seus aprenentatges i

que el pogués ajudar millor

• No sempre el millor per a un nen amb nee és estar escolaritzat en un centre

ordinari

• Això ha d’implicar a les escoles concertades, ja que també tenim nens amb

NEE

• Depèn sempre de l’alumne (no contesta)
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('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Depèn de la formació dels professionals i del pla de treball que es realitzi.

(No contesta)

����8QD�PLOORU�DWHQFLy�HGXFDWLYD�GHOV�DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV

HVSHFXLDOV��SDVVD��SHU�WHQLU�HQ�FRPSWH�HOV�UHFXUVRV��DMXGHV�L�VXSRUWV�TXH

GLQV�L��IRUD�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX�VH�OL�SXJXLQ�RIHULU"

Aquesta és una pregunta ja com a conclusió del que s'ha anat plantejant

fins aquí. Al llarg del qüestionari s'ha parlat dels recursos i de l'organització com

a elements claus per atendre la diversitat. Tothom està d'acord que els

recursos, les ajudes i els suports que podem tenir són bàsics per donar

resposta a les necessitats educatives especials dels nostres alumnes, i que són

múltiples els serveis externs que poden ser  útils i necessaris en aquesta

atenció.

A vegades però, no n'hi ha prou amb que l'escola disposi dels suficients

recursos i ajudes per integrar els alumnes amb necessitats educatives

especials, és també la societat (el barri, la comunitat, el poble...) que ha d'oferir

vies per tal d'acollir en les seves activitats aquesta població. Podem treballar

per obrir l'escola a la diversitat, per millorar-la i que tots els alumnes hi trobin

l'atenció adequada (tot i que no és tasca fàcil) però en darrer terme, és la

societat la que també ha d'oferir vies d'integració, tan en el món laboral com en

l'esplai i el lleure; perquè l'escola no és més que un esglaó dins de l'objectiu

últim: la inserció social i laboral.

No podem de cap manera responsabilitzar únicament i exclussiva a

l’escola. Altres espais d’atenció són més que vàlids per entendre que a la

societat l’eix al voltant del qual s’articula tota l’activitat educativa  no és

únicament l’escola. Per tant, hauríem de creure’ns tots plegats que cal

potenciar altres espais de treball i de relació entre les persones.
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Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 Totalment d’acord B

 Parcialment d’acord C

En desacord D
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Educació Primària

Educació Secundària

(GXFDFLy�3ULPjULD

� �� � �

(GXFDFLy�6HFXQGjULD

� � � �

$ % & '

Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• Com més professionals ajudin a integrar i a millorar les necessitats

d’aquests alumnes millor anirem

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• Però això els primers que ho han de tenir clar són els que decideixen

• El recurs principal és la professionalització dels mestres i professionals, la

seva formació i l'exigència en el seu treball. Si no estan formats
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adequadament per aconseguir algun objectiu han d'esforçar-se de tal

manera que es cremen. per tant els recursos no són ben utilitzats.

����4XLQD�HV�IRUPHV�GH�FROÂODERUDFLy�pV�VyQ�OHV�PpV�zSWLPHV"

L'educació no és ni ha estat mai una tasca fàcil, i sabem prou bé que no

es pot portar a terme de manera individual i aïllada. Com a mestres i

professionals del camp educatiu, sabem que estem fent una tasca d'equip i que

només amb la coordinació, cooperació i ajudes necessàries podrem tirar

endavant i donar una resposta educativa adequada als nostres alumnes.

Tot l’alumnat pot necessitar al llarg de la seva escolaritat alguna ajuda

pedagògica de tipus personal o material. Els alumnes amb necessitats

educatives especials  poden precisar d'aquestes ajudes i d'altres de més

específiques. L'augment de professionals que incideixen en el

desenvolupament educatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials,

tan de serveis del centre com externs a aquest, precisa d'una estreta

col·laboració i coordinació entre ells per tal de no convertir l'educació del nen

en un mosaic d'intervencions i activitats sense connexió. Hem de tenir present

que disposar de  molts recursos, no és garantia d'eficàcia si no hi ha la

coordinació necessària entre uns i altres. Justament és en la col·laboració i

coordinació de cadascun d'ells que es podrà dur a terme un millor treball

educatiu.

Els resultats a la pregunta formulada són els següents:

No Contesta A

 L'escolarització compartida d'alumnes amb

nee entre el centre  ordinari i el centre d'ee

B

 Suport específic per part del CEE als mestres

i alumnes del  centre ordinari

C
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Servei de recursos materials, equipaments, etc

a l’escola

D

Centre de formació sobre temes específics

relacionats amb les  nee

E

Suport específic a les famílies d'alumnes amb

nee

F

Prestació de serveis específics de forma

itinerant o a dins  del propi centre, etc

G
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Educació Primària

Educació Secundària
(GXFDFLy
3ULPjULD
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(GXFDFLy
6HFXQGjULD
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Sobre els comentaris que han realitzat entorn aquesta pregunta:

('8&$&,Ï�35,0¬5,$

• El que es necessiten són molts més recursos a les escoles per poder

treballar millor i afavorir la bona escolarització de tots els alumnes

• Les fórmules més òptimes depenen de cada cas, és una qüestió a analitzar

(No contesta)

• Potser, caldria una mica de tot. En alguns casos una prestació  de serveis

específics pot permetre dur a terme activitats especials (colònies amb un

alumne sord, per exemple), amb altres caldrà un treball específic i de suport
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a les famílies, molt angoixades quan tenen un problema d’aquest tipus i a

les que, a vegades, no sabem orientar prou bé, en altres ens caldrà una

formació específica i potser molt concreta als ensenyants. Segurament es

tracta de compaginar-ho tot una mica. En cada cas caldrà un aspecte

diferent.

• Sempre en funció de la problemàtica dels alumnes

• Tot depèn del nen amb nee. Segons cada cas s’ha de valorar

• I tot el que es pugui fer (i pagar)

('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$

• La nostra pobra experiència amb alumnes NEE greus no ens ha permès

tenir una opinió formada sobre la qüestió (no contesta)

• Tot això que he assenyalat  no ho tenim en cap dels alumnes del nostre

centre i només disposem unes hores  de l’EAP i el professor de

compensatòria que l’únic que poden fer és anar tapant forats perquè la feina

és massa gran

• La formació bàsica dels mestres i professors. En funció del que ells poden

realitzar aleshores caldrà tenir en compte els recursos necessaris. No es pot

fer al revés, ja que els recursos no serien ben aprofitats.(No contesta)

���� &RQYHUVHV� DPE� GLUHFWRUV�HV� GH� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy

HVSHFLDO�GH�OHV�FRPDUTXHV�GH�*LURQD

Aquest apartat inclou alguns dels fragments interessants que m’ha

semblat oportú aportar sobre algunes de les converses que he mantingut amb

directors i directores dels centres d’educació especial, públics i privats, de les

comarques de Girona.

És el parer de la gent que està al capdavant d’aquests centres. El seu

testimoni m’ha semblat interessant recollir-lo. Són aportacions des de la
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pràctica, des del treball diari, amb unes reflexions que sorgeixen a través del

contacte directe amb els alumnes, amb el professorat, amb les famílies i que es

basteixen, també, amb l’experiència en els anys d’exercici en la gestió dels

centres i el treball docent en els centres d’educació especial.

És la visió des d’aquests centres. Possiblement, i com a crítica que em

faig a mi mateix, després d’haver estudiat les respostes que m’han manifestat

aquests companys, hagués estat interessant incloure-hi alguna entrevista amb

profunditat amb directors/es que treballen en centres ordinaris.  Inicialment no

em va semblar oportú fer-ho, donat que el treball  es plantejava des de l’opció

de l’escola d’educació especial. Malgrat que al llarg de la recerca faig

referències explícites a l’atenció a les necessitats educatives especials dels

alumnes escolaritzats en centres ordinaris, el treball té a veure inequívocament

amb l’organització de l’atenció educativa d’aquests alumnes dins els centres

d’educació especial i a la col·laboració amb l’escola ordinària.

L’anàlisi que presento és, senzillament, les respostes a algunes de les

preguntes formulades i la interpretació d’aquestes. Són preguntes que abasten

diferents aspectes del treball, del present i futur dels centres d’educació

especial.  No tan sols les preguntes formulades em serveixen per a donar

cabuda dins aquesta part del qüestionari, sinó que m’han servit, també per a

completar algunes de les parts d’aquesta recerca a través d’algunes notes de

camp que apareixen en alguns dels capítols d’aquesta investigació.

He seleccionat aquelles preguntes que m’ha semblat interessant que

quedessin recollides en aquest treball i concretament en aquest capítol de la

recerca. No hi ha totes les preguntes formulades, ni totes les respostes s’han

transcrit en aquesta treball. He donat un tractament integrador a aquestes de

manera que no faig cap mena de distinció per part de la persona que em

respon, senzillament perquè d’aquesta manera el tractament que li dono a la

informació aportada és una opinió, que sovint, és compartida per la totalitat dels

directors/es dels centres públics i privats de les comarques de Girona a part de

l’anonimat, de manera intencionada,  que això comporta. A més, des de fa una
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bona colla d’anys, amb una periodicitat gairebé mensual, i coordinats per

l’inspector/a ponent de l’Àrea d’Educació Diferenciada, realitzen unes trobades

on intercanvien informació, tracten aspectes de l’educació especial i en

definitiva, intenten aportar solucions consensuades i coordinades en una

mateixa línia de treball, als diferents problemes que es troba l’educació especial

a casa nostra.

Hem analitzat  algunes qüestions que senyalo a continuació i que

conformen alguns dels punts que a través d’unes entrevistes en produnditat

em van permetre discutir aspectes cabdals de l’educació especial.  Malgrat que

ho intenti recollir a través d’unes qüestions que els vaig formular, la base de les

seves respostes m’ha servit per donar cabuda, en aquest treball, a algunes

idees de passat, present i futur de l’educació especial a Catalunya, a les

nostres comarques. Les seves idees, el seu pensament, no queda únicament

recollit en aquestes preguntes que ara, seguidament descric, sinó que m’han

ajudat a configurar algunes de les propostes que s’han generat en aquesta

recerca. Per tant, les seves aportacions també es poden arribar a llegir,

entrelínies, a través de tot aquest treball o d’una manera més explícita, com ja

he manisfestat, a través de les notes de camp.

No he aportat d’una manera directa totes  les respostes formulades per

aquests directors. Simplement  he deixat constància d’aquelles més

representatives. Alhora em permeto deixar palès que d’una manera o altre el

pensament sorgit, les estratègies de treball formulades, les propostes o idees

sorgides d’un munt de converses mantingudes serveixen per bastir algunes de

les parts d’aquesta recerca. No presento res que no sigui compartit i comentat

per alguns companys que l’experiència és la seva carta de presentació.

En les següents apartats destaco algunes de les línies de pensament

sorgides. Ho presento seguint l’esquema anterior. A cada pregunta formulada

hi deixo constància del meu parer, la meva opinió alhora que l’acompanyo d’un

fragment de la resposta donada.
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���$TXHVWV�QRLV�L�QRLHV�KDQ�HVWDW�FRQWHPSODWV�HQ�PROWV�PRPHQWV�GH

OD�KLVWzULD�FRP�D�pVVHUV�LQIUDKXPDQV�L�FRP�XQD�PHQD�G¶DPHQDoD�SHU�D�OD

VRFLHWDW��$O�YRVWUH�HQWHQGUH��TXLQV�KDQ�HVWDW�HOV�FDQYLV�TXH�KDQ�SURSLFLDW

DTXHVWD�PHQD�G
DFFHSWDFLy�VRFLDO�TXH�HV�UHVSLUD�DUUHX�DYXL�GLD"�+R�FUHLHX

DL[t��UHDOPHQW"

“Sí, ha canviat molt. (...) el  fet que l’educació sigui gratuïta per a
tothom, va ser un pas molt important,... No sé si a nivell de formació també
hi ha hagut alguns canvis (...) abans hi havia un concepte molt més sanitari
que pedagògic. (...) el que patia era un malalt, i ara es considera un
persona: una persona amb unes necessitats.”

“(...) Com una amenaça, més aviat era un tema tabú. Les persones
amb deficiències van començar a estar escolaritzats quan es va crear el
centre (...)”

“Tant com una amenaça no ho sé. S’ha millorat, hi ha una diferència
important, (...) Tenim estudiants d’ESO, o de Batxillerat, com si fossin
voluntaris. Et venen a ajudar,  una mica a les estones d’esbarjo (...) Potser
anys enrera era impossible que vingués un nano a ajudar-te a donar un cop
de mà...”

La integració del deficient a la comunitat és conseqüència d'una evolució

dins d'aquesta mateixa  societat.  Ja sabem sobradament que no tots els

països del món es troben en aquests moments en el mateix grau de

desenvolupament (OECD ( organisation for economic co-operation and

development), 2000). En resten molts que encara el dret a l'educació de

qualsevol infant es veu sovint vulnerat ; l'educació i el dret a l'escolaritat dels

nens/es deficients es troba encara en molts indrets del planeta molt lluny del

que els podem oferir des del nostre país.

El tracte que rep el deficient, és a dir, com una societat tracta o dóna

resposta a un diferent,  diu molt d'ella mateixa i del seu grau de

desenvolupament.  Al llarg de la història, l'atenció a la diversitat, al  deficient, ha

tingut diverses etapes i ha seguit un procés evolutiu que ens ha portat fins a la
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situació actual (vegeu capítol 2). Com ens diu un dels enquestats, avui, a la

persona amb deficiències no se la considera una persona malalta.

És evident que des dels orígens de la humanitat han existit persones

amb deficiències, però el que no s'ha donat sempre és una consciència que

aquestes persones són educables, que tenen els mateixos drets que la resta de

membres i que en formen part de la societat. Han hagut de passar molts segles

per arribar a considerar-los individus educables amb plens drets i deures.

���/D�/OHL�G¶,QWHJUDFLy�6RFLDO�GHO�PLQXVYjOLG��/,60,��/OHL���������GH��

G¶DEULO�G¶LQWHJUDFLy�VRFLDO�GHOV�PLQXVYjOLGV�±�%2(����,9�����DSURYDGD�SHU

OHV�&RUWV�*HQHUDOV��YD�VXSRVDU�XQ�IHW�KLVWzULF�HQ�HO�GHYHQLU�OHJLVODWLX�GHOV

GUHWV� GHOV� GHILFLHQWV�� 3HU� TXq"� 4XLQHV� FRQVHT�qQFLHV�UHSHUFXVVLRQV

FUHLHX� TXH� YD� VXSRVDU� SHU� DOV� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO"� ,� SHU� D

O¶HVFRODULW]DFLy�RUGLQjULD"

“Home, d’entrada va sorgir la Lismi i va haver un boom social de tota
la gent que desconeixia una mica el camp (més que no pas la gent que
estava treballant a l’educació especial), que semblava que tots els nanos a
partir d’aquest moment s’anaven a integrar. Recordo coses puntuals d’un
inspector que vaig anar a trobar perquè necessitàvem una ampliació
d’escola i que em va contestar: vols dir que ens aquests moments que ha
sorgit la LISMI anem bé en ampliar un centre d’educació especial? (...)
Evidentment, va ser un pas important i jo crec que sí, que aquesta Llei va
donar peu... (...) almenys vam passar a ser més integradors, i ara ens estem
adonant que totes les integracions no són possibles. Jo vaig sentir una
vegada a una persona que va dir: almenys vam evitar que molts nanos que
abans se’ls considerava deficients estiguessin a l’escola ordinària!. En
aquest sentit és positiva, però el pas de la integració de nanos amb
problemàtiques molt sèries a l’escola ordinària...ui... (...) Jo el tema de la
integració encara m’ho qüestiono.”

Malgrat que Espanya fou pionera al s.XVI de les primeres experiències

educatives amb nens sords, durant els segles XIX i XX presenta un

endarreriment pel que fa al desenvolupament de l'educació especial, centrant-
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se l'atenció al disminuit dins d'un marc purament assistencial o caritatiu fins ben

entrat el segle XX.

Amb  la Llei 13/1982, de 7 de abril, d’Integració Social dels   Minusvàlids,

es regulen una sèrie de principis que es fonamenten en els drets que l' artícle

49 de la Constitució reconeix als disminuits en les seves capacitats físiques,

psíquiques o sensorials, per tal que sigui possible la seva completa realització

personal i la seva total integració social.

Aquesta llei aborda de forma global la integració del deficient, donant

una sèrie de directrius al respecte. Es basa en els principis de normalització,

integració, sectorització i individualització; normalització de  serveis, integració

social, sectorització de l' atenció educativa, i individualització de l'

ensenyament.  Aquests són els principis bàsic que s' hauran d'aplicar  també a

les persones amb discapacitats.

 En base a aquests principis es projecta la desaparició progressiva de

l'Educació Especial com a subsistema diferenciat de l' educació general. Les

expectatives que es van crear en aquell moment, els canvis i modificacions que

es van anar ocasionant fins al moment actual, gairebé 20 anys més tard,

ofereixen un element d'anàlisi molt interessant. Podem observar com avui,

encara, hi ha professionals de l’educació especial que es qüestionen l’atenció

dels infants i joves amb necessitats educatives especials en el marc d’una

escola per a tots. La problemàtica és complexe. Un alt directiu d’una

administració educativa espanyola feia la següent afirmació: “ no deja de ser

sorprendente que los planteamientos teóricos afirmen de manera muy rotunda que la

educación especial debe llevarse a cabo en la escuela ordinária, lo cierto es que hoy la realidad

aun sigue siendo muy distinta a lo que proclaman los teóricos de la educación. ¿En qué

fallamos? Las administraciones tenemos que hacer algo al respecto para que realmente exista

una escuela única que atienda a cualquier alumno sea cual sea su déficit !” (Nota de camp,

2001).
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��� 4XLQD� KD� HVWDW� OD� UHVSRVWD� LQVWLWXFLRQDO� D� OHV� QHFHVVLWDWV

G¶LQWHJUDFLy� GHOV� DOXPQHV� D� OHV� DXOHV� RUGLQjULHV"� 4XLQD� KDXULD� G¶KDYHU

HVWDW�OD�UHVSRVWD"

 “Jo, d’entrada crec que una integració a nivell escolar s’hauria de
donar quan realment existeixi una integració social, o sigui, quan realment
es pugui garantir després una insertació social a nivell de treball; una
insertació a nivell de vida familiar o del que sigui(...). I això ha estat una
integració només escolar i després els nanos anaven als tallers
ocupacionals i...(...) no se’ls facilita una vida de familia, una vida de... (...)
per tant és un joc. Jo crec que la integració seria efectiva quan després
haguessin possibilitats d’integració, dels tipus  que sigui, depèn de les
característiques de cada nano (...) Possiblement en el camp del disminuït
psíquic s’han fet més iniciatives, han tingut més accés al món laboral; però
en el cas dels disminuït físics, hi ha molts pocs casos integrats.”

“Penso que hi ha hagut una mica de descoordinació (...) depèn de la
zona hi ha molts de nens integrats a l’escola ordinària, i depèn de quins
llocs veus que no... (...) suposo que deu venir de qui hi ha a l’EAP en aquell
moment...”

El fet d’haver establert un marc legal dirigit a donar resposta educativa a

la diversitat de la població escolar és un gran pas endavant cap a la igualtat de

tots els ciutadans que queda reflexada en la constitució. Ara bé, calen recursos,

serveis específics, adaptacions curriculars, bona voluntat i formació adequada

del professorat etc. per tal d'assegurar que les lleis i decrets no es quedin

simplement en lletra sobre paper. Les institucions educatives i serveis socials

cal que vetllin per tal de facilitar aquesta integració, primer escolar i més tard

laboral i social. Hi ha qui manifesta que la única integració viable i que avui

s’està duent a terme amb els seus més i menys és l’escolar. La laboral ni de

bon tros arribar a la quota que l’escolar està mantenint (tot i els nivells baixos

d’integració escolar. Vegeu capítol 2)

L'educació té com a finalitat preparar, mitjançant el procés educatiu

adequat, les persones per a la seva incorporació tan plena com sigui possible,

a la vida social. L'educació especial ha d'oferir els ajuts addicionals, tècnics,

materials i humans que facilitin la integració social de tots els alumnes d'acord

amb les seves necessitats específiques.  Sovint caldria més implicació des de
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l'administració i des de les diferents insititucions per afavorir el procés

d'integració que les lleis propugnen.

���/HV�SHUVSHFWLYHV�GH�IXWXU�GHOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO��DYXL

SHU�DYXL��YHQHQ�FRQGLFLRQDGHV�SHU�OD�LQWURGXFFLy�GH�OD�ILORVRILD�L�OHJLVODFLy

LQWHJUDGRUD�� (Q� TXLQD� PHVXUD�� DTXHVWD� VLWXDFLy�� KD� IHW� HQWUDU� �R� YD� IHU

HQWUDU�HQ�HO�VHX�GLD�DPE� O¶DSDULFLy�GHO�'HFUHW��������� �HQ�XQ�PRPHQW�GH

FULVL� DOV� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy� HVSHFLDO"� (V� SRW� HQWHQGUH�� DTXHVW

SODQWHMDPHQW��G¶DTXHVWD�PDQHUD"

 “Home, en un moment determinat sí, després es va remuntar
perquè totohom va veure la realitat (...) De fet en el nostre cas, no va haver
baixa de matrícula, en canvi en els centres de psíquics hi va haver unes
baixades de matrícula tremenda.”

“En el moment en que hi ha molts nens que van a l’escola ordinària,
integrats, és clar (...)  això sí que va implicar que hi haguessin molts centres
especials que estiguin en crisis (...) potser si que calia que hi hagués alguns
centres en crisis (...) potser ni havia molts que tenien a nens que realment
no havíem d’atendre, que podien estar tranquil·lament en una escola
ordinària, amb uns ajuts i uns suports, però en una escola ordinària.”

El moment àlgid en la construcció d'escoles d'educació especial a

Espanya i Catalunya se situa a la dècada dels 60, fruit majoritàriament

d'iniciatives privades. En la llei General d'Educació de 1970 es contempla per

primera vegada de forma legal l'Educació Especial al mateix temps que la de

tots els alumnes i s'estableix que l'escolarització en centres d'educació especial

es reservarà a �deficientes e inadaptados, cuando la profundidad de las anomalias que

padezcan lo haga absolutamente necesario...�.�Malgrat tot, és una llei que  tenia com a

punt de partida els dèficits de l'alumne  pel qual s'hauran d'establir uns

objectius, una estructura i una durada diferents de les que s'estableixen per la

resta d'alumnes.

A partir de la Constitució apareixen dues lleis,  la 13/1982, de 7

d’abril, d’integració social dels minusvàlids, la LISMI i el RD 334/85 d'ordenació
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de l'Educació Especial (aquest darrer sense aplicació a Catalunya donat que

nosaltres disposàvem del Decret 117/84 de 17 d’abril, d’ordenació de l’educació

especial per a la seva integració dins del sistema educatiu ordinari, aparegut un

any abans) on s'estableix, entre d’altres qüestions, que els alumnes més

greument afectats s'escolaritzaran en centres d'educació especial i que també

en aquests casos la finalitat de l'educació, serà sempre, en la mesura que sigui

possible, la que s'estableix per llei amb caràcter general. Més tard, amb la

LOGSE, es reafirma aquesta línia de l'educació especial conjuntament amb un

marc teòric que propugna una educació inclusiva en el marc d’una escola per a

tots. S’assumien els principis de normalització i sectorització de serveis ,

integració escolar i personalització de la resposta educativa.

 Aquesta concepció de l'educació especial fonamentada en una visió

individualitzadora, integradora i  normalitzadora de l'ensenyament,  va suposar

en el moment d'introduïr-se aquesta legislació, un moment de "crisi" per les

escoles d'educació especial que van veure qüestionat el seu futur com a

centres “segregats” i va suposar la recerca de noves alternatives de

funcionament d'aquests centres i dels seus professionals.

En aquests moment però, per múltiples causes que ja s'han anat

analitzant al llarg de tot aquest treball de recerca, els Centres d'educació

especial veuen com augmenten les seves matrícules. Lluny d'aquells anys en

els que es  qüestionava la continuïtat de les escoles d'educació especial, se'ns

planteja ara un altre futur més incert encara per aquests centres, curiosament

en una línia que pocs en aquell moment podien preveure.

Sincerament, tinc  la sensació de trobar-me davant d’un futur incert.

Aquest darrer any, amb la llicència d’estudis, i en la mesura que com a

professional de l’educació especial he pogut conèixer abastament un marc

teòric que promulgava l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives

especials en el marc d’una escola única, sovint m’he preguntat per què la

situació actual de l’educació especial era tant incerta? Per què els centres

d’educació especial estan augmentat la seva matrícula? per què existeix un
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marc normatiu sense aplicació, és a dir de què serveix parlar de que les

escoles d’educació especial són centres de recursos si a la pràctica la mateixa

administració educativa no ho facilita? Per a què serveix el Decret 299/97 que

hi ha a Catalunya sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats

educatives especials.

��� eV�� DPE� OD� SURFODPDFLy� GH� OD� &RQVWLWXFLy�� TXDQ� OD� SHUVRQD

GLVPLQXwGD�SDVVD�D�VHU�UHFRQHJXGD�FRP�D�FLXWDGj"�$O�YRVWUH�HQWHQGUH��KL

KD�PROWHV� GLIHUqQFLHV� HQWUH� OHV� HWDSHV� DQWHULRUV� D� OD� SURFODPDFLy� GH� OD

FRQVWLWXFLy�L�OD�SXEOLFDFLy�GH�OD�/,60,"�(V�SDVVD�GH�VHU�REMHFWH�GH�FDULWDW

D�pVVHU�VXEMHFWH�GH�GUHW"

“Per Llei si que es passa a ser subjecte de dret, (...) el que passa de
cara a la gent del carrer potser encara són un objecte de caritat...(...) no ho
tenen ben assumit la gent de fora. Llavors potser sí que diria que són
reconeguts com a ciutadans el que passa es que se’n fan mancances...“

La base jurídica clau de tota la legislació sobre Educació Especial a

Espanya es centra en la Constitució, on s'afirma  que "Tothom té dret a l'educació"

(art. 27.1) i que "els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament,

rehabilitació i integració dels disminuïts  físics, sensorials i psíquics a qui se'ls donarà l'atenció

especialitzada que requereixin i se'ls empararà especialment per gaudir dels drets que aquest

títol atorga a tots els ciutadans" (art.49).

El que s'escriu a la Constitució es desenvolupa posteriorment en forma

de llei 13/82, de 7 d'abril, de la Integració Social dels Minusvalids� (LISMI).

Aquesta llei aborda de forma global la integració del deficient, donant una sèrie

de directrius al respecte. Es recolza, com ja s'ha dit anteriorment, en els

principis de normalització, integració, sectorització i individualització. La

normalització del serveis i la integració escolar han suposat la revisió del propi

concepte d'educació especial i de la població a la qual va destinada.

D'aquell model clínic que abocava només per diagnosticar i a partir

d'aquí establir classificacions s'ha passat a un model pedagògic que deixa de

centrar-se en els dèficits de les persones i incideix en les possibilitats
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educatives i les  necessitats o condicions especials que es requereixen per tal

de desenvolupar al màxim aquestes capacitats.

Aquesta línia pedagògica de l'educació especial ve emmarcada pels

principis de normalització i integració i tota una normativa reguladora que ha

propiciat la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials a les

escoles ordinàries.

Avui, encara, ens movem per sentimentalismes que no ajuden gens a

configurar, dins la societat, al disminuït. Encara, sovint, podem veure fires

benèfiques “pro-disminuïts” quan el suport econòmic hauria de provindre  per

part de les administracions: els poders públics haurien de prestar tots els

recursos necessaris per a l’exercici dels drets de les persones amb

disminucions.

��� /D� LQWURGXFFLy� D� OD� YLGD� GLjULD� GHO� QRL�D� DPE� QHFHVVLWDWV

HGXFDWLYHV� HVSHFLDOV� G¶XQHV� SDXWHV� L� FRQGLFLRQV� HOV� PpV� VHPEODQWV

SRVVLEOHV� D� OHV� FRQVLGHUDGHV� FRP� D� KDELWXDOV� GH� OD� VRFLHWDW� pV

QRUPDOLW]DU"� eV� DFFHSWDU� D� OD� SHUVRQD� GHILFLHQW� DPE� OHV� VHYHV

FDUDFWHUtVWLTXHV�GLIHUHQFLDOV� L�RIHULU�OL�HOV�VHUYHLV�GH� OD�FRPXQLWDW�SHUTXq

SXJXL� GHVHQYROXSDU� OD� VHYD� SHUVRQDOLWDW� DO� Pj[LP� GH� OHV� VHYHV

SRVVLELOLWDWV��WHQGLQW�FDS�D�XQD�PDMRU�DXWRQRPLD�L�TXDOLWDW�GH�YLGD"

“És a partir de l’acceptació de la disminució, de l’acceptació del nen
com és, (...) evindentment apropar-lo al màxim als serveis de la comunitat.
Això per a mi si que és normalitzar, però sense enganyar-se, sense
considerar que el nen és perfecte, entre cometes (...) però a vegades el que
em fa una mica de por, sobretot segons amb qui parles, i segons quins
discursos sents,  és que no es pot, en aquests moments, parlar de cap
paraula que sigui mèdica. Per exemple, parlar de tetraplègic, o d’una
paràlisi,(...) són nanos amb necessitats educatives especials, (...) sí, però
crec que no has de perdre de vista aquestes necessitats que potser si no
tingués un problema determinat...”

“Sí, hi estic d’acord. Quan dius això: d’oferir-li els serveis de la
comunitat sempre és tenir en compte de posar-li tots aquests suports que
necessitarà (...) potser poden ser més o menys”
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Des del punt de vista integrador (inclusiu), tots els alumnes pertanyen al

sistema educatiu ordinari, el qual ha d’ oferir solucions diferencials conforme a

les particularitats dels  alumnes. Per tal de ser real aquesta integració ha

d'incloure tres apartats:

- Integració física: s'aconsegueix compartint un mateix espai.

- Integració funcional: l'alumne ha de participar en el funcionament general de

la classe, de les activitats, ha de tenir presència activa.

- Integració social: el nen integrat s'ha de considerar com a un membre més

de la comunitat escolar, amb drets i deures, relacionant-se, cooperant etc.

Tot això ha de portar a un pas posterior que és la integració laboral i social

dels nens amb necessitats educatives especials a la seva etapa adulta. El

principi de normalització que regeix alhora tot el moviment de la integració, es

va plantejar originalment per Nikkelsen a Dinamarca (1959). (vegeu capítol2 )

Aquest apuntava la "possibilitat que el deficient mental desenvolupés un tipus de vida tan

normal com fos possible", Nirge a Suècia (1969) feia especial incidència en la

normalització de les condicions de vida i Wolfensberger al Canadà (1972)

seguia en aquesta mateixa línia. Aquest principi de Normalització propugna

oferir a tots els ciutadans unes condicions de vida normalitzades d'acord a les

que existeixen en un context social i cultural concret i en una època

determinada.

Conseqüència de la influència d'aquests principis es produeix el pas

d'entendre les deficiències dins d'un model clínic a veure-les com a necessitats

educatives especials sempre, al meu entendre, que ho fem des d’una vessant

educativa. No ens ha de fer por, penso jo, utilitzar el terme deficiències,

discapacitat, persones amb retard mental. Sovint estem utilitzant de manera

força generalitzada el terme necessitats educatives especials. En tot cas

hauríem de matitzar el fet que existeixen persones amb deficiències que tenen

unes necessitats educatives específiques que dependran en més o menys grau

de la discapacitat existent.
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��� /D� LQWHJUDFLy� HVFRODU� DYDQoD� DO�PDWHL[� WHPSV�TXH�KR� IDQ� DOWUHV

LQWHJUDFLRQV�FRP�OD�VRFLDO��ODERUDO��IDPLOLDU"

“No ho sé això, (...) a nivell laboral em sembla que potser hi ha més
sortida ara que no pas fa uns anys. Potser més tallers, em sembla que
encara hi ha força mancances, a part de que hi ha problemes laborals (...)
que no hi ha feina per a tothom (...) a la integració laboral si que per
normativa a les empreses hi ha d’haver unes places, (...) però que em
sembla que és difícil. L’escolar avança però potser ara ha retrocedit una
mica la integració escolar (...) veus els problemes que hi ha amb els nanos a
secundària (...) que ariben molts de nanos de 12 anys a les escoles
d’educació especial, que no és massa normal...”

L'orientació educativa, la tasca pedagògica que duem a terme a les

escoles, vers els  nostres alumnes, tinguin o no necessitats educatives

especials ha de tenir com a finalitat última la inserció social i laboral de tots ells

en la mesura de les seves possibilitats, això fa imprescindible una bona

coordinació entre el centre escolar, la família i l'entorn sociocomunitari per tal

d'optimitzar al màxim els recursos que aquest ofereix.

No es pot oblidar el paper de la societat en general en l'èxit de la

integració, ja que aquesta no és d'ús exclusiu de les escoles sinó que ha de

trobar resposta en tots els àmbits socials: món laboral, de la salut, dels serveis,

i en tot allò que faci referència a la qualitat de vida de les persones. Difícilment

podrem parlar d'integració social, si únicament atenem en un entorn normalitzat

des de l'escola, i a posteriori es tanquen les portes al món laboral, es continuen

trobant barreres arquitectòniques en els espais públics, es segueix marginant a

qui és diferent etc.

La família i la societat han de dur a terme un paper més actiu en la

integració, tant des del paper educador de la família, com des de la resposta

social cap als disminuïts, que a la pràctica, quan deixen l'escola, tenen encara

moltes dificultats per accedir al món laboral i integrar-se plenament a la

societat.

La contribució que pot fer la societat en la integració és clau i bàsica

perquè els alumnes amb necessitats educatives especials que a hores d'ara
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estan  escolaritzats en escoles ordinàries, i aquells altres que des de l'escola

d'educació especial també s'estan preparant,  puguin ocupar un lloc en la

societat. No podem pretendre una escola integradora en una societat que no

integra; l'escola és el reflex de la societat, la societat pot modificar l'escola però

difícilment l'escola modificarà (en profunditat) la societat.

���(O�GLVFXUV�WHzULF�GH�OD�LQWHJUDFLy�ID�DLJ�HV�TXDQ�LQWHQWHP�DSOLFDU�

OR� D� OD� SUjFWLFD"� 4XLQD� UHSHUFXVVLy� WHQHQ� HQ� OHV� DXOHV�� HQ� HOV� QRVWUHV

FHQWUHV"�,�TXLQD�LQFLGqQFLD�KL�Wp�HQ�HOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO"

“Jo diria que al 100% no fa aigües, sinó seria un desastre, (...) hi ha
casos concrets molt ben integrats que duren tota l’etapa escolar, però hi ha
una problemàtica a les escoles que no està resolta, i per tant la integració
peta. Per exemple, crec que un paper important en el tema de la integració
és el tutor (...)  i si un any hi ha un tutor, i el curs següent un altre i (...) amb
això no anem massa bé (...) Són nanos de que ja de per sí els costa
l’adaptació amb qualsevol persona... “

“Que si haguessin uns recursos potser aniria bé ...”

“Nosaltres a l’escola només ens arriben  profunds, severs i ara hem
fet tot això de l’escolarització compartida i la cosa està canviant donat que
augmentem (...) Ahir va venir una mare que quan li vaig ensenyar l’escola
(l’escols d’educació especial) va quedar aliviada de veure que això no era
tancat com una gàbia (...) “

És un fet real que en aquests moments les escoles d'educació especial

han vist augmentar les seves matrícules de manera desproporcionada. Això és

una evidència innegable que xoca de ple amb el principi d'integració (vegeu

dades). Si tots els teòrics estan d'acord en que un entorn normalitzat, amb

models normals, és beneficiós i molt més educatiu per el nen amb

discapacitats, si la mateixa Logse aposta per l'entorn normalitzat sempre que

sigui possible, si les lleis emparen i donen suport a la igualtat i a un model d'

escola integradora, si no hi ha  arguments sòlids que justifiquin que l'atenció en

els centre d'educació especial sigui la més beneficiosa per les persones amb

necessitats educatives especials,  ¿per què, llavors, a la pràctica ens trobem

amb una realitat tan diferent?. Aquesta és la gran contradicció que ens agradi o
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no, s'està donant en aquests moments. Analitzar el fet i procurar continuar

creient en la diversitat com un  valor, defensant fermament els principis de la

integració, és moltes vegades una lluita amb un mateix i amb el propi sistema.

Personalment observo com les coses estan canviant de manera

desproporcionada. Crec en l’atenció educativa dels infants i joves amb

deficiències a l’escola ordinària; em plantejo que l’escola especial a curt termini

ha de ser un ajut i un suport per aquesta escolarització; m’agradaria pensar que

en un futur no molt llunya que els alumnes amb necessitats educatives

especials estiguessin escolaritzats en els centres del seu poble, del seu barri.

Els suports i ajuts necessaris els facilitéssim de manera que la seva escolaritat

pogués ser atesa amb qualitat i que no representés per a l’escola cap mal de

cap, ans el contrari.

���4XLQHV�VyQ��DO�YRVWUH�HQWHQGUH��OHV�UDRQV�TXH�IRQDPHQWHQ�O¶RSFLy

D�IDYRU�GH�OD�LQWHJUDFLy"

“Potser la normalitat, no?. D' entrada el concepte més normal és el
concepte d’integració, (...) el concepte de persones sense diferències de
ningún tipus, (...)  i per tant per ser una persona té els mateixos drets que
els altres.”

“Home, sempre viure la normalitat, viure on hi ha l’escola del seu
entorn (...) potser és més fàcil tenir-ho tot a l’abast, anar a l’escola amb els
nens que són del teu  barri (...) si tu tens un nen en una escola especial, que
igual no està allà al seu barri, al seu poble, tu el que li ofereixes de l’entorn
no té res  a veure amb l’entorn familiar que ell es mou quan està a casa:
això sol ja val...”

“Que és un valor d’una societat democràtica. Llavors, en la mida que
es faci bé és un valor cultural i, contra aquest valor cultural, hem de
reivindicar com a una evolució de la humanitat. Aquestes societat que han
regresat en la seva evolució cultural a fonamentalismes autoritaris
intrasingents de la seva religió (...) tenim nens musulmans que com que no
mengen porc, què haurem de fer? Canviar el menú? (...) Em trobo  amb
nenes que els han fet l’ablació, que els han tallat el clítoris (...) ara mateix
una nena molt guapa que se l’emporten a Gàmbia a veure el “mago” de la
tribu que la “curi”, de la seva deficiència (...)  acceptar la diversitat no vol dir,
des del meu punt de vista acceptar ideologies diferents de les conquistes
socials que hem fet aquí. I jo , que encara que sigui autoritari, crec que
aquests valors democràtics  hem de defensar-los i no sota un criteri
d’atenció a la diversitat i d’accetació de l’immigrant tot respectant les
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ideologies (...) portem molts anys de luita a Espanya contra un govern
fascita (...)  i portem molts anys de lluita democràtica per a perdre aquests
valors. En aquest sentit trobo que és un valor que s’ha de tenir.”

Des del punt de vista integrador, tots els alumnes pertanyen al sistema

educatiu ordinari, el qual ha d’oferir solucions diferencials conforme a les

particularitats dels  alumnes.

La base del principi d'integració és que les persones disminuïdes no han

d'utilitzar ni rebre serveis excepcionals només en els casos estrictament

imprescindibles;  sinó que han de poder beneficiar-se dels serveis i prestacions

generals de la comunitat. Entenem que la integració escolar  suposa, en termes

generals, que els nens i nenes amb  disminucions comparteixin l' educació amb

la resta de nens i nenes, en els centres ordinaris del sistema, participant en les

tasques escolars encara que sigui de manera diferent.

La integració cal que contempli l'existència d'una amplia gama

d'alternatives, que permeti a cada subjecte  incorporar-se a aquelles que siguin

més adequades a les seves característiques.

No és una tasca fàcil compaginar el marc teòric amb la pràctica als

centres però penso que no hem de perdre mai de vista un marc que es

fonamenta amb els principis de normalitació, integració, individualitazació i

sectorització per seguir treballant per la millora de la qualitat de vida dels nens i

nenes, nois i noies amb necessitats educatives especials: “Si la escuela es para

todos habrà de organizarse de tal manera que todos los escolares encuentren en ella la

respuesta adecuada a sus necesidades educativas. A esta escuela abierta y organizada para

atender a todos los alumnos le llamamos escuela comprensiva, en el sentido de que se

organiza a partir de “los caracteres comunes a todos los individuos que pertenecen” a la

escuela” (Albericio Huerta, 1991:42-43)
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���� $PE� OD� SXEOLFDFLy� GH� OD� /2*6(� L� O¶DSOLFDFLy� GH� OD� UHIRUPD

HGXFDWLYD�� � ¢HV� SURGXHL[� XQD� YHUWDGHUD� WUDQVIRUPDFLy� GH� O¶HGXFDFLy

HVSHFLDO� IHQW� RSFLy� FDS� D� XQD� HVFROD� FRPSUHQVLYD� VHQVLEOHPHQW

SUHRFXSDGD� SHU� WRWV� L� FDGDVFXQ� GHOV� VHXV� DOXPQHV�� L� DPE� XQD� FODUD

YROXQWDW�G¶HVGHYHQLU�XQD�HVFROD�REHUWD�D�OD�GLYHUVLWDW"

“Sí, però amb matisos. Quan va començar potser sí,  (...) que els
centres d’educació especial haurien d’atendre els nens que normalment no
podien ser atesos a l’escola ordinària (...) que si es parlava dels currículums,
del currículum 4 i 5 (...) es va començar amb molta empemta (...)  l’escola
d’educació especial potser hauria de ser un centre de recursos, per a
l’escola ordinària que té uns nens integrats;  potser venir a buscar l’ajuda
que necessita (...) la veritat és que potser això no ha estat així a la
pràctica...”

Amb la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo) es dissenya un sistema únic d' ensenyament.

Els fins generals son obligatoris per a tots els alumnes, siguin o no subjectes

amb necessitats educatives especials.

Art. 2.5 "Tots els ensenyaments s'adequaran a les característiques dels alumnes amb

necessitats especials"

La Llei pretén especificar de forma evident la seva motivació integradora,

i dedica tot el capítol V a l'Educació Especial.

Art. 36.1 "el sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris per tal que els

alumnes amb nee, temporals o permanents, puguin aconseguir, dins del mateix sistema, els

objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes"

Art 36.3  “L' atenció a l' alumnat amb necessitats educatives especials es regirà pels

principis de normalització i de integració escolar.”

La LOGSE planteja que l’escolarització en unitats o centres d’educació

especial només podrà dur-se a terme quan les necessitats de l’alumne no

puguin ésser ateses per un centre ordinari. A la pràctica, avui per avui funciona

de maneres ben diverses. Les polítiques educatives, al meu entendre, no
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acaben essent  conseqüents amb els principis reconeguts a la LOGSE.  Només

hem de fer una ullada a la tipologia d’alumnes que atenen els centres

d’educació especial per adonar-nos de la gran “diversitat” de criteris

d’escolarització. Una dia em preguntava un alumne, estudiant de 3er de

magisteri en l’especialitat d’educació especial, : “què hi fa en aquesta escola en Pere?

No hauria d’estar atès a l’escola ordinària? Jo no li veig cap patologia greu que li impedeixi

estar escolaritzat en un centre ordinari.”

“Hi ha nanos que tenim a l’escola que amb recursos, o una persona
al costat podrien estar a l’escola ordinària. Són aquestes incongruències
que depèn molt de qui hi ha darrera aquests nanos que es destinen uns
recursos, ...”

“Aquí, en aquesta comarca realment s’han integrat tots (...)  només
no han vingut aquí els que no hi ha hagut possibilitat d’integrar-los. Jo penso
que en aquesta comarca sí que s’ha fet això. Els nanos s’han d’integrar en
el màxim de les seves possibilitats i quan l’escola no pot integrar-los perquè
veu que no hi ha maneres, com a últim recurs l’escola especial: Aquí sí que
ha passat això.”

Moltes vegades l’administració educativa facilita una sèrie de recursos

(recursos personals) en funció de l’exigència manifesta d’un equip directiu: “qui

no plora no mama”, diu una dita catalana. Hem deixat que l’administració, sovint,

actui sota aquests paràmetres.

La LOGSE parteix d'uns principis educatius que aposten per la

integració. Al llarg del capítol V matitza els aspectes referits al tractament dels

alumnes amb necessitats educatives especials, en alguns dels punts es

refereix en concret a l'escolarització en centres d'educació especial:  "L'atenció

dels alumnes amb nee s'iniciarà des del moment de la seva detecció. Per aquest fi existiran els

serveis educatius precisos per estimular i afavorir el millor desenvolupament d'aquests alumnes

i les administracions educatives competents garantitzaran la seva escolarització. (...)

L'escolarització en unitats o centre d'Educació Especial només es portarà a terme quan les

necessitats de l'alumne no puguin ser ateses per un centre ordinari. Aquesta situació serà

revisada periòdicament de manera que pugui afavorir-se, sempre que sigui possible, l'accés

d'aquests alumnes a un règim de millor integració."
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Les polítiques educatives de les diferents comunitats de l'Estat han

hagut d'adaptar-se al marc normatiu de la Logse, sovint s'ha generat la

polèmica i la controvèrsia davant  situacions educatives que divergeixen molt

d'aquests principis generals.

����(V�SRW�HQWHQGUH�L�FRSVDU�O¶HVVqQFLD�GH�O¶DFWXDO�HGXFDFLy�HVSHFLDO

GHIXJLQW�� GH� PDQHUD� URWXQGD�� G¶XQ� VLVWHPD� SDUDOÂOHO�� L� DQDQW� ±WDO� FRP

PDUFD�OD�/2*6(��FRP�D�XQ�VLVWHPD�~QLF��VHQVLEOH�L�LQWHUHVVDW�SHO�SURJUpV

GH�WRWV�HOV�VHXV�DOXPQHV"

“Jo crec que ja van les coses per aquest camí. La idea dels centres
oberts (...) una altra cosa és com s’articulen,  com tiren endavant, com
funcionen, quins recursos s’hi dediquen, i com es fan les coses.”

“(...) quan els nanos estan en una escola d’educació especial els
problemes psicosomàtics, d’autoestima, de marginació que presenten els
nanos quan estan en una escola d’educació especial aquests problemes no
existeixen perquè els nanos prenen consciència de que són deficients però
sense l’aspecte competitiu de l’escola ordinària (...) L’aspecte competitiu de
l’escola ordinària no és que ho facin els professors, ho fan els altres nanos,
els companys (...) però aquí estem separats de les altres escoles ...”

El marc teòric actual preveu un sistema educatiu únic, l'existència encara

d'escoles d'educació especial no vol dir que hi hagi dos sistemes paral·lels, sinó

que estem davant d'un únic sistema educatiu que ha de donar resposta a la

diversitat de tots els alumnes. Les propostes es contemplen a través d'escoles

ordinàries i escoles d'educació especial, tots dos són centres educatius i cada

un d'ells, a través del seu Projecte Educatiu de Centre i els seus Projectes

Curriculars respectius, concretaran la forma d'atendre a les necessitats

educatives dels seus alumnes.

A la pràctica és on moltes vegades divergim dels plantejaments teòrics.

Si bé és cert que actualment els centres d'educació especial són molt més

oberts a l'entorn i interrelacionen amb altres centres per conformar un únic

sistema educatiu, cal encara aprofundir molt més en les fòrmules de col-
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laboració per facilitar que la interacció entre els diversos centres  siguin molt

més àgils, efectives i conegudes per part de totohom. La solució, de tota

manera, no està a l’abast de tots els centres en igualtat de condicions.

Moltes escoles d’educació especial situades a les afores de les

poblacions ha dificultat, sovint, que existeixen vertaders lligams de

col·laboració. L’administració educativa hauria de facilitar aquells mecanismes

de compensació de manera que tothom tingués les mateixes opcions i la

sectoriatzació dels centres no fos un obstacle massa gran:  a vegades gairebé

insalbable.

���� $� SDUWLU� GH� OD� SXEOLFDFLy� GHO� 'HFUHW� �������� VREUH� O¶DWHQFLy

HGXFDWLYD� D� O¶DOXPQDW� DPE� QHFHVVLWDWV� HGXFDWLYHV� HVSHFLDOV�� HV� SRVHQ

VREUH� HO� SDSHU� XQHV� SURSRVWHV� HQFDPLQDGHV� D� SUHYHXUH� DOWUHV� FDPLQV�

DOWUHV�RSFLRQV��DOWUHV�PDQHUHV�G¶HQWHQGUH�O¶HGXFDFLy�HVSHFLDO��(OV�FHQWUHV

G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO��FRP�D�HL[RV�YHUWHEUDGRUV�GH�O¶DWHQFLy�DOV�QRLV�L�QRLHV

DPE� QHFHVVLWDWV� HGXFDWLYHV� HVSHFLDOV� SRGHQ� DUWLFXODU� XQD� QRYD�PDQHUD

G¶HQWHQGUH� HO� VHX� SDSHU�� 4Xq� pV�� R� TXq� HQWHQHX� SHU� XQ� VHUYHL� HGXFDWLX

REHUW"� 3RGHQ�� D� OD� SUjFWLFD�� DFDEDU� HVVHQW�� HOV� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy

HVSHFLDO��FHQWUHV�GH�UHIHUqQFLD�G¶DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW"

“Tot això estaria en aquella idea que les escoles d’educació especial
han de ser centres de recursos d’atenció a la diversitat, de suport a les
escoles odinàries, de presentar alternatives d’escolarització als alumnes
amb necessitats educatives especials (...) Penso que una part haurà de ser
així i que el camí és aquesta diversificació: la de presentar ofertes
educatives més diversificades.”

No podem negar que els centres d'educació especial han estat sempre

escoles on s'ha atès de manera més específica  la diversitat d’alumnes des de

sempre hi ha hagut una varietat molt gran d’alumnes amb problemàtiques molt

diverses. Aquesta ha estat la seva funció i ho segueix essent encara ara. El

que caldria plantejar és la manera com aquesta atenció es porta a terme i com

es pot ajustar a unes legislacions i a uns marcs teòrics que preveuen l'escola

ordinària com el centre on han de trobar resposta tots els alumnes. Apunto al
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llarg d'aquesta recerca la via cap a on d’anar aquests centres. No és, en

absolut una idea meva. Diversos autors, associacions, col·lectius ja ho han anat

manifestant des de fa temps (Hegarty, 1997), (Font Roura, 1999), (Jarque

Jutglar, 1999), (Tudela i Maristany, 2000)

Els centres d’educació especial han de ser, també, un servei d'ajuda i

assessorament a l'escola ordinària.  La recerca de noves fòrmules d'actuació

faran que els centres d'educació especial s'adaptin als nous temps, a noves

necessitats i que siguin un referent pel que fa atenció a la diversitat. El futur,

però, ha de passar necessàriament per l’atenció d’aquests infants i joves

únicament i exclussiva en el marc d’una escola única amb els suports i ajuts

necessaris.

Hem d’apostar clarament  per començar a superar el terme integració

per definir una escola que accepta i atén a tots els nens siguin quines siguin les

seves capacitats, procedències i necessitats educatives, per parlar ja d'inclusió,

d'escola inclusiva entesa com l'escola de tots (Stainback et al., 1999) (Ainscow,

2001). Aquest és el pas que des d'una perspectiva teòrico-ideològica.

Hem de caminar més enllà de la integració, per passar a una escola que

en paraules d'un dels seus màxims precursors el doctor Gordon L. Porter,

"aglutina en un mateix espai nens i nenes del que anomenaríem escola ordinària o normal i els

d'educació especial. I un programa d'escola inclusiva és aquell que permet que qualsevol nen

sense tenir una referència prèvia de quina és la seva habilitat o disminució, vagi a l'escola del

seu barri, on també van els seus germans o germanes, assisteixi a una classe normal, amb

nens normals i rebi un programa educatiu de qualitat��  (Avui, 7-11-2000)

����([LVWHL[��D�OD�SUjFWLFD��XQD�RSWLPLW]DFLy�GH�UHFXUVRV�L�XQD�ERQD

FRRUGLQDFLy�HQWUH�HOV�SURIHVVLRQDOV�TXH�WUHEDOOHQ�HQ�XQ�FHQWUH�G¶HGXFDFLy

HVSHFLDO"�L�DPE�SURIHVVLRQDOV�G¶DOWUHV�FHQWUHV�DPE�HOV�TXDOV�KL�HVWLJXHX

YLQFXODWV"

“Això implica moltes hores de treball (...) ja ho estem fent en el que
és escolarització compartida (...) ens trobem que és clar, mentre està aquí
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l’alumne, és el professor el qui l’està atenent  i per tant no pot sortir a
coordinar-se, a no ser que jo com a director m’agafi la seva classe (...) si
agafo la seva classe la feina de director qui la fa?  (..) Llavors s’han de fer
en hores d’exclussiva. Fer-les en hores d’exclussiva implica hores d’estrés
(...)  És clar que l’altre problema és que ens vingui bé a nosaltres i que
vingui bé a l’altra escola (...) Ara tenim 6 nanos, implica haver-se de
coordinar amb 6 escoles:  amb el professor tutor, amb l’especislita en
educació especial, amb el representant de l’EAP, etc. Un esforç d’energia,
que ho hem fet a l’inici de curs, que hem fet una valoració quan ha acabat el
primer trimestre, ara en farem una altra abans de setmana Santa, i
possiblement en  farem una altra a final de curs (...) però implica un gran
esforç de coordinació.”

El concepte d’alumne amb necessitats educatives especials, des d’una

perspectiva eminentment educativa, suposa determinar la provisió de serveis

personals i recursos materials d'acord amb la proposta curricular individual

d'aquests alumnes, centrant-se sempre, més en les seves possibilitats de

creixement educatiu que ens els seus propis handicaps.

L'augment de professionals que incideixen en el desenvolupament

educatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials, tan de serveis del

centre com externs a aquest, precisa d'una estreta col·laboració i coordinació

entre ells per tal de no convertir l'educació del nen en un mosaic d'intervencions

i activitats sense connexió.

Caldrà que el centre ho propiciï a través de modificacions

organitzatives, d'horaris si fa el cas, etc per fer més fàcil la col·laboració entre

serveis ordinaris  específics. De tota manera l’autonomia no és tant real quan

es tracta de centres públics. Hi ha , per exemple, una dependència  molt gran

de l’administració educativa qui té la facultat de dotar de personal als centres

educatius.   El paper de la inspecció educativa és vital no únicament des d’un

punt de vista de control, avaluació, assessorament, orientació i direcció del

sistema educatiu (Mayorga Manrique, 2000). La inspecció ha de facilitar  la

coneixença d’una realitat que des de la pròpia administració es desconeix. A la

pràctica, són pocs els inspectors/es que coneixen l’escola.
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����([LVWHL[HQ�SDUjPHWUHV�GH�TXDOLWDW�HQ�OD�SUjFWLFD�HGXFDWLYD�SUzSLD

G¶XQ�FHQWUH�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO"

“Es deixa molt a la bona voluntat del tutor (...) un mestre de l’escola
ordinària sap que té unes programacions del Departament (...) que farà les
adaptacions a la seva classe (...) però sap que té una sèrie  d’objectius, que
els nanos han d’assumir quan acabin el primer de primària, de tercer (...) En
canvi a nosaltres no, llavors això a vegades t’angoixa si no tens molts clar la
feina que està s fent (...)  fins a on arriben els nanos.

Un gran nombre d’ alumnes amb necessitats educatives que no troben

una resposta útil en el marc de l' ensenyament ordinari, precisen d' una atenció

específica, en el centre d' educació especial, que els permeti l' aprenentatge d'

habilitats de la vida més que continguts exclusivament acadèmics. Penso que

en la mesura que es pugui formar alumnes suficientment autònoms amb

recursos personals que els permetin anar "sols" per la vida, haurem ofertat una

pràctica educativa de qualitat.

L’actual marc curricular és deficitari per als programes educatius que es

volen dur a terme dins els centres específics, alhora que molts d’alumnes amb

necessitats educatives especials, derivades de deficiències psíquiques

escolaritzats al centre ordinari tenen vertaders problemes per a seguir una

programació concreta, per exemple, a l’Àrea de matemàtiques. A la pràctica,

què s’ha d’ensenyar?: “ Estem parlant del currículum funcional. Hem de donar els

aprenentatges escolars de manera que puguin lligar-se als coneixements que l’alumne aporta

des de la realitat exterior. Només si els aprenentatges són funcionals seran generalitzables, i

els sabran, així, utilitzar en d’altres situacions. Quan parlem d’aprenentatges funcionals, volem

dir que tot allò que els donem, tot allò en què formem als nostres alumnes passa per una mena

de sedàs, com un filtre. Això vol dir que ens interessa ensenyar-los tots aquells aspectes que

els seran útils, de veritat, per anar sols per la vida: tot allò que ensenyem ha d’ésser el més real

possible”. (Garcia Balda, 1998:113).

L’actual currículum no respon a les necessitats dels alumnes amb

necessitats educatives especials. L’esforç per elaborar-lo, adequar-lo i/o

modificar-lo és massa gran.
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���� 4Xq� SDVVD� DPE� HOV� DOXPQHV� TXDQ� SHU� UDRQV� G¶HGDW� KDQ� GH

GHL[DU� O¶HVFROD"� 4XLQHV� VyQ� OHV� VHYHV� DOWHUQDWLYHV� HGXFDWLYHV� L�R

SURIHVVLRQDOV"

“Les alternatives són poques (...) molt pocs alumnes accedeixen a
l’empresa ordinària (...) la realitat és molt diferent quan es tracta de nois i
noies que viuen a la gran ciutat  donat que en principi tenen més facilitats.
Aquells que viuen al poble ho tenen més difícil. (...)  Al començament d’una
integració laboral tot és “flors i violes” però la realitat és que molts no
acaben tenint un seguiment i al cap de poc temps l’empresari no els vol.
L’esforç no compensa moltes vegades quan l’empresari el que vol és
produir i guanyar diners.”

Les sortides que ofereix el món laboral en aquests moments és un punt

difícil de modificar i incidir des de l'escola. No resulta fàcil per ningú trobar una

feina ben remunerada amb unes condicions de treball dignes i que satisfacin a

la persona. En el cas dels alumnes amb deficiències això es veu encara més

agreujat.  Poques són les empreses que ofereixen places per persones amb

discapacitats (malgrat que existeixi un marc normatiu que ho ampara) i sovint

les alternatives d'ocupació es limiten a les places que es puguin oferir des de

centres ocupacionals de treball. Molt sovint aquests mateixos centres es troben

saturats i aquells alumnes amb menys possibilitats de treball productiu es

troben amb greus dificultats en el moment en que per edat han de deixar

l'escola.

L’altre qüestió és que molts centres especials de treball depenen

precisament  de la producció. No els fa res tenir nois/es “aptes” per a la feina.

La pregunta clau seria si aquest és el lloc idoni per a treballar, o no fora molt

millor que aquests poguessin trobar una feina en una empresa ordinària?  No

ens fem la mateixa pregunta quan es tracta de l’escola especial o de l’escola

ordinària? No és senzill. Hi ha molts d’interessos en joc, malauradament.

����4XLQHV�VyQ� OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�UHVSRQGUH�HQ�XQ� IXWXU��SHU�SDUW

GHOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�� �D� OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�VHXV�DOXPQHV� L

DOKRUD�QR�SHUGUH�HO�ULWPH�GHO�SURFpV�G¶LQQRYDFLy�L�UHIRUPD�HQ�TXq�HV�WURED

HO�VLVWHPD�HGXFDWLX�DO�QRVWUH�SDtV"
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“Nosaltres el que hem de fer és adaptar-nos a la oferta educativa
que hi ha al nostre país. (...).hem de fer una adaptació de l’oferta educativa
a la nova situació: llavors és adaptar els serveis. Nosaltres abans teníem
únicament alumnes amb retard mental: llavors vam cobrir l’oferta; ara tenim
alumnes amb transtorns motrius, amb deficiències mentals, severes o
profundes; van cobrir la necessitat, i també tenim nois i noies amb
transtorns de personalitat (...)  la van obrir a fer matrícules compartides que
abans no hi era, i també l’hem obert també al que és l’escolarització de
secundària (...) l’hem obert també a l’escolarització compartida en
secundària. La veritat és que ens hem anat obrint a oferir nous i diversos
serveis...

Penso que en aquests moments els centres d'Educació Especial es

troben en un moment d'impàs, en el que han de trobar quin és el seu futur

enmig de la reforma educativa que ens està afectant, tot i els anys que fa que

s’està aplicant: ja he anat apuntant al llarg de la recerca que ara mateix les

matrícules augmenten i els instituts d’ensenyament secundari es troben que no

poden fer front a la diversistat d'alumnes que els arriben. Quin ha de ser el

paper dels centres d'educació especial en aquests moments i en el futur és una

pregunta que molts teòrics i professionals de les escoles s'estan plantejant.

La reforma no acabat. Avui, encara, queda malauradament molt camí

per recórrer.  Molt sovint els professionals de l’educació especial ens hem de

preguntar quin és el nostre paper  com a centre, com a professionals?  No és

fàcil, haver-se de qüestionar la feina és una situació en que molts no hi estem

gens preparats.  Innovar vol dir anar endavant. Als centres d’educació especial

hi ha moltes feines afegides que repercuteixen directa o indirectament a la

nostra tasca. Ens costa avançar. Com podem innovar si ens demanen que

escolaritzem alumnes que haurien d’estar a l’escola ordinària? Com podem

innovar si ens demanen que fem un projecte curricular sense saber on agafar-

nos? Com podem innovar si el nostre futur, d’una manera o altre, és incert?

Cal definir d’una manera molt clara el nostre paper dins l’actual sistema

educatiu i alhora fer una aposta ferma i segura envers l’educació de les

persones amb retard mental en el marc d’una escola per a tots. Llavors, molt

possiblement, podrem avançar.
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�����3HU�TXq�HOV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�DFDEHQ�HVVHQW�FHQWUHV

SHU� DWHQGUH� OHV� QHFHVVLWDWV� G¶DTXHOOV� DOXPQHV� TXH� QR� SRGHQ� UHEUH

O¶DWHQFLy�GLQV�HO�PDUF�G¶XQD�HVFROD�RUGLQjULD"

“El centre d’educació especial és actualment el fracàs de la
integració (...) Fins i tot els infants amb retard mental sever haurien d’estar
integrats en alguna aula d’una escola ordinària (...) el principal objectiu és
que el nano sigui feliç? És important estar integrats i veure com l’alumne se
sent malament? Hi ha molts nanos que quan arriben a l’escola especial els
canvia la cara, se’ls veu molt feliços...”

“No ho sé però a vegades tinc la sensació de que ens tenen por
[UHIHUHULQW�VH� D� O¶HVFROD� HVSHFLDO] (...) se’ns considera  “aquells pobres de
l’escola dels VXEQRUPDOV” (..). Potser deu ser lícit que alguns pares pensin
així o algú del poble (...) El problema és que a vegades et trobes que alguns
professionals de l’ensenyament encara pensen així. (...) si un nen amb nee
no es comporta malament, a l’escola ordinària no els molesta. Escalfa
cadira, a vegades. Però no els molesta (...) si ara em diguessin que l’escola
especial ha de desaparèixer em semblaria molt bé sempre hi quan hi
posessin tots els recursos, realment humans i físics a tots els centres.”

La Logse, tot i el seu marcat caràcter integrador, continua contemplant

l'existència de centres d'educació especial. Té sentit que això passi? També

en el Decret 299/97 de 25 de novembre sobre l'atenció a l'alumnat amb

necessitats educatives especials es diu en l'article 4.2 que:  "L’alumne/a amb

necessitats educatives especials temporals o permanents associades a condicions personals

de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, o de sobredotació, o a la seva història

educativa i escolar, s’escolaritzarà preferentment en centres docents ordinaris. Únicament

quan, un cop avaluades les necessitats ducatives especials de l’alumnat, d’acord amb el que

s’estableix a l’article 3 d’aquest Decret, es consideri que no pot ser atès en el centre docent

ordinari que li correspon o en aquell escollit pel pare i la mare o tutors, l’escolarització es durà a

terme en unitats o en centres d’educació especial”

S’escolaritzarà preferentment en centres ordinaris, únicament quan feta

tota aquesta avaluació es consideri que no pot ser atès en el centre ordinari

que li correspon, llavors es procedirà a l’escolarització en el centre d’educació

especial, o bé en ambdós centres, en règim d'escolarització compartida. Abans

s'esgotaran totes les ofertes de formació que ofereixen els centres més propers

a l'alumne (UEE, PTT,…). "
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Evidentment amb aquesta normativa queda molt oberta i poc delimitada,

quan un alumne se l'aten en centres ordinaris o d'educació especial; mentre a

l'escola ordinària hi hagi múltiples dificultats per atendre a aquells nens/es,

nois/es que presenten més necessitats especials, es continuarà fent ús dels

centres d'educació especial.

����/¶HVFROD�PLOORUD�HQ�OD�PHVXUD�TXH�OL�GRQHP�RSFLRQV�GH�FUpL[HU�

G¶DGDSWDU�VH� D� OHV� VLWXDFLRQV� FDQYLDQWV� TXH� PDUFD� OD� VRFLHWDW�� HQ� OD

PHVXUD� TXH� VRP� FDSDoRV� G¶DUWLFXODU� SURSRVWHV� RUJDQLW]DWLYHV� HILFDFHV

TXH�O
DMXGLQ�D�DWHQGUH�OD�GLYHUVLWDW�GHOV�VHXV�PHPEUHV��6yQ�RUJDQLW]DFLRQV

TXH� DSUHQHQ� GHOV� VHXV� HUURUV�� TXH� WHQHQ� OD� FDSDFLWDW� G¶DSUHQGUH� L� GH

IDFLOLWDU� O¶DSUHQHQWDWJH� DOV� VHXV�PHPEUHV� L� GH� SRGHU� WUDQVIRUPDU�VH� SHU

DWHQGUH� D� WRWV� L� FDGDVFXQ� GHOV� VHXV� PHPEUHV�� 6yQ�� HQ� GHILQLWLYD�

RUJDQLW]DFLRQV� DPE� OD� FDSDFLWDW� G¶DIURQWDU� HOV� QRXV� UHSWHV� G¶DTXHVWD

VRFLHWDW"

“Jo no ho sé. El que si està clar,  nosaltres cobrem un sou i hem de
treballar d’acord amb l’administració, ens agradarà la línia o no, dintre del
nostre deure, com a treballadors que te guanyes un sou, és intentar donar
resposta als nous reptes de la societat, si ho fem o no, no ho sé, però que
és el nostre deure si.”

“Jo penso que en general, d’entrada hem de ser optimistes i que
aquesta és una possibilitat sinó què estem fent?.  La formació que es dóna
a les universitats, tot i que no és el que passa llavors a la realitat, també és
diferent de fa uns anys. Per tant  ara la gent que surt d’un magisteri, no té
només pensant que jo estaré a la meva aula i que dos més dos són quatre
(...) Són gent més global, venen més preparats per formar un equip, per tant
més oberts al diàleg, en general la preparació pretén ser més cap aquí.(...)
Encara queda poc treballat què vol dir el treball a la diversitat dintre de
l’aula, o quan et trobes dintre de l’escola que tal diversitat és fer la teva
classe de matemàtiques.(...) Tots els procvessos porten les seves
ambibalències. El que passa és que per un altre costat no hi ha cap punt
molt innovador que et doni una pauta per tirar cap allà (...) suposo que
s’està passant una època que no és ni de vaques grasses ni de vaques
flaques i que dóna per un cert “aposentament”, i es funciona com funciona el
sistema.  Pero no surt cap polític decidit que pensi que la pedagogia ha
d’anar per aquí i faci una aposta realment arriscada i bona.(...)  L’escola
hauria de fer una canvi a nivell global amb moltes coses. Què  fem explicant
geografia si avui les fronteres estan canviant (...) no perdoneu que avui
Russia ja no és així(...) Estem en un moment en que l’escola no ha entès
que les coses van molt ràpides (...) L’important a la vida és saber uns
quants idiomes, saber on has de treure la informació, de quina manera has
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de treure la informació i saber-la resumir. Perquè et vingui el canvi que et
vingui estaràs preparat.”

El filòsof gironí Josep Maria Terricabres deia en una conferència la

següent afirmació: "L'escola no transforma la societat, és la societat la que transforma

l'escola" . És realment cert que l'escola és una projecció de la societat. Un estat

autoritari té una escola autoritària; només hem d'analitzar com era l'escola a

Espanya en l'època de la República, o durant els anys de la dictadura de

Franco; és a dir, que la societat marca el tipus d'escola que tenim. Si som

demòcrates hem de voler, hem de reclamar, hem de treballar per  una escola

on hi càpiga tothom.

Som moltes les persones que no estan d’acord amb l’actual sistema

educatiu. Si li haguéssim de posar nota el suspendríem, vaja, que necessita i

molt que necessita millorar. No s’enténen moltes de les coses que passen al

nostre voltant. Ara, mentre faig algunes de les correccions d’aquesta llicència,

em pregunto què ha fet l’escola per educar per a la pau quan una gran majoria

de persones estan a favor d’una guerra contra l’Afganistan. D’acord. Això no té

res  a veure amb els plantejaments d’aquesta recerca, però em preocupa fins a

quin punt  l’escola pot sentir-se responsable d’una societat que al cap i a la fi ha

hagut de passar per a les seves mans: les persones som la Societat, i els que

avui són infants no ens oblidéssim de saber que el dia de demà seran persones

adultes. L’educació és una aposta cap al futur. L’educació és molt cara, però ho

és molt més no destinar-hi cap recurs. A la llarg sempre s’acaba pagant d’una

manera o altra. Els beneficis en matèria educativa mai es poden veure a curt

termini, és en el futur que podrem collir els fruits d’unes llavors que haurem

plantat avui.
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Els centres d’educació especial s’han d’anar ajustant als nous temps, als

canvis  que implica una societat que ha d’atendre una gran diversitat

d’alumnes. Aquests canvis, dels centres específics han de proporcionar

elements per a la provisió de serveis per a la inclusió de l’alumnat amb

necessitats educatives especials a la comunitat (Bannister, Sharland, Thomas,

Upton, i Walker, 1998). Aquests nous canvis, aquests nous reptes s'han

d'afrontar tenint en compte la multiplicitat de serveis i ajuts que l’escola pot

rebre i ha d’oferir. La dificultat que implica donar una resposta adequada a les

necessitats dels alumnes és un dels grans problemes i reptes amb que

s’enfronta l’actual sistema educatiu.

“...si la Educación Especial, como disciplina científica, se ocupa de
la educacción de los sujetos discapacitados, su campo de acción son todas
las situaciones educativas, en todos los contextos (familiar, social, laboral) y
en todas las dimensiones de la personalidad (física, psíquica, intelectual,
afectiva, social, laboral, moral, religiosa, política).”
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(Salvador Mata, 1998:197)

Els centres ordinaris necessiten de l’experiència de que disposa el

professorat dels centres específics d’educació especial en l’atenció educativa

de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Des d’aquesta visió, des de

la visió de l’experiència,  els professionals que treballen dins els centres

d’educació especial poden i han de transmetre els seus coneixements que han

anat acumulant al llarg dels anys. La trajectòria històrica en l’educació cap a les

persones amb discapacitats a casa nostra és una reivindicació ferma que

s’ajusta a un perfil d’escola que s’ha anat bastint al llarg de molts anys.

Tots aquests reptes han de servir per anar construint unes propostes de

treball que han de permetre ajustar els suports i ajuts que la col·lectivitat

d’alumnes amb necessitats educatives especials, juntament amb els

professionals i les famílies implicades han de rebre per part dels centres

d’educació especial.

En aquesta recerca hem intentat recollir aquells aspectes d’organització

escolar al servei de la millora en l’atenció educativa dels alumnes amb

necessitats educatives especials escolaritzats a l’escola ordinària i al centre

d’educació especial. Hem volgut remarcar de manera molt clara el paper dels

centres específics com un dels recursos de que disposa, avui, l’actual sistema

educatiu en la formació d’aquests alumnes. De ben segur que oblidem altres

propostes que poden afegir-se a algunes de les que hem marcat en aquest

treball; dia a dia van apareixent noves maneres de treballar, noves

experiències, nous reptes.

Els factors a tenir en compte  han estat múltiples donat que l’atenció a

les persones amb necessitats educatives especials ha experimentat una gran

evolució aquests darrers anys. Es pren un model que es fonamenta en les

ajudes que la persona necessita per a anar progressant i la nostra escola ha de

permetre adoptar mesures flexibilitzadores per poder arribar a tots i cadascun



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

dels seus alumnes. En conseqüència, el paper dels centres d’educació especial

ha sofert, també, una gran transformació.

Hem volgut  posar l’accent en l’organització, en la distribució i

rendibilització dels espais, dels recursos, de les estratègies d’intervenció. Avui

més que mai, pensem en la persona, en les seves possibilitats i les seves

necessitats com un factor importantíssim de construcció educativa, d’una

vertadera educació de qualitat.

“Es tracta de proposar formes noves d’organització, maneres
diferents de relació i, sobretot, sistemes d’ajut i suport que permetin que els
alumnes progressin en les situacions més normalitzades possible.
L’educació especial pot esdevenir un recurs important per a la millora
educativa dels centres, per recolzar l’atenció i educació dels alumnes que
presenten dificultats significatives i per progressar cap a una escola més
comprensiva. L’educació especial tindrà sentit en tant en quan, i sense
perdre la seva pròpia identitat, es converteixi en un sistema d’ajut  i suport
als alumnes amb nee i al sistema ordinari”.

(Font Roura, 1999)

Hem intentat establir un model de treball i participació que serveixi per

posar a la pràctica aquelles opcions educatives que els filòsofs de l’educació,

que els teòrics de l’educació descriuen. No podem inventar res.

Alguns dels principis inspiradors de l’acció educativa en el centres

d’educació especial, i segons algunes de les propostes que s’han generat a

casa nostra, (Federació catalana pro persones amb disminució psíquica

(APPS), 1994) , s’han  planificat tenint en compte:

a. /¶zSWLFD� GHO� SURJUpV� SHUVRQDO que mostra que la persona

amb necessitats educatives especials ha de ser tractada tenint

en compte que pot i ha de progressar i no tant des de la

perspectiva de la seva discapacitat.

b. /¶DFFHSWDFLy�L�HO� WUDFWDPHQW�GH� OD�GLYHUVLWDW més que ningú

dins el si dels centres d’educació especial on existeix una gran

heterogeneïtat d’alumnes amb diverses i diferents necessitats

específiques.
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c. 8Q�FXUUtFXOXP�RUGLQDUL�FRP�D�PDUF�GH�UHIHUqQFLD�i a través,

però, de les adaptacions, modificacions i ampliacions

curriculars que  s’hagin de fer atenent la individualitat de les

necessitats educatives de cadascun dels alumnes i des d’una

perspectiva de que aquest currículum ha de ser el més

funcional possible.

d. (O� SDSHU� GH� O¶HQWRUQ donada la interacció que hi ha d’haver

entre ell i la societat, la família, l’escola del barri, els amics. La

persona amb nee  forma part de la nostra societat amb tots els

seus drets i deures.

e. 8Q�VLVWHPD�HVFRODU�~QLF� LQFOXVLX� L� FRPSUHQVLX�per tal que

es pugui garantir plenament els principis de normalització i

d’integració.

f. /D�SDUWLFLSDFLy�GH�SDUHV�L�DOXPQHV�dins els centres. Amb  els

pares, aquesta participació, no ha de quedar únicament

relegada dins les associacions o dins la representativitat que

aquests tenen en el sí dels Consells Escolars; els alumnes han

de ser protagonistes actius  del seu aprenentatge.

g. /D�TXDOLWDW�GH�YLGD ha de tendir com a un dels objectius finals

donat que hem de preparar a les persones amb disminució

perquè es puguin incorporar a la vida adulta en el context el

més normalitzat possible.

Les diferents fórmules d’atenció i/o col·laboració poden ser diverses. No

hi ha límits, en tot cas faltaria definir un marc normatiu, més explícit del que

tenim en aquests coments a Catalunya,  que en donés cobertura legal. De tota

manera, històricament sempre les experiències innovadores per part dels

centres educatius han anat per davant d’una legislació que en donés cobertura.

Per tant l’educació especialitzada que es duu a terme als alumnes atesos en

els centres ordinaris passa per trobar diferents fórmules en les quals hi pot tenir

un paper cabdal el centre específic: “When we talk about co-operation between special

and mainstream education our first concern must be establish communication between the

different systems. Bridges must be put in place to overcome we place in the ability of all children



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

to be succesful. We must guard against isolating people through the social structures in which

we operate. Our ambition is for all children to acces approriate educational provision in their

local community. This will help the normal functioning of the community and support transition

into adult life. Each national education system must be commited to the principle of inclusive

education compatible with the child’s needs. All decisions taken by the professionals and or the

family of the young disabled person must aim to provide strong rich interactions which

encourage the development of a necessary interdependence between the partners working with

the child”. (A.A.V.V., 1996).

Presentem algunes d’aquestes fórmules d’intervenció amb alumnes i  de

col·laboració per part del centre específic (quadre X) tot i que més endavant en

presentem d’altres que no van directament lligades amb l’atenció directa amb

l’alumnat tot i que sempre qualsevol mena de col·laboració directa o

indirectament en surt beneficiat sempre, en darrer terme, l’alumne/a.

&ODVVH�RUGLQjULD�DPE�DGDSWDFLRQV

Alguns dels materials que es

treballen a l’aula poden haver

estat facilitats per part del

centre específic.

• &ODVVH� RUGLQjULD� DPE� HVSHFLDOLVWD� GH� VXSRUW

GLQWUH�GH�OD�FODVVH

• &ODVVH� RUGLQjULD� DPE� HVSHFLDOLVWD� GH� VXSRUW

IRUD�GH�OD�FODVVH�SXQWXDOPHQW

Puntualment el professorat del

centre específic pot dur a

terme assesoraments, suports

específics a l’alumnat i/o al

professorat del centre ordinari.

• &ODVVH� RUGLQjULD� L� FODVVH� R� XQLWDW� HVSHFLDO� D

WHPSV�SDUFLDO

• &ODVVH� R� XQLWDW� HVSHFLDO� L� FODVVH� RUGLQjULD� D

WHPSV�SDUFLDO

• &ODVVH�R�XQLWDW�HVSHFLDO�D�WHPSV�FRPSOHW

• (VFROD� HVSHFLDO� D� WHPSV� SDUFLDO� L� HVFROD

RUGLQjULD�D�WHPSV�SDUFLDO

Les diferents formes

d’escolarització passen per

entendre que l’atenció

educativa dins el centre

específic és un suport i/o ajut

que ha d’entendre’s de

manera temporal i mai com

una solució definitiva a

l’escolarització d’un alumne/a

4XDGUH�[���/D�SURYLVLy�HGXFDWLYD�HVSHFLOLW]DGD
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No pretenc qüestionar el paper i funcions dels centres específics. A curt

termini hem de creure que s’han d’anar ajustant propostes (quadre X) que

permetin una millor col·laboració entre l’escola d’educació especial i el centre

ordinari.  Com diuen (Peña Cebrecos, Santiuste, Martínez, i Fernández,

1997:62-63): “Más desintegradora llega a resultar un aula en un centro ordinario en la que el

alumno es relegado a pasar el rato, que un colegio de educación especial abierto al barrio en el

que se ubica y qua a diario establece intencionalmente relación con los vecinos,

establecimientos... Lo que cuenta es el planteamiento de la intervención educativa. Las

instituciones (las modalidades) no son integradoras en sí mismas. Todos conocemos aulas que

funcionan segregadas del centro al que pertenecen, en las que a duras penas la integración se

da por relación incidental. Y por contra, hay aulas que funcionan en una perfecta armonía con

el resto del centro del que forman parte.“. Ens espera, però, un futur ple d’incerteses.
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4XDGUH�;��3URSRVWHV�GH�WUHEDOO�GHO�FHQWUH�HVSHFtILF

En qualsevol cas, avui, hem d’intentar projectar algunes d’aquestes

propostes pensant que els centres d’educació especial poden  ajudar a millorar

l’escolaritat dels alumnes amb necessitats educatives especials, en definitiva,

que poden ajudar a millorar la integració social de la persona amb deficiències.

Tal com afirmen (Cirera, Jorba, Leciñena, i Torredemer Taló, 1998:133): “ La

atención a la diversidad no se resuelve por una consideración de ubicación y emplazamiento,

sino que debe centrarse en poner más énfasis en mejorar las prácticas educativas. “.

&(175(6

'¶$7(1&,Ï�('8&$7,9$

&(175(6

'(

5(&85626
&(175(6

'¶,19(67,*$&,Ï

Professorat
Alumnat

Famílies

Diverses formes d’escolarització

683257�$/�6,67(0$�('8&$7,8

&HQWUH
(VSHFtILF
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En un treball presentat per (Cebollada Romea i Pablo Marco, 1986)

plantegen  algunes de les funcions que com a centre de recursos poden

desenvolupar els centres específics (quadre X).

Com a centre de recursos, materials i tecnologia educativa algunes de

les possibles funcions són:

• Informació a tots els professionals sobre materials educatius i

recursos pedagògics existents per a donar suport a les diverses

programacions

• Documentació, facilitant una bibliografia actualitzada dels

diferents temes que incideixen en el fet educatiu

• Difusió de les característiques i aplicacions dels diferents

materials i tecnologies educatives; préstec de material als centres

educatius de la seva zona d’influència

• Adaptació i creació de materials als diferents programes

experimentals que es realitzin.

• Avaluació dels materials existents.

Com a centre de formació del professorat, les seves possibles funcions

són:

• Informació sobre directrius educatives

• Perfeccionament i reciclatge del professorat

• Col·laborar en el desenvolupament de continguts curriculars

Com a centre de recerca, les seves possibles funcions són:

• Promoure i participar en investigacions educatives

• Experimentació de nous mètodes i formes de treball didàctic

• Validació de materials didàctics i mètodes pedagògics
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Aquestes, no deixen de ser algunes de les possibles funcions que com a

centre de recursos els centres especifics poden dur a terme. Han de ser

considerats, però, com a coordinadors de l’acció educativa en d’altres àmbits

d’intervenció: amb les famílies, amb d’altres professionals, a la comunitats.

4XDGUH�;��(O�FHQWUH�HVSHFtILF�FRP�D�FHQWUH�GH�UHFXUVRV

Més enllà del planteig del centre específic com a centre de recursos,

algunes de les propostes que des de les pràctiques dels nostres centres poden

servir per  estructurar el camí cap a la reconversió dels centres específics i

facilitar així la col·laboració entre l’escola específica i el centre ordinària serien

els següents:

&HQWUH��GH��5HFXUVRV

Investigació Tecnologia Educativa

Tasca de

coordinació

Perfeccionament i

actualització del

professorat
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���� /
HVFRODULW]DFLy� G
DOXPQHV� DPE� QHFHVVLWDWV� HGXFDWLYHV

HVSHFLDOV�D�O
HVFROD�HVSHFLDO

L’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials dins els

centres d’educació especial  continua essent una de les principals funcions que

tenen aquests centres (Tudela, 2001:59) afirma:   “las escuelas especiales son la

piedra angular sobre la que debe pivotar el cambio del sistema escolar ordinario, ya que

existen porque el sistema no ha dado suficientes respuestas adecuadas ante las necesidades

planteadas por las personas con discapacidad” .

No plantejo en absolut, almenys a curt termini,  la seva desaparició.  Les

diverses formes d’actuació educativa condicionen la seva continuat i la seva

raó d’existir: “No  conviene olvidar que la escolarización en Centros específicos no supone la

exclusión de entornos normalizados, sino que, por el contrario, exige una mayor atención a la

planificación de actividades de movilidad comunitaria aprovechando los recursos propios de la

comunidad y favoreciendo la relación con los demás en esos entornos normalizados. En este

sentido no está de más hacer hincapié en que la integración plena es un proceso de

enseñanza-aprendizaje (la integración se aprende y se enseña, no surge de la nada) y es un

proceso recíproco (tanto se ha de integrar el niño o la niña con grave retraso en su desarrollo

con las personas normales, como éstas con aquellos) “.(Tamarit Cuadrado, 1994:48)

Ara bé, l’escolaritat dels alumnes amb necessitats educatives especials

dins els centres d’educació especial s’hauria d’entendre, sempre, com una

situació transitòria que ha de facilitar que l’alumne pugui retornar, d’una manera

o altra a l’escola ordinària.  A la pràctica, però, això és molt més difícil del que

pugui semblar, donat que hi ha alumnes amb unes necessitats educatives molt

greus que sovint fan difícil establir nivells d’atenció educativa dins els centres

ordinaris.  Un alumne molesta en la mesura que trenca l’harmonia del centre,

un alumne, sovint, amb greus transtorns de conducta: “Es probable que las escuelas

especiales continuén siendo un rasgo significativo en el mapa de servicios para la educación

especial todavía durante un tiempo, pero sus papeles pueden cambiar en respuesta a los

desarrollos conceptuales, legislativos y políticos.” (Hegarty, 1996:356-357)
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En qualsevol cas és important que no perdem de vista que la situació

ideal és la de l’escolarització a l’escola ordinària amb els suports i ajuts

necessaris. L’escola específica no ha de perdre mai de vista que aquest és

camp on ha de tendir l’educació envers les persones amb necessitats

educatives especials. Tant de bo en un futur pròxim,  siguem capaços de fer

realitat aquest bell somni.

A les escoles d'educació especial s'hi atenen alumnes, les necessitats

educatives dels quals, i per causes molt variades, no troben resposta a l'escola

ordinària. Ja he anat dient al llarg d'aquest treball que m'he trobat moltes

vegades constatant que la teoria i la pràctica van per dos camins diferents, així

estem parlant d'atendre alumnes en centres d'educació especial quan la seva

educació no pot ser resolta en el marc de l’escola ordinària al mateix temps que

el marc teòric aposta, majoritàriament i de manera molt ferma per la integració i

la inclusió  dels alumnes amb necessitats educatives especials cap als centres

ordinaris.

Es innegable, com ja hem vist, però, que hi ha alumnes que per múltiples

causes no es poden escolaritzar en el centre ordinari que els pertoca i és

llavors quan es planteja l'escola d'educació especial: “Los conceptos de flexibilidad,

eficacia y complementariedad pueden ser los argumentos teóricos que hagan posible un nuevo

modelo de funcionamiento de nuestro sistema escolar; en el que se considerase al alumno y a

su desarrollo como algo dinámico, cambiante y objeto de continuo estudio, con el fin de

establecer en cada momento los criterios de escolarización que mejor se ajusten a sus

características”. (Barrueco Barrueco i Martin Fernandez, 1989:285) Aquests

centres, en la mesura que disposen de diferents serveis i recursos

especialitzats, poden atendre d' una manera més individualitzada als alumnes

amb necessitats educatives especials que no troben una resposta adequada

dins  l' escola ordinària i necessiten aprendre habilitats de la vida més que no

pas continguts purament acadèmics.

Convé establir ben clarament els criteris per a la identificació i valoració

de les necessitats educatives dels alumnes, el procés que se segueix, les

persones que hi prenen part i els instruments que s' utilitzen, per tal de
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dictaminar de manera ben fonamentada si aquest és el centre on seran més

ben ateses aquestes necessitats [Article 3 del decret 299/97 sobre l'atenció educativa als

alumnes amb necessitats educatives especials]

És important, per part del centre específic, que es prengui partit en la

identificació i avaluació de les necessitats d’escolarització dels alumnes.

Plantejo, a tall d’exemple, la creació d’una òrgan intern del propi centre: OD

FRPLVVLy�LQWHUQD�G¶HVFRODULW]DFLy���&�,�(���

La informació sobre l’alumne ha de ser tramesa per part de l’EAP, a la

comissió interna d’escolarització (C.I.E)��dins el centre específic.

4XL�IRUPD�SDUW�GH�OD�FRPLVVLy�G¶HVFRODULW]DFLy�LQWHUQD�

 Aquesta estarà formada pel Director/a, Cap d’estudis, coordinadors

d’etapa, el membre o membres de l’EAP responsables de l’orientació de

l’alumne/a, i tenint en compte la problemàtica del cas a tractar, per altres

membres del claustre que es consideri oportú (especialista, tutor, …).

4XLQHV�WDVTXHV�V¶KDQ�GH�GXU�D�WHUPH�

• recollir la informació sobre noves entrades

• estudiar els recursos, fer una primera valoració de les demandes

que se li fan al centre una vegada vist els recursos, estudiar la

ubicació dels recursos a l’escola i si s’ajusten les demandes als

recursos que el centre li pot oferir

• coneixement de la realitat/valoració conjunta de la proposta

d’escolarització al lloc on s’ubica

• És important  pactar quan i com s’ha de duur a terme la primera

visita a l’escola específica per part de la família i/o del mateix

alumne/a. Aquest aspecte s’ha de cuidar donat el transvals que

en moltes famílies això els pot ocasionar. És, en molts de casos,

un moment molt delicat per part de la família. Cal ser atents, i
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conscients d’aquest fet, en molts de casos traumàtic. Hi ha una

feina d’acompanyament, d’ajut i suport que no cal perdre de vista.

S’han de  plantejar diversos contactes periòdics amb la inspecció

d’ensenyament. Caldrà dur a terme, també, una previsió i pla d’orientació a les

famílies de cara a la sortida de l’alumne del centre en acabar la seva

escolaritat. Un programa de transició s’hauria de compençar a treballar a partir

dels 14 anys (14 anys-16 anys).

La comissió interna d’escolarització (C.I.E.) s’ha de reunir:

• Cada vegada que hi hagi una nova entrada

• En el moment de fer la primera proposta de matrícula  pel curs

següent. (normalment entre el 2on. I 3er trimestre)

4XDGUH�;��,WLQHUDUL�G¶DFFpV�D�OD�LQIRUPDFLy�SHU�SDUGVIVGIVGIHHGYF[YW�GH�OD�&RPLVVLy
LQWHUQD�G¶HVFRODULW]DFLy�

A partir d'aquesta informació es fara una valoració del cas tenint en

compte els condicionants escolars i familiars,  i finalment es prendran les

mesures adequades per a l’ubicació més adient per a l’alumne/a., o bé en el

cas d’una escolarització compartida, quines  propostes d’horaris es poden o

($3 ',5(&&,Ï

&�,�(�

787256�(6

5(81,Ï�'(

&225',1$'256

&LFOH�(WDSD
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s’han de mantenir. Les decisions s’haurien de prendre dins el si de la C.I.E.

L’accés a la informació per part dels diferents membres del claustre l’aportaran

els coordinadors en les respectives reunions de cicle.

En un treball de (Amezcua Membrilla, 1997:372), exemplificant les

característiques que han de reunir els alumnes amb necessitats educatives

especials que s’han d’escolaritzar en un centre específic han de reunir les

següents característiques:

• Deficiència mental severa o profunda

• No adquisició d’hàbits d’autonomia

• Manca de conductes prerequerides d’atenció o imitació.

Considera que la primera característica és de caràcter decisori, essent la

segona i la tercera associades a la primera; i dins dels hàbits d’autonomia el

control d’esfínters i les dificultats motores han de ser rellevants de cara a la

seva escolarització al centre específic.

Quan planteja l’escolarització parcial (compartida) entre el centre

específic i l’ordinari estableix que es durà a terme quan:

• Alumnes que de ninguna manera poden seguir el currículum de

primària

• Alumnes que tinguin les conductes prerequerides d’atenció,

imitació i seguiments d’instruccions

• Alumnes que tinguin adquirits els hàbits d’autonomia.

Afegeix que “Estos alumnos deben compartir con el resto de sus compañeros todo

tipo de actividades de ocio y tiempo libre, lúdicas, etc. Encaminadas a favorecer su proceso de

socialización. Así mismo aún permaneciendo la mayor parte del tiempo lectivo en su unidad de

integración parcial, podrían incorporarse por fracciones de tiempo variable  al nivel de E.G.B.

(sic) que les sea más propicio, siempre en aquellas áreas del currículum que se adapten mejor

a sus posibilidades y propicien una mayor y mejor maduración personal”. (Amezcua
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Membrilla, 1997:372). Suposo que a la pràctica hi hauria moltes més qüestions

a tenir en compte de cara a l’escolarització d’una alumne dins un centre o altre,

i ens agradi o no hi ha un context que no s’ha de perdre mai de vista que pot

ser facilitador o no de l’educació d’un alumne/a.

Prèviament a la matriculació de l’alumnat amb necessitats educatives

especials en el centre, l’EAP realitzarà un dictamen d’escolarització que

inclourà:

• una avaluació de les possibilitats d’autonomia personal i social,

de les competències comunicatives, els nivells

d’aprenentatges assolits respecte al currículum i altres

condicions significatives pel procés d’ensenyament i

aprenentatge.

• Estimació raonada dels ajuts, suports i les adaptacions que

l’alumne requereixi.

• Una proposta d’escolarització en funció de les dotacions reals i

de les infraestructures existents al centre.

En aquest sentit, periòdicament i sempre que els membres del claustre

ho sol·licitin, juntament amb l’EAP, s’han de dur  a terme estudis de seguiment

de l’alumnat. Sessions de treball obertes a tothom amb l’objectiu de aprofundir

en el coneixement de les patologies mentals i alhora ésser un lloc de trobada,

estudi,seguiment i orientació d’aquests amb l’objectiu de cercar-hi les

necessitats i ajustaments pedagògiques més adients.

Donada la varietat de tipologia d'alumnes que poden atendre aquests

centres, el criteri que ha de presidir-ne la seva  organització i els continguts és

la flexibilitat davant de la diversitat de necessitats i característiques individuals.

L' elaboració del Projecte Curricular i de les diverses programacions suposa un

notable esforç d' adaptació i de diversificació del currículum ordinari per tal de
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respondre a les necessitats educatives dels alumnes que hi són atesos. En

aquesta tasca, cal posar especial atenció a que els referents tendeixin a ser,

sempre que sigui possible, les capacitats contemplades en els objectius

generals de les diverses etapes educatives.

Malgrat tot l' atenció de les necessitats educatives dels nens i nenes

escolaritzats en centres d' educació especial comporta l'aplicació de programes

curriculars diferenciats i/o molt adaptats dels  ordinaris en els quals convé

prioritzar fonamentalment continguts referents a :

• L'adquisició de l' autonomia personal i social.

• El desenvolupament de les actituds i capacitats de comunicació

interpersonal.

• L' adquisició d' habilitats, destreses i coneixements bàsics que

tendeixen a la comprensió de la realitat més immediata en la

mesura de les possibilitats de cada un dels alumnes.

En l' aplicació dels  programes curriculars cal adoptar els criteris de

màxima funcionalitat amb l' objectiu que els alumnes puguin afrontar les

necessitats bàsiques de la vida quotidiana, integrar-se en el seu entorn social o

participar  també en les diverses activitats que el centre promogui. Tots els

aprenentatges s’han de fer a partir d'un criteri fonamental: els alumnes han d'

aprendre allò que els serà útil a la vida, sobretot després de l' escola.

Així mateix, la qualitat d' un centre d' educació especial, tal com afirma

(Giné Giné et al., 1996): “depèn bàsicament de que es constitueixi en un entorn

educativament significatiu, que serveixi -i estimuli- el progrés dels seus alumnes proporcionant-

los experiències i oportunitats en torn a la proposta curricular que d' acord amb les seves

necessitats s' hagi elaborat”.

(Casanova Rodriguez, 1999:214) senyala 6 actuacions per a la millora

de la qualitat de l’educació. Algunes d’aquestes propostes, però, han de ser

assumides per part de l’administració educativa:
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• Estabilitat i adequació dels equips docents i, en les condicions

corresponents, provisió de les places en un mateix centre per

equips de professorat amb un projecte pedagògic comú per a la

compensació de desigualtats [darrerament el Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sembla que aposti

per aquesta línia.]

• Incentivació de la tasca docent del professorat que desenvolupi

actuacions de compensació educativa

• Programació d’activitats de formació permanent del professorat,

dels equips directius dels centres i dels serveis de suport extern

que desenvolupin actuacions de compensació educativa

• Promoció d’iniciatives i experiències d’innovació i investigació, així

com d’elaboració i difusió de materials curriculars per a atendre a

aquest alumnat.

• Desenvolupament i foment de la participació d’aquest alumnat, de

les seves famílies i de les entitats que els representen.

• Concessió de subvencions i formalització de convenis de

col·laboració amb associacions de pares i mares d’alumnes,

associacions sense afany de lucre i organitzacions no

governamentals, per a desenvolupar accions de compensació

sòcio-educativa.

En el disseny de les experiències d' ensenyament/aprenentatge que es

puguin dur a terme en els centres d'educació especial, convé tenir presents els

següents aspectes:

• En primer lloc: els objectius educatius, i en conseqüència les

tasques en les que aquests es concreten, han de ser rellevant

pels alumnes. No és difícil constatar, en ocasions, una oferta

educativa devaluada. Un criteri per a discernir la rellevància
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dels  objectius, tot i que  no és l' únic, es centra en el valor

intrínsec dels aprenentatges proposats.

• En segon lloc: els objectius educatius han de tenir present l'

edat cronològica dels alumnes i deixar de considerar-los

sempre com a alumnes "petits"; a mesura que creixen, i

sobretot en l' adolescència, els alumnes plantegen necessitats

singulars a les que s'ha de respondre.

• En tercer lloc: els objectius han d' obeir a criteris de

funcionalitat tant psicològica com pedagògica; un criteri que

pot facilitar l' elecció dels objectius i activitats d' aprenentatge

és la identificació dels  diferents entorns en els que els

alumnes hauran d' actuar i les funcions que en ells hauran de

portar a terme.

• En quart lloc: s'ha de  procurar la participació activa dels

alumnes en el procés d' ensenyament- aprenentatge, fins i tot

en la concreció de les activitats que els seran proposades per

a portar-les a terme; només així es possible incrementar el

nivell de motivació i d' autoestima dels alumnes.

Els criteris de promoció dels alumnes, respectant les característiques

pròpies de cadascun, tenen a veure amb l' avaluació i seguiment dels  nens/es.

És bàsic el constant seguiment de l' alumne per tal d'ajustar la tasca que s'hi

estigui duent a terme i afavorir sempre que sigui possible la seva promoció a

entorns menys restrictius. L'escolarització en un centre d'educació especial, al

meu entendre, sempre ha de ser revisable i flexible, i si aquesta és l'escola que

millor pot atendre les necessitats dels alumnes amb deficiències greus, doncs

s'ha de contemplar com una opció que ofereix l'actual sistema educatiu sense

oblidar que l’alumne hagi d’estar oblidat a romandre-hi tota la seva escolaritat ja

que la flexibilitat de suports i ajuts que pot arribar a oferir un centre d’educació

especial han de permetre sempre aquesta bidireccionalitat entre el centre
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ordinari i l’específic. No hem d’oblidar que el centre d’educació especial és un

suport a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials i que

la seva finalitat ha d’ésser la integració social de l’alumne a la societat.

Actualment, segons  el que explicita el Decret 299/97, de 25 de

novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives

especials en el seu article 7, 7.1., “En els centres d’educació especial s’oferirà a

l’alumnat l’escolaritat corresponent a les edats del cicle de parvulari d’educació infantil i de

l’ensenyament bàsic. Aquesta escolaritat començarà i finalitzarà a les edats establertes per la

llei amb caràcter general”.  Fent una interpretació d’aquest Decret,   (Tudela et al.,

2000:12-13), fan una proposta en el marc de les 5enes Jornades Tècniques

d’Educació Especial, celebrades a Barcelona el 27 i 28 d’octubre de 2000, en

relació a les etapes educatives que ha de tenir un centre d’educació especial.

El plantejament és el següent:

• /¶HGXFDFLy�LQIDQWLO������DQ\V�� Tot i que (Tudela et al., 2000) planteja  que

“les condicions personals de discapacitat i les circumstàncies sociofamiliars aconsellen, de

vegades, la seva educació en un centre d’educació especial” no crec que aquesta

sigui la millor solució.  Aquests alumnes han d’estar majoritàriament en els

centres ordinàris i en cap cas haurien d’estar escolaritzats en un centre

d’educació especial.

• /¶HQVHQ\DPHQW� %jVLF� ������ DQ\V��  Es planteja com a una única etapa

educativa “l'establiment d'unes finalitats educatives més comprensives i valuoses, la

proposta d'un currículum més assequible, equilibrat i coherent, així com poder disposar en

una sola etapa del mateix tipus de professionals i de serveis. No obstant això, i a efectes

organitzatius, aquesta etapa s'estructurarà en tres cicles. Cada un d’aquests cicles tindrà

una durada aproximada de tres, tres i quatre cursos respectivament (que es correspondrien

a primària i a secundària). L'organització per cicles permetrà l'adequació del currículum a

les característiques d'edat i desenvolupament dels alumnes “.

• 7UDQVLFLy� D� OD�9LGD�$GXOWD� ������� DQ\V��  “Aquesta etapa tindrà una marcada

orientació cap a la formació pel treball i per a la vida adulta. En aquest sentit es considera

com una etapa de transició de l’escola a la vida i el món laboral. Les possibilitats d’obtenir
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un treball normalitzat i de portar una vida el més independent possible seran les finalitats

fonamentals d’aquest període” Segons (Giné Giné, 1995:9), un programa de

transició a la vida adulta ha d’incloure un conjunt d’activitats orientats al ple

desenvolupament de la persona i a la qualitat de vida:

“- Orientación profesional y formación para el trabajo de acuerdo
con los intereses del alumno y las características del mercado de trabajo.

- Acceso a una actividad laboral, preferiblemente integrada, para lo
cual conviene seguir procesos de formación  con mayor relación con las
empresas.

- Formación para una vida independiente y para el uso y disfrute de
los servicios de la comunidad: el objetivo debe ser promover que los
alumnos y alumnas lleguen a ser jóvenes económicamente activos”.

(Giné Giné, 1995:9)

L’organització dels centres d’educació especial no deixa de ser

complexa i diversa. Hi ha organitzacions per a tos els gustos (Villena Higueras i

Calderón Ponce, 1999), (Masferrer Clarà i Peratilla Clemente, 1999).  Som

molts els professionals que voldríem una equiparació idèntica a la que ens

podem trobar dins els centres ordinaris. La realitat, però, com sempre, és molt

distant.  És necessari que hi hagi una unificació puix que les etapes, els cicles,

les organiztacions internes dins els centres d’educació especial són distintes i

diverses.

Els centres específics fa temps que treballen i comparteixen, d’una

manera força generalitzada les seves viviències i els seus projectes: “Compartir

nuestros proyectos y experiencias ha servido para constatar algunas deficiencias y logros

comunes, a la vez que ha servido, básicamente, para dibujar a través del conocimiento de otras

realidades, un perfil de escuela capaz de dar sentido a una educación de calidad: la reflexión

sobre nuestro propio trabajo ha sido una constante al largo de ests tres años”. (Garcia

Balda, 1999:3). Caldrà veure cap a on anirem en els propers anys.

���� /
HVFRODULW]DFLy� G
DOXPQHV� DPE� QHFHVVLWDWV� HGXFDWLYHV

HVSHFLDOV�D�O
HVFROD�RUGLQjULD
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L'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives especials a

l'escola ordinària és, indiscutiblement, el gran repte de la integració. És

inqüestionable que un entorn normalitzat ofereix un marc educatiu molt més ric

en estímuls, models de conducta i d'imitació, i que  l'escola ha d'estar oberta a

acceptar la diversitat. La normativa en matèria educativa, regula aquesta

escolarització en l'article 6 del decret 299/97 de 25 de novembre sobre l'atenció

educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials:

“6.1 L'escolarització en centres ordinaris d'alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de discapacitats començarà i finalitzarà en
les edats establertes amb caràcter general per la normativa vigent.

6.2 Quan l'avaluació psicopedagògica ho aconselli, prèvia sol·licitud
i d'acord amb el procediment

establert pel Departament d'Ensenyament, es podrà autoritzar
l'ampliació de la durada de l'escolaritat obligatòria en un curs i autoritzar la
permanència de l`'alumnat amb necessitats educatives especials durant un
any més en l'etapa d'educació infantil.

6.3 Per tal de garantir l'atenció especialitzada més adequada, el
Departament d'Ensenyament podrà decidir l'escolarització preferent de
determinat alumnat amb necessitats educatives especials derivades de
discapacitats en un mateix centre, que disposi dels professionals i
l'equipament necessari, quan la resposta a les seves necessitats requereixi
un equipament singular o una especialització professional de difícil
generalització, tot vetllant per la zonificació dels centres amb alumnat
d'aquestes característiques .

6.4 En finalitzar l'educació primària, els EAP col·laboraran en
l'orientació de l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives
especials a l'educació secundària obligatòria. En aquests casos l'orientació
inclourà un informe sobre el procés educatiu d'aquests alumnes durant
l'etapa, i les mesures d'acollida aconsellables per a garantir a l'alumnat una
adequada transició entre etapes, que complementarà la informació
elaborada pel centre.

6.5 Durant l'etapa d'educació secundària obligatòria l'alumnat amb
necessitats educatives especials podrà realitzar una part de les activitats
d'ensenyament i aprenentatge mitjançant fòrmules d'atenció que permetin
activitats adaptades, per tal d'assegurar l'atenció educativa que requereixi,
d'acord amb l'avaluació psicopedagògica. En qualsevol cas s'assegurarà la
participació d'aquest alumnat en el major nombre possible d'activitats del
centre.

6.6 Per tal de garantir l'atenció educativa necessària a l'alumnat en
edat d'ensenyament obligatori, amb necessitats educatives especials
derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen
educació secundària obligatòria, el Departament d'Ensenyament podrà
establir convenis amb altres administracions públiques, institucions i entitats
sense ànim de lucre per a la realització d'activitats educatives específiques,
com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del centre
docent.

6.7 En finalitzar l'escolaritat obligatòria, els EAP col·laboraran en
l'acció orientadora sobre el futur acadèmic i professional de l'alumne
realitzada pel centre”.
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Ara bé, la  integració d'alumnes amb necessitats educatives especials en

el sistema ordinari, procurant sempre que aquest doni resposta a les

necessitats oferint les ajudes i suports que es requereixin, suposa modificar

actituds i estructures del mateix sistema educatiu ordinari. La integració és un

tema que ha de comprometre a tota la comunitat educativa sinó és converteix

en inviable malgrat que hi hagi un marc legal que ho permeti dur a terme. (Vega

Fuente, 2000:165) planteja que “la organización de nuestra escuela obligatoria, no se ha

planteado ningún cambio fundamental: sigue organizada por niveles y grupos-clase

pretendidamente homogéneos y cerrados, sigue basada en un currículum común en el  que

pueden y deben ser introducidas las modificaciones necesarias para adaptar a él esa

diversidad a la que, de entrada, no mira, y sigue formulando sus propuestas desde la

jerarquización de disciplinas que jerarquiza capacidades y necesidades según el orden

previamente establecido por él. De esta forma, la escuela que sigue siendo la misma de

siempre desde el punto de vista organizativo, por lo que con dificultad puede atender las

necesidades educativas planteadas por la diversidad.”

Que l'escola ordinària aculli alumnes amb necessitats educatives

especials suposa canvis en l'organització del centre (per exemple, en

l’adeqüació del currículum i el treball amb metodologies de treball cooperatiu

que permeten l’aprenentatge alumnes de capacitats, ritmes i interessos ben

diversos, etc), en l'actitud dels professionals, en els objectius generals, en l'estil

d'interaccionar  dels seus membres etc.  i moltes vegades això suposa grans

dificultats pels centres.  (Aragón Carretero, 1999:1204) senyala alguns dels

elements claus per a donar resposta a la diversitat:

• La flexibilitat en els agrupaments

• L’organització de sistemes de treball cooperatiu

• L’establiment de plans de treball autònoms´

• Propiciar l’aprenentatge per descubriment

• Propiciar aprenentatges significatius

• Partir dels coneixements previs de l’alumne

• Fomentar la interacció a l’aula

• Afavorir la participació de l’alumnat

• Afavorir la motivació
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• Afavorir l’exploració i investigació del medi

A la pràctica són enormes els esforços que s’han de duur a terme per a

plantejar sessions de treball educatives que arribin a tots i cadascun dels

alumnes. Sovint els mestres se senten amb pocs recursos per poder atendre

els alumnes amb necessitats educatives especial i són pocs els

assessoraments que reben: aquests darrers anys, per exemple, els Equips

d’Assessorament Psicopedagògic  (E.A.P.) han hagut d’ampliar l’atenció cap

als centres de secundària sense que en molts de casos hi hagi hagut augments

considerables de plantilla.

Segur que  tothom estaria d'acord en augmentar l'ajut i el suport de

professionals de l'educació especial en els centres ordinaris a través de

diferents formes de col·laboració que a través de l'escola d'educació especial

podrien afavorir la integració [veure punt 2.1 d'aquest capítol].

No serveix de gaire res que un grup de professors mostri molt bona

disposició per acollir alumnes amb necessitats educatives especials per buscar

noves maneres d'actuar per oferir diferents respostes educatives, si la resta de

la comunitat educativa en la que hi podem trobar pares, directius, administració,

EAP, etc,  no assumeixen el fet de la integració escolar i social d'una manera

ferma i viable. És important que el professorat aprengui a col·laborar i a

compartir els diferents rols. La cooperació és bàsica per a sumar

esforços.(Voltz, Elliot, i Cobb, 1994)

Malgrat que la integració és un repte de tota la comunitat educativa, no

podem negar que són els mestres els que tenen un paper clau i decisori en

l'èxit de la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials als

centres ordinaris. El seu paper, com a educadors, és fonamentalment i ha

d'adequar les seves actuacions i estratègies a  les característiques del grup

d'alumnes. Ha de procurar sempre que la seva tasca afavoreixi la maduració i

progrés dels alumnes, exercint la seva funció d'educador amb seguretat i

conductes coherents. La interacció que pugui establir amb el grup i una



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

dinàmica positiva afavoriran la construcció del coneixement per part de

l'alumne. És bàsica una correcta formació professional que es complementi

amb aptituds humanes adequades, per assegurar l'èxit dels docents en la seva

funció.

Els mestres han de fomentar el desenvolupament i l'aprenentatge de tots

els alumnes. Així, doncs, davant la diversitat de característiques individuals que

aquests presenten han d'adequar la seva intervenció a les necessitats de

cadascun amb actituds positives, respectuoses i constructives.

Seria injust negar que hi ha certs professors que senten temences i

tenen dubtes vers la integració. Sempre espanta "l'etiqueta" de nen especial,

pressuposant que potser no sabrem com atendre'l, o que ja hi ha prou feina

amb la resta del grup, que ens mancaran ajudes per fer una bona feina. Com

diuen (Ainscow et al., 1994:76), “ En el ámbito de la educación especial, las dificultades

vendrán de las resistencias al cambio de quienes han concebido su trabajo como el de

expertos que detentan un saber y unas técnicas especiales, aplicables a la enseñanza de unos

alumnos considerados igualmente especiales y de un profesorado regular al que de siempre se

le ha dicho, precisamente, que la educación de los alumnos con necesidades educativas

especiales les corresponde a otros y no a ellos.”. Cal aportar cap a un vertader canvi

d’actituds i de manera d’entendre l’educació especial. (Ainscow et al., 1989), en

un altre treball, afegeixen que dir que un nen és discapacitat, o té una baixa

habilitat simplement t’anima a enfocar-te en una característica d’aquell individu

d’una manera generelitzada que puguis treure l’atenció de les seves altres

característiques. El que sol passar com a resultat d’aquesta forma

d’estereotipar és una disminució  de les esperances del que la persona pot

aconseguir.

Sens dubte cal realitzar programes de formació i especialització del

professorat (Echeita, 1998), cal oferir una formació als docents16 que prevegi

                                           
16 En repetides ocasions he demanat a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics com a unitat responsable de la
planificació, programació, execució i avaluació del conjunt d'activitats de
formació del Pla de Formació Permanent, quin era el nombre de cursos de
formació permanent al professorat en matèria d’atenció a la diversitat,
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com treballar a l'aula atenent a la diversitat: programacions específiques,

adaptacions curriculars, noves metodologies i estratègies, coordinació amb

altres especialistes, tècniques i materials de suport , i també, lògicament, els

recursos personals necessaris: “Los profesores en ejercicio, que actúan con

responsabilidad, han de ser considerados como el gran activo del sistema. Su experiencia es

una garantía. En ellos el paso del tiempo les ha proporcionado madurez y sabiduría

educadora”. (Albericio Huerta, 1991:31-32). Alhora, però, (Kauffman, 1999:247),

considera que la preparació i el suport d’aquests mestres es dóna en molts

casos de manera inadequada i que molts dels mestres especislites en educació

especial d’avui estan mal preparats per esenyar estudiants difícils i poc

recolzats per les infraestructures. Per tant, la formació és una element clau en

el procés educatiu envers les persones amb deficiències.

Davant d'una situació d'integració, el professorat cal en primer lloc, que

creï un ambient d'acollida i acceptació vers l'alumne nou i cal muntar un treball

de classe sobre la base de:

• L'acceptació de  l'alumne, de tots els alumnes amb les seves

diferències particulars.

                                                                                                                    

educació especial. Fins a la data d’avui no se m’ha pogut facilitar aquestes
dades. Les dades que m’interessaven eren les següents:

• despeses en matèria de formació permanent que el Departament
d'Ensenyament destina cada curs escolar/any

• evolució de la formació permanent des que hi ha les competències
en matèria d'educació assumides per part de la Generalitat de
Catalunya

• tipologia, quantitat de cursos, etc... sobre atenció a la
diversitat/educació especial/ atenció a les necessitats educatives
especials i la seva proporció amb la resta d'àrees curriculars,
introducció o aprofundiment en les noves tecnologies (p.e.
matemàtiques; informàtica; llengua....)

• com s'ho fan els sistemes educatius per a atendre les demandes de
formació del professorat (formació permanent del professorat que
està en actiu)

Hi ha qui manifesta una certa preocupació per la formació del professorat.
Amb una bona formació del professorat en temes sobre les necessitats
especíques dels alumnes; entorn l'atenció a la diversitat; entorn la coneixença
de les patologies, el seu tractament,... ajudaríem a crear una escola de
qualitat que donés resposta a la diversitat de l'alumnat que en ella hi ha. El
problema, però, molt possiblement està en saber com aquesta formació pot
ser realment efectiva? Ni ha prou amb una bona formació? Bona part del
problema pot estar en la formació del professorat?
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• Demostrar confiança en ell mateix, tots els nens responen molt

millor si es senten valorats i que es confia en ells.

• Creure's que la integració té possibilitats  d'èxit i que els

models "normals" que tindrà l'alumne és el millor per ell.

A part de l'actitud  personal dels mestres vers la integració, també

l'escola ha d' afavorir que l'alumnat amb necessitats educatives especials trobi

resposta a aquestes necessitats. Cal que el centre es qüestioni el seu

funcionament, els seus principis educatius generals, les seves normes de

convivència, l' ordenació dels grups, els recursos, la metodologia, la planificació

de l'ensenyament que ofereix i els criteris i mètodes d'avaluació, etc. per tal

d'atendre a la diversitat. Davant d'una escola que prevegi a nivell organitzatiu,

en els seus diferents projectes, a la diversitat, estarà molt més oberta i

receptiva a qualsevol assessorament i suport que des dels centres d'educació

especial els pugui arribar.

Això exigeix a les escoles disposar d'un Projecte Educatiu de Centre,

compartit per tota la comunitat educativa, que assumeixi a nivell conceptual,

metodològic i organitzatiu la diversitat, com a un factor inherent en tot grup

humà.

Donat que en el currículum oficial s'expliciten les capacitats bàsiques

que tots els alumnes han de desenvolupar, l'escola ha de possibilitar assolir al

màxim totes aquestes competències i habilitats. Aquesta resposta educativa no

s'ha de basar tant en crear currículums paral·lels per aquells alumnes amb més

dificultats sinó que la base ha de ser el currículum ordinari amb les

modificacions pertinents.17

                                           
17 La mateixa Logse, en el seu article 36.1 i 37.1  diu respectivament que:

 " El sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris per tal que  els
alumnes amb necessitats educatives especials, temporals o permanents,
puguin assolir, dins del mateix sistema, els objectius establerts amb caràcter
general per a tots els alumnes".
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És molt important destacar aquest caràcter obert del plantejament

curricular per les possibilitats que ofereix d'adaptar-lo a diferents contextos i

realitats a través de diferents nivells de concreció. En la seva elaboració

l'escola ordinària sempre ha de tenir en compte l'existència d'alumnes amb

necessitats educatives especials, i considero que seria molt positiu que

professionals especialitzats en el camp de l'educació especial poguéssim oferir

assessoraments en el procés d'elaboració d'aquest document. En aquest sentit

és important resaltar que aquests professionals haurien, alhora, d’estar

vinculats directament amb l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives

especials.

Els elements bàsics que ha d'incloure aquest document són els

següents:

• Definir els objectius generals del cicle o etapa (què ensenyar):

cada centre els ha d'adequar a la seva realitat, als seus

alumnes i a les seves característiques, s'hi poden introduir

aspectes importants per els alumnes amb necessitats

educatives especials, prioritzar determinades capacitats,

afegir-hi matitzacions etc.

• Seleccionar o adequar el conjunt de continguts a partir dels del

Disseny Curricular Base (quan ensenyar): aquí també cal no

perdre de vista les característiques dels alumnes amb

necessitats educatives especials.

• Seqüenciar els continguts per cicles

                                                                                                                    

" Els centres hauran de comptar amb la deguda organització escolar i
realitzar les adaptacions i diversificacions curriculars necessàries per facilitar
als alumnes la consecució  dels fins assenyalats. S'adequaran les condicions
físiques i materials dels centres a les necessitats dels alumnes".
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• Definir les propostes metodològiques i organitzatives bàsiques

(com ensenyar): d'entrada, si no hi ha una afectació sensorial

severa, els alumnes amb necessitats educatives especials

poden aprendre amb els mateixos mètodes que els altres o bé

amb algunes modificacions. L'aprenentatge significatiu és igual

d'important per aquests alumnes així com estratègies

metodològiques que propiciïn la comunicació i interacció entre

mestre-alumne i alumnes entre si. La motivació és també molt

important per fer front a les dificultats d'aprenentatge. Caldria

considerar  alhora en aquest punt els criteris per agrupar els

alumnes: per nivells, flexibles, grups cooperatius, anàlisi i

reflexió dels avantatges i inconvenients de cadascun dels

agrupaments,  com treballar-hi en cadascun d'ells, etc.

• Definir criteris d'organització espai-temps: hi ha decisions que

afecten a modificacions arquitectòniques  que són

competència de l'administració (rampes, ascensors, adequació

dels lavabos etc.) i d'altres que s'han de prendre a nivell

d'organització de centre (distribució d'espais segons els

alumnes amb necessitats educatives especials, espais per

logopèdies, fisioteràpia, aules per a treballs específics, etc).

Cal una gran coordinació entre els professionals que atenen

als alumnes amb necessitats educatives especials per tal de

fer una bona planificació del temps disponible.

• Establir, definir i seleccionar el conjunt de materials didàctics i

curriculars a utilitzar: cal una selecció dels materials i recursos

didàctics que més afavoreixin a tots els alumnes. Molts dels

alumnes amb necessitats educatives especials podran seguir

les activitats del grup classe si disposen de materials adaptats

o específics. Alguns materials poden resultar útils per tot el
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grup encara que siguin més indicats pels alumnes amb

necessitats educatives especials.

• Establir els criteris d'avaluació a final de cicle (què, com i quan

avaluar):  en el currículum oficial apareixen  els criteris

d'avaluació de cada àrea curricular al finalitzar l'etapa i cada

centre ho adequarà a les característiques dels seus alumnes i

context. Caldria que el centre considerés també de quina

manera es durà a terme l'avaluació dels alumnes amb

necessitats educatives especials.Entre els instruments i

procediments que ens permeten analitzar el com avaluar

podrien comptar amb: proves escrites (amb tot tipus de

respostes, obertes, curtes, tancades, etc.), proves orals,

observació sistemàtica, seguiment del treball dels alumnes

(fitxes, quaderns etc.), entrevistes amb els alumnes.

En el projecte curricular també s'hi ha de contemplar els criteris de

promoció dels alumnes pel cicle següent o mantenir-se un any més en el cicle.

Amb els alumnes amb necessitats educatives especials, aquests criteris han

d'estar molt clars i ben establerts.

Un altre nivell d'atenció a la diversitat que farà possible que els alumnes

amb necessitats educatives especials puguin ser escolaritzats en el centre

ordinari, serà la programació d'aula. La programació és l'element fonamental

que orienta el procés d'ensenyament-aprenentatge  dins de l'aula. Podríem dir

que és la concreció del projecte curricular a dins de l'aula i és on s'ha de posar

en marxa el procés d'ensenyament-aprenentatge per donar resposta a tot el

grup d'alumnes, inclosos aquells que presentin necessitats educatives

especials.

El mestre ha de tenir en consideració a l'hora de dur a terme la

programació d'aula les característiques dels seus alumnes, de tots els seus



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

alumnes (interessos, motivacions, capacitats...), els altres professionals que

poden intervenir amb els seus nens (mestres de suport –d’EE- , logopedes,

educadors, etc.) i les característiques físiques i recursos materials de l'aula.

És poc viable, com es venia fent des de fa anys, el fet de considerar

l'aula com un grup homogeni on tots els nens/es aprenen el mateix, al mateix

temps i de la mateixa manera. Actualment, si es vol atendre als alumnes

respectant les seves capacitats, ritmes i interessos diversos cal que en les

programacions d'aula s'hi tinguin en compte diferents metodologies,

agrupaments, objectius, adaptacions etc.: “La idea és, doncs, homogeneïtzar el grup

d’alumnes a partir de l’acció educativa, entenent que el grup és una suma d’individualitats

heterogènia. Els límits de l’homogeneïtzació els marcaran les diferents capacitats individuals.

Per tant, caldrà donar una resposta diferenciada als que no s’ajustin a l’estàndard

homogeneïtzador. Allò ideal seria ensenyar individualment cada alumne, però, en no ser

possible, s’intenta agrupar-los de manera homogènia, utilitzant com a criteri d’agrupament el

seu rendiment acadèmic”.(Serra Capallera, Carretero Torres, i Pujolàs Maset, 1998)

:62) Tothom reconeix que la tasca no és fàcil i moltes vegades manca

l'assessorament, la formació i el suport necessari per dur a terme nous

mètodes d'ensenyament-aprenentatge més diversificats i programacions

multinivell que tinguin en compte les possibilitats de tots els alumnes.

En el punt següent analitzarem alguns diferents elements de millora i de

relació entre les escoles ordinàries i els centres d'educació especial que

podrien ajudar en aquesta tasca .

������ 6XSRUW�HVSHFtILF�SHU�SDUW�GHO�&((�DOV�PHVWUHV�L�DOXPQHV�GH

O
HVFROD�RUGLQjULD�

El suport que des dels centres d'educació especial es pot oferir als

mestres i alumnes de l'escola ordinària per tal d'assessorar, orientar i ajudar a

millorar l'atenció que estant donant als seus alumnes amb necessitats

educatives especials, penso que és un dels punts en el qual encara cal molt

camí per fer, malgrat que aquest és un fet important i que dóna sentit a aquesta

recerca.  En aquests moments ens trobem que els professionals que estan
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treballant en els centres d'educació especial centren la seva tasca a l'interior

del seu propi centre i són pocs ( tan sols els que estant tutoritzant alguna

escolarització compartida) els que estableixen algun contacte amb mestres i

altres professionals dels centres ordinaris per assessoraments i coordinacions.

Tot i que podríem parlar d’algunes excepcions puntuals com poden ser la dels

professionals dels CREDA i dels Equips de Deficients Visuals que fan serveis

itinerants d’assessorament i seguiment d’alumnes escolaritzats al centre

ordinari18.

Ens cal encara fer el pas d' anar constituint un servei de suport i ajuda

dels professionals d'aquests centres vers les escoles ordinàries, cosa que  de

ben segur afavoriria la integració de més alumnes i facilitaria la tasca dels

mestres tutors. S'hauria d'anar plantejant la figura dels mestres d'educació

especial itinerants que poguessin fer seguiment d'alumnes i assessorament

dels seus tutors en els centres ordinaris, així com la seva col·laboració en

l'elaboració de documents d'escola i d'organització de centre per acollir millor la

diversitat. Tanmateix, des de l’escola específica es podria facilitar tot un conjunt

de materials i documents de suport que podrien ser de molta utilitat. El bagatge

que existeix dins els centres d’educació especial és important de tenir present.

Des de sempre s’han hagut de modificar i elaborar materials i aquests, avui,

poden ser de molta utilitat per a l’escola ordinària i per al suport i ajut que es

pugui fer als alumnes amb necessitats educatives especials.

Si bé és cert que els centres disposen en les seves plantilles d'un mestre

especialista en Pedagogia Terapèutica19, moltes vegades resulta insuficient per

atendre als alumnes amb necessitats educatives especials més greus i donar

                                           
18 Com també d’altres experiències interessants que estan duent a terme els
centres d’educació especial per a deficients físics.
19 Per tal d'assegurar una atenció especialitzada a l'alumnat amb necessitat
ducatives especials, en el decret 299/97 de 25 de novembre sobre "l'Atenció
educativa a l'alumnat amb nee", en el seu article 11, s'estableix que els
centres ordinaris d'educació primària disposaran de llocs de treball per
mestres d'educació especial, així com en els centres d'educació especial, la
plantilla estarà formada per mestres amb l'especialitat de Pedagogia
Terapèutica, més altres en audició i llenguatge, fisioteràpia, educadors i altre
personal auxiliar.
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un bon assessorament als mestres tutors. Es per això, que caldria millorar i

reconsiderar la millor manera per a poder oferir més ajudes a les escoles

ordinàries des dels centres d'educació especial.

Les seves actuacions es podrien establir en tres nivells:

683257
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• Participació en l'elaboració del PEC i del PCC, per tal que des d'aquest

nivell organitzatiu es contemplés l'atenció als alumnes amb necessitats

educatives especials

• Elaboració de la planificació dels horaris dels alumnes amb nee, fent

compatible la seva adaptació amb el currículum general.

• Recerca de material educatiu adequat
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• Coordinació amb els professionals del centre i fora del centre que

intervenen en l'educació de l'alumne amb necessitats educatives

especials.

• Dinamització en el centre de tot el procés d'integració d'alumnes.

�������� 6XSRUW�DO�PHVWUH�WXWRU

• col·laboració amb el tutor en la programació d'aula pels casos d'alumnes

amb necessitats educatives especials

• elaboració conjunta amb el professor tutor d'adaptacions curriculars

individuals per aquells alumnes que ho precisen . Preveure

l'organització, el temps, els recursos i fer-ne un seguiment i avaluació.

• Col·laboració en la detecció de les necessitats educatives i el seu

seguiment

• Col·laborar i assessorar al tutor en l'establiment de metodologies

diverses, recerca de materials i l'avaluació a seguir amb els alumnes

amb necessitat educatives especials

• Orientar els tutors amb caràcter preventiu pel tractament dels alumnes

amb necessitats educatives especials

�������� 6XSRUW�D�O
DOXPQH

• Identificació de necessitats educatives especials i realització del

programa a seguir.

• Intervenció directa en forma de reforç pedagògic de la manera que es

determini.

• Observació del progrés de l'alumne i l'avaluació sistemàtica en

col·laboració amb el tutor.

• Coordinació dels suports que rep l'alumne.

• Coordinació juntament amb el tutor, amb els pares.

Com a mestres especialistes en educació especial, la intervenció directe

vers l'alumne,  sempre en total coordinació amb el tutor, seria una de les
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tasques principals en les actuacions al centre ordinari. Les opcions respecte a

quina manera intervindria el mestre d'educació especial s'han de veure

reflectides en el Projecte Educatiu del Centre. Segons (Font Roura, Castells, i

Carbonés, 1995:16) “Cuando un centro de educación especial se plantea la posibilidad de

proporcionar apoyo a las escuelas ordinarias, es conveniente que defina con claridad la

organización interna y el funcionamiento que va a seguirse”. Una intervenció més o

menys directa dels mestres d'educació especial  en relació a l'alumnat amb

necessitats educatives especials, dins o fora de l'aula, estaria en relació amb el

model curricular i organitzatiu del centre. Es poden organitzar diferents tipus de

suport:

$��6XSRUW�D�O
DFWLYLWDW�HGXFDWLYD�HQ�JHQHUDO�

Els alumnes amb necessitats educatives especials precisen

generalment, d'ajustaments individuals o grupals dels processos

d'aprenentatge. Per facilitar-los cal elaborar materials curriculars que els

possibilitin.

Els tutors o tutores són responsables d'elaborar els materials adients a

cada cas, en estreta col·laboració amb els mestres d'educació especial que

coneixen i atenen a cada alumne des de la perspectiva de les seves

necessitats educatives específiques. Per tant la primera modalitat d'intervenció

del mestre d'educació especial és directament en la planificació de l'activitat

educativa d'aquells alumnes amb necessitats educatives especials, organitzant

no només les adaptacions pertinents, sinó l'espai, el temps, els recursos

externs al centre si és el cas etc. i coordinant-se amb tots els professionals que

intervenen.

%��6XSRUW�D�GLQV�GH�O
DXOD

Consisteix en la intervenció dins l'aula ordinària, conjuntament amb el

tutor o tutora, per tal d'oferir una atenció més individualitzada als alumnes que
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ho requereixen. Com a principi general és adequat considerar que sempre que

sigui possible, és desitjable la permanència de l'alumne dins l'aula amb el seu

grup de companys. Les possibilitats de diversificar els processos

d'ensenyament- aprenentatge augmenten al participar els mestres especialistes

en educació especial en les dinàmiques de treball pròpies de les aules

ordinàries.

La seva intervenció aporta la possibilitat d'atendre, de forma individual i

arrelada al seu grup de referència, aquells alumnes que per les seves

característiques específiques precisen aquests tipus d'atenció. Aquests

alumnes realitzen les activitats d'aprenentatge que es proposen al grup/classe

amb diferents graus d'adaptació o especificitat, segons les seves necessitats

individuals, amb l'ajut i el suport del mestre especialista, en el si del seu grup.

L'acció d'aquest tipus de suport es veurà afavorida per una organització d'aula

on es diversifiqui l'activitat dels alumnes en grups de treball, treball cooperatius,

treball per racons, activitats lliures, etc. Aquest tipus de modalitat de suport a

l'aula, requereix una bona planificació i coordinació de la sessió amb el mestre

tutor, ja que el fet d'haver-hi dos mestres al mateix temps a dins la classe,

d'entrada, crida l'atenció a molts alumnes i s'han d'adaptar a aquesta

"peculiaritat". Per això cal establir molt bé quina es l'activitat a realitzar i quina

és la funció de cadascun dels dos mestres. L'experiència demostra que els

alumnes s'acostumen a aquesta presència i entren fàcilment en el

funcionament de l'aula amb dos mestres, i entenen aviat que el mestre

d'educació especial és un membre més vinculat a la classe i que la seva acció

d'ajuda en poden ser tots beneficiaris en un moment donat.

Ara bé, el suport a l'aula no és possible en determinades activitats que

requereixin molta atenció de l'alumne simultàniament amb activitats orals de la

resta del grup que interferiran en la seva atenció. Per això en determinades

activitats que no podem trobar compatibilitat  entre el treball de l'aula i el de

suport, haurem de recórrer a dur-lo a terme a fora de l'aula. També hi ha

determinades activitats que pel seu propi plantejament requereixen aquesta

ubicació.
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Es poden donar també intervencions en situacions escolars de treball

individual o de petit grup fora de l'aula ordinària. La intervenció de l'especialista

fora de l'aula ordinària permet dur a terme tractaments més específics, de

forma individualitzada o mitjançant petits grups, als alumnes que presenten

disminucions greus o permanents o dificultats d'aprenentatge, en un entorn

extern a l'aula ordinària.

Hi ha aspectes de suport que fan necessari un treball molt individualitzat

i en situació d'un cert aïllament, com podria ser el cas, per exemple, de

determinats aspectes del suport logopèdic. A vegades són les pròpies

característiques del material que cal utilitzar o les condicions d'espai que es

requereixen, les que fan inevitable dur a terme el suport fora de l'aula. L'opció

per proporcionar suport fora de l'aula  requereix també la selecció de l'horari en

que aquest es durà a terme i caldrà preveure de quines activitats de classe

prescindim i procurar no perdre aspectes d'aquell treball que considerem

prioritaris.

Convé aclarir però, que l'aula d'educació especial s'ha d'entendre com

una estratègia més o menys temporal ja que sempre l'objectiu és la integració

activa, la “inclusió”, en definitiva de l'alumne dins el grup de companys de

classe i la seva dinàmica.

Per establir una coherència i uns bons resultats de la tasca educativa, és

necessària una bona coordinació i cooperació entre els diferents professionals

que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge. La cooperació entre

tots ells és important per establir horaris que garanteixin complir correctament

el programa curricular de l'alumne amb necessitats educatives especials, tant

del període d'identificació de les necessitats educatives, com de l'establiment

de l'adaptació curricular pertinent i la seva avaluació. “ el major coneixement de

l’alumne i del currículum atorga una responsabilitat especial al professor al llarg de tot aquest
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procés; la contribució del psicopedagog pot consistir més a aportar criteris psicopedagògics per

a la selecció de les activitats en l’anàlisi respecte de les causes que permetran explicar el

rendiment de l’alumne, per a la recerca de les alternatives de resposta i per a l’avaluació de la

bondat del procés”. (Giné Giné, 1997:7)

El mestre d'educació especial ha de col·laborar estretament amb el

claustre i coordinar la feina entre  els professionals del centre i fora del centre

que intervenen en l'educació de l'alumne amb necessitats educatives especials:

membres de l'EAP, fisioterapeutes, logopedes, serveis específics com ara el

Creda, CSMIJ, EAIA’s, CDIAP, Centres específics de treball –Serveis

alternatius de vida adulta-, etc.

En definitiva, el mestre d'educació especial ha d'assumir el paper de ser

un dinamitzador en el centre de tot el procés d'integració d'alumnes.

���� /
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Des del darrer marc normatiu que la Generalitat de Catalunya ha

dictaminat en matèria educativa s’ha apuntat cap a una reconversió i cap a un

nou model de centre d’educació especial entenent-lo com a un centre obert a

l’entorn que pugui proporcionar eines i elements tant a professionals com a

alumnes.  Les actuacions  han partit sempre des de la bona voluntat per part

dels centres per poder oferir una atenció ajustada a les necessitats dels seus

alumnes malgrat que algunes d’aquestes propostes de col·laboració entre els

centres específics d’educació especial i els centres ordinaris ja s’apuntessin a

(Warnock, 1978). La nostra administració no ha ajudat en absolut a mantenir-

ho. Malauradament se n’ha mantingut sempre al marge deixant fer als centres

moltes vegades condicionats per uns recursos inexistents o força precaris i

sense una autonomia en matèria de contractació de personal per a dur a terme

seguiments i coordinacions; sense la possibilitat de gestionar els recursos, etc.
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La nostra experiència, en l’àmbit de les escolaritzacions compartides ,

com a centre educatiu (i permeteu-me que en parli des d’aquesta visió) es

remunta a l’any 1984 però no serà fins al curs 1992/1993 que es va començar a

realitzar de manera continuada.

L’escolarització compartida seria aquella modalitat d’intervenció

educativa que respondria a donar atenció a l’alumnat amb necessitats

educatives especials el qual realitzaria una part del seu horari lectiu en un

centre ordinari i una altra part en un centre d’educació especial tenint en

compte que l’alumne aprofitaria de cada centre allò necessari per tal de

progressar en tots els aspectes del currículum.

“ L’escolaritat compartida és una modalitat d’escolarització, és un
projecte d’escola que sorgeix del treball pedagògic conjunt entre l’equip
d’assessorament psicopedagògic, l’escola d’educació especial i les escoles
ordinàries de la nostra zona. Està immersa, doncs, en el context de l’atenció
a la diversitat i pretén adequar-se al màxim possible a les característiques i
necessitats personals dels alumnes amb necessitats educatives especials.”

(Andreu Bau, Andreu Cruellas, Font Micola, Fort Marrugat, i Miquel Molina, 1999:57)

Una gran quantitat d’alumnes poden beneficiar-se dels avantatges que

ofereixen ambdues escoles, ja sigui a nivell d’aprenentatges, de relació o de

socialització. L’escola d’educació especial pot oferir a l’alumne recursos

adaptats a les seves necessitats, una atenció molt més individualitzada i

serveis específics (fisioteràpia, logopèdia, psicomotricitat, estimulació

sensorial...), mentre que l’escola ordinària els ofereix l’oportunitat de relacionar-

se i socialitzar-se en un entorn normalitzat i ric en estímuls.

Si per algun motiu es duen a terme aquest tipus de propostes de treball,

és de ben segur perquè el rendiment de l’alumne discapacitat, escolaritzat en el

centre ordinari, no acaba d’ajustar-se, sovint, als continguts que s’imparteixen.

Tots plegats voldríem entendre que la integració d’alumnes amb handicap dins

el sistema ordinari és viable, malgrat tot, existeixen certs problemes que  ho

dificulten. El subjecte amb necessitats educatives especials és rebutjat moltes
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vegades perquè la seva presència desequilibra un model d’escola que sovint

no ha estat creada per acollir-lo amb garanties .

Tal com assenyalen algunes experiències (Prat Maresme et al., 1999:27)

que s’han dut a terme a casa nostra entorn l’escolaritat compartida entre

l’escola específica i el centre ordinari valoren el següent:

“- Considerem important que l’escolar interactuï amb altres escolars
de l’ensenyament ordinari, on l’entorn és menys resctrictiu i on se li
proporcionaran noves experiències.

- Aquesta experiència, l’hem duta a terme dins del cicle d’educació
infantil, ja que en aquesta etapa educativa les àrees no marquen excessives
diferències entre l’alumnat, la qual cosa afavoreix l’abordatge de la
diversitat.

- És més fàcil trobar interessos comuns que queden plasmats en el
joc, la relació, la manipulació i la investigació d’espais, d’objectes, etc.

- L’escolar, així, com el grup classe de l’escola ordinària, té un paper
molt important com a agent modificador de la conducta amb alumnes amb
retard, ja que aporten models més adaptats de relació amb l’entorn i
possibiliten la seva imitació.”

Tirar endavant una proposta d’escolarització compartida ha suposat la

necessitat d’un treball comú, una coordinació entre les dues escoles per tal de

definir quins seran els objectius, continguts, activitats, avaluació ..., la qual cosa

requereix una gran despesa de temps i esforç per part de tots els professionals

implicats.

Cal també haver resolt qüestions de caire organitzatiu, referents al

transport, horaris, grups, dotacions de material i personal si volem que aquest

tipus d’escolarització pugui funcionar adequadament.

Sempre cal un procés d’adaptació, per part de l’alumne, a una de les

dues escoles, fins i tot sovint cal un suport dins l’aula per part d’una persona

propera al alumne.

Existeixen, però, certs condicionants que cal tenir presents alhora de

proposar tirar endavant una escolarització compartida. Des de la nostra

pràctica hem pogut constatar el següent:



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

• La proximitat geogràfica entre les dues escoles és vital perquè

aquests projectes puguin funcionar. De tota manera seria bo que

l’administració educativa trobés mecanismes que compensessin

aquestes distàncies geogràfiques. L’alumne ha de poder dur a

terme l’escolarització amb l’escola del seu poble. Tot i així

existeixen interessants experiències de treball compartits entre

escoles properes geogràficament com és el cas de l’escola

d’educació especial Crespinell i l’Escola Lanaspa, de Terrassa.

(Monereo Font, (Coord), Castelló, Bassols, i Miquel, 1998:59-83),

(Torredemer Taló, 2001). Ambdues escoles es troben  gairebé

davant per davant.

“Per a Crespinell, la consideració que l’educació especial no ha de
ser prevista com un sistema educatiu paral·lel a l’ordinari ha suposat buscar
fórmules d’apropament, entre les quals destaca l’intent d’adaptar el seu
currículum a contextos bàsicament educatius, allunyats de visions clíniques
o rehabilitadores”.

(Monereo Font et al., 1998:64)

• És important que hi hagi una certa estabilitat de plantilla dins els

claustres dels centres. Aquesta és una vella reivindicació de

l’ensenyament públic. Darrerament aquesta estabilitat s’està

conseguint.  El personal substitut i interí, alguns amb una gran

experiència de treball, poden confirmar la seva plaça i això,

indutablement, permet un treball continuat.

• Hi ha d’haver una bona entesa entre els claustres d’ambdues

escoles.

• L’estatus socio-econòmic de procedència de l’alumnat fa que

algunes escolaritzacions en les quals hi hagi una participació per

part de les famílies en el transport i desplaçament dels seus fills

aquesta pugui funcionar. Un pare o una mare que tingui
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disponibilitat horària i alhora un mitjà de transport propi per a

portar el seu fill a l’escola permet dur a terme algunes propostes

d’escolarització mixtes. No hauria de ser així, és clar.

• Hi ha d’haver una bona coordinació entre l’escola especial i el

centre ordinari.  El centre Crespinell senyalen, en la seva

experiència, alguns dels objectius a aconseguir en les reunions de

cicle compartit:

“Establir una bona coordinació, una bona comunicació (bon clima)
entre els dos equips de mestres corresponents als dos cicles.

- Planificar conjuntament les activitats a realitzar amb els alumnes.
- Elaborar unes pautes, graelles o, en general, indicadors

d’avaluació que ajudin a valorar i reajustar les programacions del cicle.
- Avaluar les sessions d’ensenyament-aprenentatge compartides,

analitzant el procés, no només el resultat, de les activitats realitzades
conjuntament.

- Establir uns indicadors que ajudin a sistematitzar els objectius
generals del projecte, així com també que puguin servir de guia a l’hora
d’avaluar les activitats de tots els alumnes.

- Anar definint uns ‘uns indicadors de millora professional’ com, per
exemple, l’entrenament a treballar junts dos equips de mestres.

- Garantir que es facin les reunions planificades i que siguin
“reunions efectives”.

- Vetllar per unificar una línia d’actuació vertebradora de tots els
cicles, prioritzant el treball d’un tipus de contingut per sobre d’altres –treball
d’actituds-, amb criteris de funcionalitat i adaptabilitat a les capacitats dels
alumnes”.

(Monereo Font et al., 1998:73)

Haver de coordinar-se, avui, amb centres de primària i secundària

implica trobar espais de treball comuns. A la pràctica és complicat

donades les limitacions horàries que avui tenim els centres

d’educació especial. Per exemple, al CPEE Els Àngels es

comença a les 10 del matí donat que hi ha alumnes que venen al

centre de zones llunyans. L’hora d’exclusiva es fa de 9 a 10.

Difícilment podem compartir aquest espai amb l’exclusiva que fa

l’escola ordinària que ho fa de 12-13 o de 17-18 hores. El mateix

passa amb els centres de secundària que l’únic espai sense

atenció amb alumnes compartit per part de tothom són els

dimecres i divendres a la tarda.
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En el procés que definim20 a continuació, hem establert uns passos a

seguir especificant qui intervé en cada moment i deixant constància de molts

aspectes que des del nostre punt de vista, no es poden oblidar.

Cal, però, senyalar que perquè una escolarització compartida es dugui a

terme amb plenes garanties, i des del centre específic d’educació especial,

s’hauria de crear la figura del &RRUGLQDGRU�D� GH� OHV� (VFRODULW]DFLRQV

&RPSDUWLGHV� �&�&R���  Aquesta figura, que hauria d’anar deslligada

necessàriament de qualsevol càrrec de gestió del centre, hauria de disposar

d’una dedicació setmanal per a poder dur a terme algunes de les funcions que

se li encomanin. Algunes d’aquestes funcions que hauria de tenir serien:

• Coordinar a tots els professionals que intervenen en una

escolarització compartida.

• Assessorar i col·laborar amb els mestres al llarg de tot el procés

(metodologia, materials, observacions,...).

• Donar suport a l’alumne dins l’aula si cal.

                                           
20 Recullo aquesta informació del treball realitzat al centre públic d’educació
especial ELS ÀNGELS de Palamós al llarg dels cursos 1994/1995 a
1999/2000. També, però, aquest recull i adaptació d’aquest procés a seguir
s’ha partit del que hi havia fet al CPEE Font de l’Abella ((Verdaguer,
Busquets, Llavina, Sala, i Antúnez, 1998) ; (Busquets, Llavina, Sala, i
Verdaguer, 1999). És important destacar que hi ha experiències que estan
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(648(0$�'(/�352&e6�$�6(*8,5

3$6626�$�6(*8,5 48Ë�,17(59,1'5¬" $/75(6�$63(&7(6

1.Detecció de la
necessitat d’una
escolarització
compartida.
2. Comunicació a l’EAP de

l’escola de referència

• Escola ordinària i/o escola

especial.

• EAP, tutor/a, mestre/a d’EE,

PT o professor de Psicologia i

Pedagogia

És important que des d’un primer

moment es recullli tota la

informació de caire

mèdic,pedagògic,psicològic i

d’altre significativa.

3. Es comunica a l’altra escola i

després a la família, la intenció

d’un canvi d’escolarització.

• L’EAP d’on està matriculat

l’alumne i l’equip directiu de

l’altre escola.

• El tutor i l’EAP serà

l’encàrregat de fer el treball

d’informació als pares, ja

abans de donar-se aquest

procés.

4. Reunió per valorar la proposta

d’escolarització més favorable per

al alumne.

-XVWLILFDFLy

• (O� IHW� GH� WHQLU� XQV� VHUYHLV

G¶DWHQFLy�HVSHFLDOLW]DWV�

• /¶RUJDQLW]DFLy� GH� O¶HVFROD�

&(175(�48(�)$�/$
3523267$�

• El tutor i/o mestre d’educació

especial, professor de

Pedagogia terapèutica i

Psicopedagog (en el cas de

que faci la proposta l’escola

ordinària/IES).

• EAP/ Coordinador de

compartides

Cal haver previst quina és la

disponibilitat dels dos centres per

tal de realitzar els canvis

organitzatius necessaris per poder

portar a terme l’escolaritat

compartida:

Partint del nivell de competències

del alumne i de les necessiats

educatives que presenta,

s’establirà:

                                                                                                                    

funcionant . Vam reel·laborar-ho i adaptar-ho a la situació particular de la
nostra escola.
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WDQW� GH� O¶HVFROD� HVSHFLDO� FRP

GH� O¶HVFROD� RUGLQjULD�� SRW

LQIOXLU� HQ� FRP� HVFRODULW]DU� HO

DOXPQH�

• (O�FRQHL[HPHQW�GH�O¶DOXPQH

• &RQWUDVWDU� LQIRUPDFLy� L

YDORUDU� HOV� DVSHFWHV� PpV

VLJQLILFDWLXV.

(67(0� '8(17� $� 7(50(

(6&2/$5,7=$&,216� (1

)81&,Ï� '(/6� 5(&85626

0$/*5$7� 48(� (/6

5(&85626� +$85,(1� ,� +$1

'¶(67$5� $/� 6(59(,� '(

/
$7(1&,Ï� $� /(6

1(&(66,7$76� ('8&$7,9(6

'(/6�$/801(6�

&(175(�5(&(3725�'(
/¶$/801(

• Cap d’estudis

• Coordinador de cicle o C.Co

i/o tutor.

• EAP del centre.

• Coordinador pedagògic

(sencundària)

• Representant de l’equip

directiu

$SURYDFLy� SHU� SDUW� GHO� FRQVHOO

HVFRODU� �SUHYLD� OD� LQIRUPDFLy� DO

FODXVWUH��GH�OHV�GXHV�HVFROHV�

• Els especialistes que hi

intervindran.

• El marc horari general

• Les capacitats d’etapa que

cal assolir.

• El lloc de la reunió s’acordarà

en cada cas.

6HPSUH� TXH� VLJXL� SRVVLEOH� OD

SURSRVWD� HV� SODQLILFDUj� DPE

DQWHULRULWDW�D� O¶LQLFL�GHO�FXUV� L� OD

LQFRUSRUDFLy� HV� SURGXLUj� HQ

LQLFLDU� HO� FXUV� R� WULPHVWUH�� R� D

O¶LQLFL�G¶XQ�FUqGLW

6¶+$� '¶(/$%25$5� 81

'2&80(17� �35272&2/�

$&(37$7� 3(5� 3$57� '(

727+20

5. Un cop feta la reunió, l’EAP de

l’escola on està matriculat el

alumne elabora el dictàmen i el

tramet a la inspecció. El

delegat/da resol l’escolarització

compartida a partir del que l’EAP

proposa.

• EAP, Inspecció i Delegat.

&(175(��(63(&,$/��352&e6�$�6(*8,5

3$6626�$�6(*8,5 48Ë�,17(59,1'5¬" $/75(6�$63(&7(6

1- Recull de documentació. • Assistent social / direcció

2- L’Equip educatiu del

cicle/etapa de l’escola especial

juntament amb l’EAP del centre,

es reuneixen per concretar

diferents aspectes de

l’escolarització del alumne (aula,

serveis,...) que delimitarà la

proposta de treball per l'alumne.

• Equip Educatiu del

cicle/etapa

• C.Co

• Mestres/tutors

• Especialistes

• Educadors

• Cap d’estudis

• Assistent Social

• EAP

Quina documentació?

• Dictamen

• Llibres d’escolaritat

• Documents de

matriculació

• Programa de treball

• Matriculació als dos

centres

• Autorització pares/tutors

legals
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$GHTXDU� HOV� HVSHFLDOLVWHV�

SURIHVVLRQDOV� D� OD� UHDOLWDW� GH

VHFXQGjULD�

• Transport �FRQYHQLV"�

• Expedient mèdic

&DO� HODERUDU�QH� HOV� GRFXPHQWV

�SURWRFROV�GH�WUHEDOO�

3- Un cop l' alumne ja és  al

centre es realitzen observacions

sitematitzades i no

sistematitzades de l' alumne a

l’escola en els diferents espais i

situacions, per tal d’esbrinar

comportaments, actituds,

aptituds,...

Equip educatiu del cicle:

• Mestres/tutors

• Especialistes

• Educadors

/HV�FRLQFLGqQFLHV�KRUjULHV�DMXGHQ

D� DWHQGUH� PLOORU� OHV

HVFRODULW]DFLRQV� FRPSDUWLGHV�� (O

FHQWUH�HVSHFtILF�V¶KD�G¶DMXVWDU�DOV

KRUDULV�GH�3ULPjULD�L�6HFXQGjULD�

4- En el cas que l’alumne

necessiti acompanyament per a

l’adaptació a l’escola ordinària, el

C.Co assumirà aquesta funció.

C.Co Les observacions recollides a

l’escola ordinària s’analitzaran i

es faran propostes d’actuació

amb l’equip educatiu de l’escola

especial.

5. Cal una coordinació per part de

les dues escoles per concretar

l’Adaptació Curricular

Idividualitzada

En la primera reunió hi

intervindrà:

• Els tutors de les dues

escoles.

• Tots els especialistes

que hi intervindran.

• EAP/C.Co

En les altres reunions:

• Els tutors/ C.Co

• Els especialistes només

seran a la reunió en

cassos molt puntuals, si

cal fer alguna concreció.

En la reunió de final de curs hi

haurà:

• Els tutors

• Els especialistes

• L’EAP

• El mestre d’EE si

s’escau

Periodicitat de les reunions:

• Com a mínim una cada

trimestre i/o canvi de

crèdit i sempre que una

de les dues escoles ho

demani.

• Lloc a concretar.

• Totes les reunions i

entrevistes es reculliran

en un full que s’inclourà

en el protocol de

l’escolarització

compartida.
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• C.Co

• PT i/o psicopedagog

Aquest model d'escolarització pot suposar en principi una situació més

favorable per l’alumne, ja que li permet d’una banda mantenir el contacte amb

els iguals i alhora gaudir d’una atenció especialitzada per donar resposta a les

seves necessitats educatives especials.

Fa possible una reflexió conjunta entre els docents del centre d’educació

especial i del centre ordinari que enriqueix i fa evolucionar la nostra pràctica

docent, alhora que permet donar a conèixer l’escola d’educació especial i es

poden compartir recursos i materials didàctics: és, sens cap mena de dubte una

manera d’obrir el centre cap a l’exterior

L’èxit d’una escolarització compartida depèn en gran mesura, de l’actitud

d’acceptació de la diferència per part dels dos centres docents. Per atendre la

diversitat d’alumnes amb necessitats educatives especials cal un gran esforç

dels professionals per coordinar-se contínuament. No serà viable sense una

actitud molt favorable de tot  el claustre per poder anar resolent totes les

dificultats que es van presentant, modificant, si cal, aspectes organitzatius,

metodològics,...

El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a

l’alumnat amb necessitats educatives especials en el seu Article 8, sobre la

col·laboració entre els centres ordinaris i els centres d’educació especial

estableix:

“8.1 En la línia d'optimitzar els recursos existents, i quan l'avaluació
psicopedagògica així ho aconselli, els centres d'educació especial podran
atendre alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en
centres ordinaris, per tal de proporcionar-los serveis que per la seva
especificitat no estiguin disponibles en els centres ordinaris corresponents.

8.2 Aquesta col·laboració es farà atenent les disponibilitats de
personal ja existent als centres implicats, i en els termes que estableixi el
Departament d'Ensenyament.

8.3 Per tal de facilitar la col·laboració entre els centres ordinaris i els
centres d'educació especial, el Departament d'Ensenyament podrà:

a) Encomanar tasques al personal dels centres d'educació especial
de la seva titularitat en els centres públics ordinaris, per atendre l'alumnat
amb necessitats educatives especials escolaritzat en aquests centres.
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b) Complementar l'atenció a l'alumnat de les unitats i centres
d'educació especial amb professionals d'altres centres o serveis educatius
de la seva titularitat.

c) Establir convenis amb administracions públiques, institucions i
entitats sense finalitat de lucre que garanteixin la prestació de serveis
especialitzats complementaris els quals no es puguin oferir de forma adient
amb els recursos específics dels centres docents o dels serveis educatius.

d) Promoure la col·laboració dels centres d'educació especial i dels
centres ordinaris, amb la finalitat que puguin compartir les experiències i els
recursos pedagògics i didàctics.”

Hem avançat, en relació al marc legal d’aquestes experiències, però cal

encara concretar molt aspectes en el desplegament del decret i dotar als

centres dels recursos personals i materials necessaris per dur-les a terme.

Sovint hem restat només en una mena de declaració de principis hi prou. No

s’ha concretat en una pràctica acceptada i amb un suport clar per part de

l’administració educativa qui és, en el fons, la que permet ajustar els suports i

recursos als centres per dur a terme qualsevol mena de suport i ajut compartit

amb l’escola ordinària.

Un aspecte essencial és la implicació dels pares o tutors legals de

l’alumne/a, ja que s’han de fer càrrec de qüestions com el transport i participar

activament en el seguiment diari de l’experiència. Malgrat que l’administració

específica mol clarament la conveniència de trobar convenis amb  les

administracions públiques, institucions i entitats sense finalitat de lucre, a la

pràctica les pròpies administracions són les qui acaben posant pegues per

trobar la manera com es pot materialitzar les ajudes per desplaçament i per tant

per poder fer efectives les propostes d’escolarització compartida. La gran

pregunta acaba essent qui se n’ha de fer càrrec del transport de l’alumne. La

família no, per suposat.

Si l’escolarització compartida es realitza en un centre allunyat

geogràficament , suposa, en molts casos, haver de renunciar a la flexibilitat

d’organització; condiciona els horaris, i la participació en determinades

activitats extraescolars que es realitzen en els dos centres, ja que sovint només

és possible plantejar-se dos dies sencers a un o altre centre. Com demana

(Puig Pi, 1997a:V-3): “ la proximitat dels edificis i, en el millor dels casos, que els recursos

d’educacló especial –inclosos els docents i les aules –siguin dins del mateix recinte que els de
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les escoles ordinàries. Possibilitats com ara les escoles bessones daneses o la creació

d’unitats annexes a la francesa haurien de ser, si més no, experimentades aquí”.  Però és

possible fer un programa de treball per a cada alumne amb total independència

del lloc on visqui i pensant només amb les seves necessitats?. La realitat del

nostre país és diferent, com apuntàvem, a la dels països més desenvolupats.

Les inversions i despeses en matèria educativa  a Catalunya  (Mendoza, 1985)

no han estat ni són suficients per emprendre una educació com la que

plantegem al llarg d’aquest treball. En qualsevol cas els nostres governants

haurien de saber que es tracta d’una inversió de futur perquè si avui els infants

aprenen a conviure amb persones amb deficiències el dia de demà seran molt

més tolerants i acceptaran aquest fet: els que avui són infants el dia de demà

seran persones adultes.

En les conclusions que descriuen l’escola privada concertada d’educació

especial  Crespinell de Terrassa (Barcelona), en relació a l’experiència de

col·laboració entre una escola ordinària i una escola d’educació especial

manifesten el següent(Torredemer Taló, 2001:23):

• La col.laboració entre els nostres dos centres ha estat essencial

per a la construcció d’un plantejament educatiu complet

• Treballar conjuntament ha fet possible posar en comú els

objectius educatius

• Aquest projecte beneficia tots els components de la comunitat

educativa d’ambdues escoles (alumnes, famílies i professionals).

• Estem convençuts que establir aquest vincle ha permès que

profitéssim la riquesa de la diversitat de professors i alumnes

• Els mestres hem emprat noves formes de treball, entre nosaltres i

amb els alumnes (treball per parelles, treball cooperatiu...).

Aquests canvis han tingut una incidència important en el procés

d’ensenyament aprenentatge.

• Establir aquest nexe ha fet possible que poguéssim fer més

rendibles els recursos personals i materials dels centres
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• Aquesta experiència, i d’altres similars, han obert un camí en el

marc legislatiu del nostre país, i l’Administració ha donat empara

legal a la col·laboració entre centres, mitjançant el Decret 299/97

de novembre, sobre l’atenció als alumnes amb necessitats

educatives especials

• Vincular-nos ha permès que iniciéssim amb més seguretat i

optimisme una experiència de col·laboració amb un institut

d’educació secundària amb el qual cooperem des de fa quatre

cursos.

La sort de poder disposar d’una escola ordinària al costat no deixa de

ser beneficiós per a poder dur a terme experiències de cooperació intercentres.

En la línia de les escoles bessones, a Dinamarca, el centre específic disposa

d’una escola ordinària al costat mateix. En qualsevol crec que és efectiva,

aquest tipus d’experiència, en la mesura que siguin les escoles directament

vinculades amb la realitat social de l’alumne, en la mesura que són les escoles

ordinàries on hauria d’anar l’alumne, l’escola del poble, la dels amics.

���� /D�SUHVWDFLy�GH�VHUYHLV�HVSHFtILFV��GH�IRUPD�LWLQHUDQW�R�D

GLQV�GHO�SURSL�FHQWUH�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO

La intervenció dels especialistes dins els centres específics d’educació

especial es duta a terme per part dels Logopedes i els Fisioterapeutes. La seva

intervenció és capdal per a aquells alumnes, respectivament,   que presenten

transtorns de la parla o deficiències motrius amb diferents graus d’afectació

segons la seva lesió neurològica, el seu to muscular, les alteracions múscul-

esquelètiques, la zona del cos que tingui afectada, etc.

Altres serveis i/o equipaments que el centre específic pot arribar a oferir

poden ser els espais de rehabilitació i fisioteràpia, l’aula d’hidroteràpia (si es

dóna el cas, ja que existeixen alguns centres d’educació especial que disposen

de piscines climatitzades per a la pràctica de la rehabilitació fisioterapèutica), o
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com en el nostre cas el fet de que disposem d’una aula d’estimulació

multisensorial.

������ /D�/RJRSqGLD

La Logopèdia, en l’intent de donar una resposta pedagògica a les

necessitats educatives especials de l’alumnat  amb transtorns greus de

llenguatge, orienta, assessora i participa en tots els aspectes relacionats amb el

llenguatge i la comunicació a nivell psicosocial, d’aprenentatge, de coordinació i

orientació familiar.

A. FUNCIONS DE LA LOGOPEDA DEL CENTRE

1. Participar en l’elaboració del projecte educatiu general del centre

2. Participar en l’elaboració del currículum del centre pel que fa

referència als objectius generals de l’àrea de llenguatge

3. Participar en l’elaboració de l’ACI dels alumnes que ho requereixin.

4. Participar en el procés de valoració de les n.e.e. dels alumnes en

quant a l’àrea de llenguatge, assenyalant o elaborant els instruments més

adequats a tal fi.

5. Col·laborar amb el mestre tutor de l’aula i assessorar-lo en l’elaboració

del programa de l’àrea de llenguatge del grup-classe, dissenyant estratègies

d’aprenentatge i material específic.

6. Col·laborar en l’avaluació continuada del procés d’ensenyament-

aprenentatge de l’alumne

7. Proporcionar atenció educativa de forma individual, en petits grups o

dins de l’aula, a  tots aquells alumnes que necessitin rebre una atenció

individualitzada quan a l’àrea de llenguatge.

8. Assessorar al mestre i col·laborar amb ell pel que fa a l’atenció en

ordre a facilitar al màxim el seu desenvolupament del llenguatge en l’alumne.

9. Fer una exploració inicial per tal d’elaborar la seva programació

10. Col·laborar en l’elaboració dels horaris, en quant a intervenció

logopèdica, junt amb el cap d’estudis.
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11. Coordinar amb la resta de logopedes del centre, si es dóna el cas.

B. CRITERIS D’ATENCIÓ ALS ALUMNES

1. Es prioritzaran els alumnes per edat i/o amb millor pronòstic amb la

finalitat de dur a terme una intervenció primerenca.

2. Els alumnes que comencin nous tindran un període d’adaptació amb

una durada a valorar entre el tutor i l’especialista. Aquest període d’adaptació i

d’observació per part de l’especialista estarà inclòs dintre d’una activitat que

prèviament hauran pactat el tutor i l’especialista perquè sigui adient per aquest

fet (s’exceptua el període d’adaptació en aquells alumnes que, tot i que siguin

nous en el centre, hagin estat rebent un servei de logopèdia)

3. No seran atesos els alumnes amb escolarització compartida que

tinguin el servei de logopèdia en el centre ordinari, per part el CREDAC, i/o que

rebin un tractament en un centre privat, fora del centre escolar, amb beques

d’educació especial.

C. CRITERIS DE FINALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ

1. Manca de resultats positius després de no assolir ni tan sols els

objectius mínims en un temps prudencial o després d’un temps d’intentar-ho.

2. Una vegada s’hagin assolits els objectius.

D. TIPUS D’INTERVENCIÓ

1. Individual: d’una a tres sessions setmanals de 20’-30’ segons l’edat i

el nivell i per treball aspectes més específics.

2. Dintre de l’aula: d’una a tres sessions setmanals: a) Quan un alumne

comença nou a l’escola i el seu nivell és baix es farà la intervenció a l’aula

mentre duri el procés d’adaptació. b) Depenent del nivell de llenguatge es

podrà fer una intervenció a l’aula amb alumnes que en sessions individuals no

responen o que els calgui treballar aspectes més generals.
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3. S’acorda la atenció de 15 casos com a màxim entre atenció

individualitzada i en grup.

E. PARTICIPACIÓ EN LES ENTREVISTES

1. Una entrevista inicial amb els pares quan es veu que l’alumne

necessita el servei de logopèdia.

2. Una entrevista final per notificar els resultats i les expectatives de cara

al proper curs.

3. En cas de necessitat es podria convocar entrevistes extraordinàries

individualment o amb el tutor per comentar aspectes puntuals

4. Assistència a les sessions d’avaluació final, és a dir, formar part de la

comissió final d’avaluació.

5. Per poder dur a terme una entrevista amb les famílies serà consultada

i informada al tutor/a.

������ /D�)LVLRWHUjSLD��

La intervenció del/la fisioterapeuta permet millorar el desenvolupament

neuromotriu dels alumnes afectats, augmentant la seva capacitat respiratòria,

prevenint les possibles deformitats múscul-esquelètiques que puguin arribar a

aparèixer i donant funcionalitat al moviment ja existent o que s’hagi arribat a

aprendre en sessions individuals.

Bàsicament, els objectius prioritaris de la intervenció fisioterapèutica a

l’escola especial són:

• Millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb disminució motriu

                                           
21 Algunes de les definicions, i funcions del fisioterapeuta a l’escola  són
recollides d’algunes dels documents elaborats al “Curs sobre Pautes per a la
intervenció fisioterapèutica en els centres docents per a l’alumnat amb greus
disminucions motrius”. Activitat finançada a càrrec del Fons de l’Acord de
Formació Contínua a les Administracions Públiques (AFCAP). Pla de
formació per al Personal d’Administració i Serveis de 2000.
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• Facilitar a aquest alumnat l’accés al currículum escolar de la

forma més normalitzada possible

1. Realitzar la valoració motriu d’un alumne amb necessitats
educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació

1.1. Exploració motriu
1.2. Determinació de l’accés als diferents tipus de comunicació

1.3. Decisió sobre quines són les eines més
adequades per tal que l’alumne/a pugui accedir al currículum

���3ODQLILFDU�L�GXU�D�WHUPH�HO�SURFpV�G¶LQWHUYHQFLy�DPE�DTXHVW�DOXPQH�DPE
GLVPLQXFLy�PRWULX

2.1. Definició dels objectius que l’alumne/a pugui assolir a curt termini
2.2. Elaboració del programa de recuperació i/o habilitació específica per

a cada alumne/a.
2.3. Tractament a l’alumne amb disminució motriu
2.4. Confecció dels programes específics (vestir-se/despullar-se,

desplaçament assistit amb  caminadors, bastons, cadires
d’autopropulsió, cadires electròniques,... alimentació tant en
aspectes com la masticació i la deglució com en la utilització dels
estris, autonomia pel que fa a la higiene personal)).

2.5. Planificació del control postural en totes les activitats que es
desenvolupin en el centre educatiu tant educatives, lúdiques com
fisiològiques.

2.6. Disseny de les adaptacions que requereix l’alumne amb disminució
motriu

2.7. Confecció d’algunes ortesis.

3. Orientar i assessorar la família i els professionals que intervenen en el cas

3.1. Seguiment dels programes específics
3.2. Assessorament sobre la manera de realitzar els diferents canvis

posturals per un alumne amb disminució motriu i sobre la periodicitat
en que s’han de dur a terme.
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3.3. Col·laboració per a l’adaptació de l’aula i de l’entorn on es
desenvolupa l’alumne amb disminució motriu

3.4. Coordinació amb tots els professionals que participen en
l’escolarització de l’alumne/a amb  disminució motriu (durant tota
l’escolarització però especialment en el canvi d’etapa o en el
projecte d’acollida).

3.5. Col·laboració en l’elaboració del dictamen d’escolarització i de l’ACI
3.6. Realització d’informes per a altres serveis
3.7. Informació sobre qüestions relatives a la disminució motriu
3.8. Treball amb pares
3.9. Coordinació amb serveis i especialistes externs al centre educatiu
3.10. Derivació dels alumnes al pediatra o a l’especialista quan són

susceptibles de rebre el tractament de fisioteràpia des d’un centre
hospitalari.

)XQFLRQV�L�$FWXDFLRQV�GH�OD�LQWHUYHQFLy�ILVLRWHUDSqXWLFD

Criteris d’atenció als alumnes

a) Entrada a l’escola:

- Els primers mesos seran d’adaptació a l’escola, estant sota l’observació

del tutor i de l’especialista, per tal de decidir el moment més adequat per iniciar

les sessions si és el cas.

- Sempre i quan el diagnòstic no requereixi una intervenció inmediata de

fisioteràpia.

- Intervenció en grup, observació,...

- Hi haurà una valoració mínima durant el curs.

b) Donar prioritat a una intervenció primerenca

c) Prioritzar els alumnes amb millor pronòstic evolutiu en l’àrea motriu

d) Prioritzar aquells alumnes pels quals la fisioteràpia sigui una qüestió

vital

e) Escolaritzacions compartides

- Els alumnes que rebin el servei de fisioteràpia fora de l’escola amb

subvencions (beques) no seran atesos a la nostra escola.

- Seran atesos aquells alumnes, el dictamen dels quals plantegi aquest

servei com a prioritari en l’Escola Especial, no el tinguin subvencionat i així

s’acordi conjuntament amb aquesta escola.
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f) Els alumnes que tenen més de 16 anys i estant dins el programa de

formació laboral no seran atesos per els especialistes.

g) L’aplicació d’aquests criteris queda sota valoració de les especialistes

Criteris de finalització de l’atenció

a) Assoliment d’objectius

b) Manca de resultats positius

c) Bloqueig permanent

Activitats de fisioteràpia i distribució de les sessions individuals

La Fisioteràpia està organitzada amb les següents activitats:

- Sessions individuals de Fisioteràpia

- Sessions individuals d’Hidroteràpia

- Sessions de massatge i estimulació sensorial

- Pautes de mobilitat-control postural

- Ortopèdia

- Reunions amb Pares, Metges, Mestres, CDIAP, Assistent Social,...

������ /¶$XOD�G¶(VWLPXODFLy�0XOWLVHQVRULDO

L’Aula d’Estimulació Multisensorial és un espai on s’hi duu a terme un

treball sensorial i també d’estimulació basal encaminat a aquells alumnes amb

nee greus i severs; i, per ajudar-los en l’evolució sensorio-motriu. Es tracta

d’afavorir, a tots els alumnes de l’escola, una major PERCEPCIÓ i una major

INTEGRACIÓ dels estímuls sota els plans SOMÀTIC i SENSORIAL que són la

base de tota l’evolució psico-afectiva i posteriorment intel.lectual

Es tracta d’una aula en la qual l’alumne/a tindrà la possibilitat

d’experimentar tota classe de sensacions visuals, auditives, tàctils, corporals,
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etc.mitjançant una sèrie d’elements materials que proporcionin aquests

estímuls.

Aquesta AULA D’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL ve justificada per

les característiques del nostre alumnat:

• Alumnes amb necessitats educatives especials (profunds, servers

i mitjans), derivades de deficiències psíquiques , presentin o no

plurideficiències, i que per una causa o altra no poden estar

escolaritzats en un centre ordinari.

• Alumnes amb una escolarització compartida: Comparteixen

aprenentatges entre l’escola ordinària i el centre específic.

• Alumnes (necessitats educatives especials) d’incorporació

tardana (13/15 anys) procedents d’altres països fora de la Unió

Europea (Països africans). No han estat escolaritzats mai al seu

país.

• Alumnes amb necessitats educatives especials lleus amb greus

transtorns de comportament. Aquests alumnes provenen dels

centres de secundària , escolaritzats al centre d’educació especial

a partir dels 12/16 anys).

• Alumnes amb necessitats educatives especials l’edat dels quals

oscil·la entre els 16-20 anys. Alumnes amb clar contingut formatiu

d’accés al món laboral.

Ara be, bàsicament està indicada per l’existència d’alumnes amb unes

greus afectacions encara que no es descarta la puguin utilitzar la resta de

l’alumnat:

Alumnes amb greu retard maduratiu

Alumnes amb motricitat molt limitada
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Alumnes sense límits d’edats

Alumnes que es trobin en l’etapa sensorial de la seva evolució

Alumnes amb algun dèficit sensorial

Etc.

A part de l’aspecte terapèutic d’aquesta proposta educativa, ofereix un

aspecte recreatiu ja que aquesta activitat (aquest conjunt d’activitats) pot

procurar plaer a aquests nois independentment dels moments de relació

interpersonal. Per tant, aquest tipus d’estimulació reforçarà la motivació per a

realitzar moviments que afavoreixin el seu desenvolupament motor. Aquest

treball terapèutic contribueix a la integració de les percepcions sensorials en

benefici del benestar del nen. Bàsicament el plantejament educatiu d’aquesta

Aula d’estimulació s’ha d’entendre en tres àmbits fonamentals:

1. Estimulació Somàtica

La totalitat de la superfície corporal de l’ésser humà és capaç de sentir.

Aquesta estimulació ha de permetre al nen/a desenvolupar el sentiment de la

seva integritat corporal.

2. Estimulació Vestibular

Inclou totes les percepcions de l’equilibri, posicionament a l’espai,

acceleració, posició de dret, d’estar en marxa, etc. Busca proporcionar al nen

un màxim d’informacions relatives a les posicions del seu cos a l’espai. Té per

objectiu explícit el permetre als nens amb necessitats educatives especials

relacionar experiències visuals, tàctils o propioceptives, amb moviments del seu

cos.

3. Estimulació Vibratoria

Tota persona és sensible a l’estimulació vibratòria.  Es tracte de fer viure

al nen/a altres experiències que tenen a la vegada caràcter informatiu i estètic
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ja que a través de les vibracions que sent el nen pot entendre i sentir un

fragment musical i descobrir d’aquesta manera la bellesa de les coses que

l’envolten.

���� *UDX� GH� SDUWLFLSDFLy� L� FROÂODERUDFLy� GHOV� GLIHUHQWV

SURIHVVLRQDOV� LPSOLFDWV� HQ� O
HGXFDFLy� GH� OHV� SHUVRQHV� DPE

QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV

L'augment de professionals que incideixen en el desenvolupament

educatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials, tant de serveis

del centre com externs a aquest, precisa d'una estreta col·laboració i

coordinació entre ells per tal de no convertir l'educació del nen en un mosaic

d'intervencions i activitats sense connexió. Caldrà que el centre ordinari ho

propiciï a través de modificacions organitzatives, d'horaris si fa el cas, etc per

fer més fàcil la col·laboració entre serveis ordinaris i específics.  Aquesta

col·laboració i coordinació s'ha de centrar bàsicament en els següents

aspectes:

• Avaluació de les competències curriculars dels alumnes amb nee i

establiment de les necessitats educatives que requereixin.

• Metodologia concreta a seguir, dins i fora de l'aula.

• Coordinació en la utilització de recursos i elaboració o adaptació de

materials curriculars adequats.

• Distribució del temps, l'espai i l'organització de l'aula en concordància

amb la metodologia a seguir.

• Determinació dels objectius, adaptacions curriculars, etc, pels alumnes

amb necessitats educatives especials.

• Elaboració de criteris d'avaluació i promoció dels alumnes.

• Relació amb la família.

Cal tenir en compte que per tal que l'actuació coordinada sigui efectiva,

la relació entre els diferents professionals s'ha d'establir en base a un projecte
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educatiu i curricular de centre, o en base a la proposta curricular individual que

s’hagi creat per un determinat alumne. El fet de disposar de varis recursos que

atenen les necessitats d'un alumne, no és garantia d'eficàcia si no hi ha la

coordinació necessària entre uns i altres.

Sens dubte que la coordinació suposa temps i desplaçaments quan es fa

amb serveis externs al centre, i es fa difícil que dins dels horaris de treball es

trobi espai suficient per dur a terme aquesta tasca, que és bàsica per poder fer

una feina d'equip i consensuada.

Avui, dificilment podem disposar de les suficients hores per a la

coordinació. L’administració educativa no hi ajuda en absolut.  Existeixen, a

més, una rigidesa d’horaris, el fet de no admetre “hores” lliures en l’horari

docent, etc. I és justament a través de la bona voluntat de molts d’equips

docents per anar amunt i avall visitant escoles per a coordinar-se fora de

l’horari escolar que moltes propostes educatives s’estan duent a terme i

esdevenen experiències molt valuoses. Els centres públics, sense una

autonomia en gestió de personal difícilment podran administrar els recursos

necessaris per a poder atendre amb una certa qualitat experiències de suport i

ajut a l’escola ordinària, al seu professorat, als alumnes i a les seves famílies.

Tanmateix, un dels serveis que més directament  intervé en la detecció i

seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials, són els Equips

d'Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Són equips compostos, en la major part dels casos, per professionals de

les disciplines següents: pedagogia, psicologia i treball social. Tenen com a

funcions principals contribuir, en col·laboració amb els claustres de mestres, a

la prevenció educativa i al millor desenvolupament del procés educatiu i de

renovació pedagògica.  Les seves funcions són diverses:

• Col·laborar en els processos d'elaboració, avaluació i revisió dels

projectes curriculars de centre i Projecte Educatiu de Centre
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• Assessorar al professorat en el tractament de la diversitat, col·laborant

en l'adopció de mesures educatives oportunes.

• Col·laborar amb els tutors en l'orientació educativa i professional dels

alumnes.

• Col·laborar en la prevenció i detecció de dificultats que poden presentar

els alumnes, realitzar si cal la corresponent avaluació psicopedagògica22

i segons els resultats, ajudar a l'elaboració de les possibles adaptacions

curriculars o metodològiques.

• Col·laborar amb els tutors i mestres d'educació especial en el seguiment

dels alumnes, i orientar la seva escolaritat al començament de cada

etapa educativa.

• Promoure la col·laboració entre escola i família.

• Atendre a les demandes d'avaluació psicopedagògica dels alumnes que

ho necessitin i proposar la modalitat d'escolarització més convenient.

Els EAP constitueixen un dels col.lectius amb més incidència a l’escola.

Tal com afirma (Pujolàs Maset, 1997a:248), pel que fa a la situació dins la

institució educativa, dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic,  aquests es

troben en una situació dintre/fora: “ Es tracta d’un Equip independent, que té les seves

pròpies regles i la seva pròpia identitat, des del qual els seus membres periòdicament

(normalment a un ritme setmanal) intervenen en les escoles d’un sector determinat.”  Un

treball de (Bassedas, 2000) planteja algunes de les situacions en què l’EAP

realitza actuacions que són útils per a l’escolarització dels alumnes amb

necessitats educatives especials des del treball amb l’escola com institució;  el

treball amb el docent i/o l’especialista d’educació especial; amb la família; en

                                           
22 Decret 299/97 de 25 de novembre sobre l'Atenció a l'alumnat amb
necessitats educatives especials, article 3.
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els diferents moments de la història escolar de l’infant; i, amb els diferents

serveis externs de tractament. Així, d’una manera més específica, el treball que

l’EAP ha de dur a terme amb l’escola d’educació especial i/o amb les

experiències d’escolarització compartida entre l’escola ordinària i l’escola

d’educació especial. Són els següents:

• Participar amb tot el centre en el procés d’adequació del currículum

propi.

• Optimitzar els recursos propis del centre d’educació especial i aportar

propostes a l’Administració que permetin avançar cap a una

concepció de les escoles d’educació especial com a centres de

recursos també per als centres ordinaris.

• Afavorir la relació de l’escola especial amb les altres escoles del

sector a través de propostes d’accions educatives conjuntes,

intercanvis...

• Mantenir un seguiment de l’alumnat a través de les adaptacions del

currículum i la valoració del seu progrés.

• Identificar possibles escoles que puguin fer experiències

d’escolaritzacions compartides. Per això cal un coneixement dels

recursos del sector i de sectors propers.

• Identificar els alumnes que se’n puguin beneficiar, d’una

escolarització compartida, tenint en compte les necessitats de

l’estudiant i les possibilitats del centre d’acollir-les.

• Ajudar a establir l’apropament  entre escoles diferents, facilitant-ne el

coneixement mutu i la relació i participant en les reunions conjuntes.

Els EAP (Equips d’Assessorament psicopedagògic), a través del Decret

155/94, de 28 de juny ,  se’ls regula les seves funcions (d’una manera més

àmplia) com a serveis educatius del Departament d’Ensenyament

Altres professionals que es poden veure implicats en l'atenció a alumnes

amb necessitats educatives especials són els Centres d'atenció primerenca

(centres de desenvolupament infantil i atenció precoç –CDIAP): “ Es preciso que
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los terapeutas del CDIAP vayan a la escuela para conocer sus características, la ubicación y

distribución de los materiales en el aula, la accesibilidad a los diferentes espacios, el número y

características de los alumnos, la posibilidad de recursos personales, la práctica educativa que

se lleva a término, etc., para aconsejr ,medidas habilitadoras, si es necesario.”. (Rosell i

Sivill, 1999:10).

També segons el tipus de deficiència del nen/a pot requerir la intervenció

de serveis més especialitzats (Creda, Once, Astrid 21, CSMIJ, EAIA, ICASS...).

No hem d'oblidar tampoc el servei que ofereixen els Centres de

Recursos Pedagògics (CRP) en quan a materials molt diversos. Són serveis

educatius adreçats directament a donar suport actiu a la tasca docent del

professorat. Hi ha material i equipament didàctic que es pot obtenir en préstec,

serveix com a lloc de trobada per col·laborar en l'elaboració de materials

didàctics comuns i de guies de recursos de les diferents zones. Algunes

modificacions dels horaris (no tanquen als migdies, per exemple) que alguns

centres de recursos estan duent a terme de manera experimental ha servit

perquè hi hagués més possibilitat de disposar d’un ventall horari flexible cosa

que no passa, per exemple, amb les Delegacions Territorials d’Ensenyament

que fan el mateix horari dels centres i dificulta moltíssim poder-hi anar sense

haver de fer anar malament a l’organització i funcionament del centre.

Un capítol apart seria la de la intervenció de personal sanitari dins els

centres específics.  Actualment  s’estan duent a terme convenis entre

Ensenyament i Sanitat molt en la línia del treball específic de les aules per a

psicòtics i autistes. En qualsevol cas, la presència de personal sanitari no pot

quedar relegada únicament al conveni que es pugui dur a terme amb els

Centres de Salut Mental i Juvenil (CSMIJ) en els casos de l’alumnat amb

transtorns greus de la conducta, sinó que l’existència d’alumnes amb greus

transtorns biològics dificulta l’avenç educatiu i fa necessària la seva intervenció.

Als professionals que treballen amb alumnes molt greument afectats els toca

administrar medicacions, facilitar cures i tractaments, una funció no inclosa en

la seva formació i funció professional. Un perill i, alhora, una imprudència que
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ha fet que  molts professionals presentin les seves queixes davant

l’administració. Hi ha centres específics que disposen de personal sanitari

(centres privats concertats); altres han pogut establir convenis amb els centres

sanitaris del sector. Seria necessari fer un replantejament dels professionals

que han d’intervenir dins els centres específics i tenir en compte que avui,

alguns dels alumnes que s’escorlitzen dins els centres específics estan molt

greument afectats des d’un punt de vista biològic.

���� *UDX�GH�SDUWLFLSDFLy�L�FROÂODERUDFLy�GH�O
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És de vital importància el paper de la família en l'educació de cada nen,

sobretot quan es tracta d'alumnes amb necessitats educatives especials. Els

pares són els primers i més importants educadors dels seus fills, i és la família

un sistema de relacions interdependents bàsiques pel desenvolupament i

educació del fill: “ els pares volem que l’escola no solament instrueixi, sinó que eduqui

àmpliament, de manera que els fills tornin de l’escola ben parlats, dòcils, respectuosos,

treballadors, responsables, amables i el que es porti a cada època.” (Navarro Oriach,

2001:9)

En el transcurs de les interaccions habituals a cada llar entre els seus

membres, es donen tot un seguit d'aprenentatges (adquisició del llenguatge,

primers hàbits d'autonomia personal etc...) i per tant és lògic considerar-la com

a veritable agent educatiu en qualsevol pla d'intervenció que des de l'escola es

faci a alumnes amb necessitats educatives especials. El treball per a

l’autonomia, com diu (Pallisera Díaz, 1997:262): “El treball per a l’autonomia passa

per preparar per a la vida: cal insistir en la formació de les habilitats, estratègies i actituds

relacionades amb els rols que juguen les persones adultes, i que per tant són rellevants per a la

seva vida: cal treballar la vida quotidiana, les habilitats laborals i ocupoacionals, i les

sociopersonals, sense deixar de banda les que fan referència al temps lliure”. Tanmateix no

hi ha cap formació específica per "ser pares", i es considera com un fet natural

que els pares es vagin fent educadors amb els seus propis fills. Moltes vegades
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això genera preocupacions, dubtes, interrogants sobre la feina de pare/mare,

per tant, per respondre a totes aquestes preocupacions i afavorir la reflexió dels

pares sobre les seves pròpies pràctiques educatives, s'han anat dissenyant

diferents programes d'ajuda a les famílies.

Alguns programes d'ajuda es plantegen proporcionar a les famílies un

suport emocional, d'altres ensenyar-los com afavorir i ajudar al

desenvolupament del màxim d'habilitats en el fill: “La formació de pares i mares és,

de fet, un contingut que fa molts anys que és vigent i que periòdicament torna a sorgir,

especialment quan es qüestiona la família i la seva funció educativa, ja que, tal com acabem

d’exposar, la família és fonamental per al desenvolupament de qualsevol infant (...) El fet que la

família estigui ben entrenada pot ser molt útil per a la tasca dels professionals envers aquestes

persones amb disminució(...)”.(Freixa Niella, Lozano Fernández de Pinedo, Paula

Pérez, i Piera Orozco, 1998:118-119)

En qualsevol cas cal oferir orientacions per millorar la seva tasca

educativa a casa i en el seu entorn proper, anar creant un clima de confiança i

seguretat en les seves pròpies possibilitats com a pares, permetre un intercanvi

d' experiències amb altres pares i així desangoixar-se de possibles situacions i

també, transmetre informacions sobre recursos i ajudes educatives.

 En definitiva, que s'han de potenciar tot de programes d'ajuda a les

famílies amb infants amb necessitats educatives especials des de diferents

sectors, entre ells el propi centre d'educació especial, que incideixin en

aspectes diversos:

1.- Intervencions centrades en la millora de la relació pares-fills: es

preocupen d'aconseguir que els pares gaudeixin més dels seus fills. Es

procura que el lligam afectiu dels pares amb els seus fills sigui el màxim

de fort i estable independentment de les  característiques d'aquest. Es

molt important la veritable reciprocitat de la comunicació pares-fills, és a

dir, que tant la manera de fer dels pares influencia els fills com els pares

se senten influenciats pels infants. Així quan els pares interpreten i

responen adequadament als interessos dels seus fills augmenta la
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confiança en ells mateixos i al mateix temps milloren els comportaments

i habilitats d'aquests.

2.- Intervencions centrades en l'assoliment de determinades habilitats:

Han estat encaminades a aconseguir que els pares siguin bons

educadors de determinades àrees o habilitats significatives del

desenvolupament. S'entrena els pares a ensenyar els seus fills a casa

amb objectius concrets com tasques d'auto-cura, llenguatge expressiu i

receptiu, desenvolupament cognoscitiu etc. Es procura que els pares

reservin espais cada dia per anar instruint els seus fills i que emprin per

a aquest objectiu les mateixes estratègies i els mateixos materials que

es fan servir a les sessions individuals de l'escola.

3.- Intervencions adreçades a millorar la capacitat general dels pares per

a ser bons educadors: incideixen en la majoria de dificultats que es

troben els pares d'alumnes amb NEE que no són altres que la que tenen

la majoria de pares: desobediència, baralles entre germans,

rebequeries...

Algunes idees fonamentals que també convé transmetre als pares pel

que fa a l'educació dels seus fills en l'àmbit familiar serien les següents:

• que el desenvolupament d'un infant és fruit de la interacció d'aquest amb

el medi ambient que l'envolta: la família, l'escola i la societat. “(...) els

aprenentatges no s’adquireixen i consoliden solament a l’escola, sinó que es

generalitzen i esdevenen funcionals mitjançant les vivències que al llarg de la seva

experiència personal l’infant va integrant en els quatre eixos que emergeixen del fet

educatiu: el saber, el saber fer, el ser i el saber copartir. Tots aquests eixos fan de

l’educació un fet que no es pot produir d’una forma aïllada sinó que cal que la

participació i el treball conjunt siguin una pràctica quotidiana. Per aquest motiu,

docents, pares i mares cal que uneixin els esforços per aconseguir un clima estimulant i

afectiu per tal de donar tot allò que es mereixen els nostres infants”. (Pujol Maura,

2001:18)



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

• que es difícil assenyalar a priori a quin nivell de desenvolupament i per

tant quines habilitats i competències arribarà a assolir el nen en la seva

vida adulta

• que un fill presenti determinades necessitats educatives especials no vol

dir que totes i cada una de les actuacions dels pares i les famílies hagin

de ser especials o diferents de les que tindrien amb qualsevol altre

• que podem potenciar les habilitats i competències dels pares per millorar

en la seva tasca d'educadors dels seus fills.

En els programes adreçats a les famílies, sempre s'han de tenir presents

uns elements claus que s'han d'anar repetint i fent incidència perquè són

fonamentals:

1.- Potenciar la comunicació: s'ha d'insistir sempre en la necessitat que

els pares parlin  amb els seus fills. La parla i després el llenguatge, és

molt important en la vida adulta de tots els nens, però en cas de nens

amb necessitats educatives especials el llenguatge és vital per tal

d'eixamplar la seva experiència i comprensió. Ela adults ens hem de

comunicar malgrat que aquest llenguatge no sigui bidireccional donades

les greus patologies que pugui presentar un alumne/a.

2.- Proporcionar el màxim de situacions i oportunitats d'aprendre i de dur

a terme responsabilitats. A vegades l'expectativa està per sota de les

possibilitats reals i això fa que es perdin ocasions d'aprendre.

3.- Afavorir sempre la iniciativa del nen ja que moltes vegades el que es

tendeix és a dirigir molt els seus comportaments, i més en nens amb

necessitats educatives especials que se'ls veu moltes vegades com a

"eterns infants".
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4.- Mostrar clarament afecte, opinions i les expectatives. Es molt

important un reconeixement  i aprovació d'allò que el fill fa, sobretot si és

de la millor manera que pot.

5.- Defugir d'etiquetes quan ens volem referir al problema. S'ha de tenir

clar que el fet de disposar d'un diagnòstic no ens porta necessàriament a

una determinada intervenció educativa. Les diferències  d'habilitats i

competències entre dos nens amb un mateix diagnòstic poden ser tan

evidents com entre dos nens qualsevol. Sempre s'ha de considerar

l'infant com a persona única i pertanyent a un entorn determinat. Evitar

per tant també, el fer comparacions entre el fill i els germans o companys

de la mateixa edat. Sempre en el terreny educatiu, hem d'avaluar el nen

en comparació a si mateix.

Juntament amb la família, l'escola ocupa un lloc prominent en el procés

de desenvolupament i socialització de l'infant, per això si pretenem una acció

educativa eficaç, hem d'aconseguir una estreta col·laboració entre família i

escola. L'escola com a centre on s'imparteix l'educació i la família com a pilar

educatiu bàsic, han d'estar necessàriament en contacte i coordinació.

Els principals àmbits de participació de les famílies amb l'escola es

produeix tant a nivell de contactes i actuacions conjuntes al costat dels

professionals com a través també dels òrgans de govern dels centres.

A. En relacions amb el mestres:

• reunions individuals amb el mestre tutor  que es poden establir

sempre que sigui necessari per alguna de les dues parts i on

s'intercanviaran informacions diverses al voltant de l'alumne, les

seves necessitats educatives, el pla de treball a fer, els suports

que s'hi dedicaran, les estratègies a l'aula, la seva relació amb el

grup classe, etc, i on la família pot també aportar informacions

rellevants de l'actuació a casa, de la relació amb l'entorn...A partir
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d'aquestes entrevistes individuals els tutor i la família poden

establir acords d'actuacions conjuntes amb objectius comuns i

que permetin millorar en la tasca educativa vers l'alumne.

• Reunions amb especialistes ja que molts alumnes amb

necessitats educatives especials són atesos per especialistes en

logopèdia, fisioterapeutes, mestres itinerants per deficients

auditius o visuals  etc. Cal també que la família, coordinats pel

tutor, puguin establir contactes amb aquests mestres que a part

d'exposar els objectius que treballen, poden orientar molt bé a la

família sobre actuacions favorables que poden dur a terme des de

casa.

• Reunions de les famílies del grup classe amb el mestre/a tutor/a

on s'informarà de manera general sobre els objectius proposats,

el pla de treball pel curs, les metodologies a utilitzar, el

funcionament de l'aula, els tipus d'agrupaments, els suports que

disposarà el grup, etc.

• Reunions de pares a nivell de centre que es solen fer a principi de

curs i on per part de l'equip directiu s'explica el pla anual  per

aquell curs escolar, es presenta a l'equip docent, i es donen

informacions diverses de caràcter general de centre. Els pares

poden presentar dubtes i qüestions que tinguin, a la mateixa

direcció.

En aquestes entrevistes amb pares, sobretot si són més a nivell

individual amb el tutor o l'especialista, caldria recordar sempre uns consells que

poden ser necessaris i útils de transmetre a la família per tal que els tinguin

sempre en compte:

• Recordar que una bona interacció amb els fills, una bona comunicació,

unes pautes de convivència etc, afavoriran el desenvolupament afectiu
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dels nens. Que aquest és molt important per aconseguir una bona

autoestima i valoració personals que afavoriran el desenvolupament

d'altres aspectes més cognitius.

• Recordar que el llenguatge és molt important per una bona interacció

amb l'entorn, que s'ha d'afavorir sempre, que hem de parlar-los molt i

fomentar-los l'expressió oral, gestual, corporal...

• Recordar que tots els nens i nenes tenen sempre possibilitats educatives

importants, que un dèficit no vol dir  "poder fer" determinades coses o

"no poder fer" unes altres coses. Que tot depèn de molts més factors

que d'una simple etiqueta.

• Recordar que han d'afavorir l'autonomia i la iniciativa dels fills, no

veure'ls sempre com a "eterns infants" i donar-los possibilitats de

relacionar-se amb l'entorn i d'aprendre per experiències directes. Això té

un risc, però val la pena intentar-ho. La sobreprotecció d’un noi/a amb

deficiències impedeix que aquest es desenvolupi i pugui i fer una vida

autònoma. Les persones hem de passar de la dependència dels adults a

la vida independent. No tots els alumnes poden, però. L’ajuda dels

professionals és vital perquè els pares puguin entendre que els seus fills

poden ser autònoms. Tal com afirma el professor Canevaro: “L’actitud

protectora s’expressa amb la hiperprotecció, amb la interferència contínua, per la qual

el nen amb deficiències –per exemple- mai no pot experimentar les seves capacitats. I

cal pensar que les capacitats limitades es tradueixen en automatismes amb moltes més

dificultats”. (Canevaro, 1987:79).

• Recordar que mai podem dir fins on arribarà el desenvolupament global

d'una persona en la seva vida adulta i procurar no crear falses

expectatives. L’edat no posa punt i final a la formació d’una noi/a.

Al marge de totes les reunions que es puguin fer al llarg del curs amb la

família convé tenir present que el contacte pot ser necessari en qualsevol
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moment per això s'ha d'establir la manera d'intercanviar informació tant des de

l'escola com des de casa. Una bona manera pot ser l'agenda o llibreta escolar

on des de l´escola s´escriurà com ha anat el dia, si ha passat alguna cosa a

destacar i es demanarà que des de casa s´anotin aquells aspectes que poden

ser d´interés pel mestre. Evidentment el contacte telefònic en qüestions urgents

serà previst en qualsevol cas.

Altres formes de comunicació i fins i tot de coneixença de les activitats que

es fan a l’escola pot ser a través dels Mitjans Audiovisuals ja que podem oferir-

los un material a les famílies d’aquells alumnes que no parlen, que no mostren

cap mena de vincle comunicatiu. Facilitar-los materials audiovisuals, per

exemple, el vídeo, els permetrà conèixer les activitats que es duen a l’escola,

l’evolució del seu fill, etc.

Les noves tecnològiques, també, estan possibilitant que els centres puguem

disposar d’un altre de comunicació com pot ser l’Internet. De tota manera, avui,

són poques les famílies que disposen d’ordinadors i alhora connectats a la

Xarxa. Darrerament el Departament d’Ensenyament està desenvolupant

l’experiència http://www.edu365.com, per apropar l’us de les noves tecnologies

a un sector més ampli de pares, professorat i alumnes.

També es pot preveure que els pares participin d’algunes activitats del

centre, amb el seu fill, sempre i quan l’equip de mestres vegin la conveniència.:

“We have found that such ideas can be frightening to the point of making

parents retreat before hearing and contributing to the discussions, especially if

the people they are talking to appear not to have given thorough consideration

to the proposals and cannot answer obvious questions like ‘What school do you

have in mind?’ or ‘What does the physiotherapist think?’ (Gibb i Donkersloot,

1991:34). En qualsevol cas és important  conèixer el tipus de relació existent

entre la família i l’alumne i si aquesta relació podria ser problemàtica en cas

que aquests participessin en algunes activitats d’escola. Els pares poden o no

col·laborar en la mateixa classe/cicle/etapa del seu fill/a. (Giné Giné,

1998c:132) senyala que “la participació de les famílies on els processos d’integració està
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directament associada a les práctiques educatives familiars relacionades amb la disposició

d’escenaris i situacions afavoridores del desenvoluapent dels seus fills, sobretot durant les

primeres edats, i amb la plena participació d’aquests en els contextos escolar i social

(comunitat)”.

En el treball amb les famílies convé no oblidar mai que les famílies amb

fills discapacitats passen per diferents estadis des del moment que tenen

coneixement dels importants problemes que afecten el seu fill. Es descriuen sis

estadis, recollits per (Giné Giné, 1999:27) que transciu el que autors com

(Hornby, 1995) assenyalen , que ni són necessàriament lineals ni acostumen a

tenir la mateixa durada, a més poden aparèixer en diversos moments del cicle

evolutiu de la família:

&RPPRFLy� R� VKRFN defineix el primer moment en el què l’impacte

acostuma a ser molt fort, s’enfonsen totes les expectatives i els projectes que

s’havien fet al voltant del nen/a

1HJDFLy es nega la realitat i es tendeix a buscar la culpa lluny d’ells

$QJRL[D�WULVWHVD La tristesa “pel que els ha succeït” i l’angoixa pel futur

defineixen aquest estadi

'HVGHQ\ Sovint es produeixen sentiments i actituds de “distància”

emocional respecte del fill amb problemes

5HRUJDQLW]DFLy Passat un temps, i sovint gràcies als ajuts que hagi

pogut rebre, arriba la possibilitat que la família reorganitzi la vida tenint en

compte els problemes del seu fill/a, però amb una certa normalitat

$FFHSWDFLy�DGDSWDFLy Els pares sempre duen a terme un procés

d’adaptació segons els seus valors i les seves creences

Crec que és important senyalar que els educadors en la mesura que

estiguem treballant amb famílies que es trobin en la fase d’acceptació /

adaptació la tasca pot anar coordinada i ser efectiva. Si no és així cal primer de

tot una ajuda als pares a arribar a aquest estadi. Des de l’escola és important

que poguem plantejar-nos un treball amb les famílies per tal que aquestes

puguin a ésser un motor de millora de les practiques educatives.
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Caldria acceptar que  l'escolarització al centre d'educació especial (a

temps parcial o complet) entenent que pot complementar l'educació del seu fill

que des del centre ordinari pot quedar “coixa”.  I entenent el tipus de treball

més funcional que s'hi pot dur a terme. Suposo que si no s'arriba a la fase

última d'acceptació  -i tot i així a vegades es deu fer difícil igualment- no es

veurà amb bons ulls el centre d'educació especial i vindran els problemes amb

pares.

B. En la gestió de centres:

L'altre aspecte de participació dels pares i que havia citat anteriorment,

era en la  gestió de centre. Es concreta en dos nivells:

• AMPA: totes les famílies (pare, mares o tutors legals)  d'una

escola poden formar part de l'Associació de Mares i Pares

d'Alumnes del centre. Les AMPA's, en el marc de la LODE,  es

regulen pel Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de

19 de juny de 1987).  Els espais del centre poden ser utilitzats per

activitats proposades per l'AMPA, reunions, assemblees etc.

També poden ajudar econòmicament a través de quotes dels

seus membres, rifes nadalenques etc, en activitats, materials i

diverses necessitats que l'escola tingui. És interessant que les

activitats que planifiquin l'AMPA s'integrin en el conjunt d'activitats

del centre per això és important una bona comunicació amb

l'equip directiu per coordinar les activitats proposades.

• CONSELL ESCOLAR: els pares i mares també tenen participació

directa en el consell escolar de centre,  que és l'òrgan de govern i

participació de la comunitat escolar en el govern dels centres

educatius; és l'element de programació, seguiment i avaluació

general de les activitats que es duen a terme a l'escola. Es

regulen, en el marc de la Llei Orgànica 9/1995 la LOPAG, pels



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

Reglaments Orgànics de centre (Decret 198 i 199, de 12 de juny

de 1996, d’infantil i primària, i secundària respectivament). En el

consell escolar s'hi troben representats els pares, els mestres,

l'equip directiu, el personal laboral i l'ajuntament del poble. Els

representants del sector pares poden fer propostes al consell

escolar en relació al PEC i a la Programació Anual, poden

realitzar propostes d'activitats complementàries i han de mantenir

informats als altres pares de les seves activitats.

Un cop vist doncs el paper de la família en l'educació dels fills, i la seva

participació en els centres educatius, caldria senyalar quin és el seu paper

alhora d'escollir-ne l'escolarització.

Si s'ha anat dient que són ells els responsables de l'educació  dels fills

és lògic pensar que són ells qui tenen la decisió última sobre quina escola

volen que sigui la dels seus fills. Legalment se'ls reconeix també aquest dret23.

Seran els pares, però, qui aconsellats pels professionals de l'EAP

decidiran quina escola volen que sigui la que ha d'atendre als seus fills: “ (...) la

família té el dret de decidir el que creu més apropiat per a la seva filla o fill, ja que per poder

desenvolupar tot el potencial que té la persona amb disminució necessita que la seva família, el

seu entorn més proper, li doni suport”. (Freixa Niella et al., 1998:125). Cal però, un

bon assessorament i coneixement dels centres per part dels EAP's i també de

la família, per tal de veure quina és l'escola on millor pot ser atès l'alumne amb

necessitats educatives especials. No podem oblidar que el marc normatiu

actual aposten, encara que d’una manera poc efectiva, per una atenció dins del

marc de l'escola ordinària, derivant només alumnes cap a centre d'educació

                                           
23 El Decret 299/97 sobre l'atenció a l'alumnat amb nee, en el seu article 5.1/
5.2, estipula que els pares tenen la possibilitat d'escollir el centre educatiu
que creguin millor pel seu fill, però remarca que l'EAP és qui fa una proposta
primera d'escolarització, després d'haver dut a terme una avaluació
psicopedagògica de l'alumne i d'haver valorar, segons les necessitats
educatives especials d'aquest, i els recursos que ofereixen els centres
educatius per atendre aquestes necessitats, quin és el centre on millor pot ser
atès l'alumne amb nee.
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especial en aquells casos de disminucions profundes que no puguin ser atesos

en aquest entorn normalitzat.

La relació dels pares amb els estaments educatius ha de ser una relació

que inspiri confiança i sinceritat mútues. D’aquesta bona relació en sorgeix un

treball seriós. L’escola té una funció complementària. La família i l'escola han

de formar una vertadera unitat per al noi, per al nen. A la família l’infant

realitzarà l’aprenentatge dels valors essencials, i a on rebrà les relacions

afectives indispensables per a la seva maduració personal. L’escola hi té un

paper de col·laborador actiu en aquesta tasca, i per tant, s’ha de treballar amb

els mateixos objectius per tal d’aconseguir una coherència i eficàcia en tot el

procés educatiu. Si la família i l’escola treballen amb objectius comuns,

l'alumne gaudirà d’una seguretat i estabilitat afectiva necessàries per a la seva

formació.

Els pares no han d'estar sols en aquesta tasca ni sentir-s'hi, al contrari,

actualment des dels centres educatius i molts altres àmbits, hi ha la possibilitats

de rebre assessorament per part de professionals que ajuden a orientar a la

família en l'educació dels fills. És des de programes d'ajuda a les famílies,

també des de l'escola, que s'ha de procurar que els pares trobin:

• orientacions per millorar la seva tasca educativa a casa i en el seu

entorn més proper.

• Confiança i seguretat en les seves pròpies possibilitats com a

pares.

• Intercanvi d' experiències amb altres pares i així desangoixar-se

de possibles situacions.

• informacions sobre recursos,ajudes educatives, beques, etc.

���� *UDX� GH� SDUWLFLSDFLy� L� FROÂODERUDFLy� DPE� $VVRFLDFLRQV

HVSHFtILTXHV�HQ�UHODFLy�DPE�HO�KDQGLFDS�GH�O
DOXPQH�D
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Quan a mitjans o principis dels anys 60, a la majoria de les capitals de

província començaven a néixer les primeres associacions s’obrien noves

possibilitats de treballar envers les persones amb deficiències. En certa

manera, s’obria un important capítol en la història associativa al nostre país ja

que de manera generalitzada hi començava a haver-hi una certa preocupació

envers un col·lectiu que havia estat, fins aleshores, força marginat.  Tot i així, la

plena llibertat per a poder-se associar no va arribar fins a la proclamació de

l’actual Constitució Espanyola a través de la qual les competències passarien,

a març de 1982,  dels Governs Civils a la Generalitat de Catalunya. Caldria , no

és el nostre cas, però, establir alguns matisos en quan a Associacions i o

Fundacions nascudes o transformades a partir de la Llei 1/1982, de 3 de març,

sobre fundacions privades (Miñán Espigares i Corchón Álvarez, 1999):

• Les associacions exerceixen la seva funció en un àmbit local molt

concret del tipus: 1, per ajudar-se mútuament entre els seus

membres; 2,  per a ajudar-se mútuament  més l’ajuda que es

pugui proporcionar a uns tercers; 3, per a la prestació de serveis.

• Les federacions tenen el propòsit de coordinar accions i

proporcionar suports als seus associats.

• Les associacions són persones que s’organitzen per a conseguir

una finalitat; les fundacions són l’establiment d’un patrimoni per a

aconseguir una finalitat.

El paper dels pares, dels familiars afectats, era bàsic i primordial per

entendre com s’havia pogut arribar a aquesta situació. Els pares havien

començat a posar la primera pedra. Els primer impuls havia sorgit d’alguns

d’ells. Anys més tard les diferents administracions  hi ajudarien amb més o

menys sort en funció d’un rera fons polític existent.  En el capítol 2 d’aquesta

recerca que fa referència al Marc Teòric ja ho hem analitzat abastament. Ara

ens toca, fixar algunes de les possibles participacions i col·laboracions

d’aquestes envers l’educació d’aquests nens i nenes, nois i noies.
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La gran varietat d’associacions existents a Catalunya fa difícil trobar una

línia comú de treball tot i que totes, a la pràctica, treballen sota una mateixa

línia ideològica. El sentiment de les famílies associades és la defensa dels seus

fills24, la seva promoció personal i la seva integració social. Aquesta

diferenciació, lògica per altra banda, sol venir marcada pel tipus de

problemàtiques diverses de cada entorn familiar. Així podem trobar

associacions de familiars de persones afectades de paràlisi cerebral, o de la

síndrome de Down, o de la Espina Bífida, etc.

Les associacions avui, no únicament han de lluitar per a la creació

d’infraestructures per als seus fills cosa que passava de manera força

generalitzada en el moment de la seva creació a inicis i mitjans dels anys 60,

sinó que avui, a més de ser un lloc de trobada per a aquelles famílies

afectades,  per a compartir experiències i vivències,  aquestes es veuen amb la

necessitat de revisar els plantejaments actuals i  fer  una aposta de futur cap a

la seva reconversió.

No crec que avui, per exemple, sigui lògic que encara existeixin els actes

de beneficència  i captació de fons econòmics a través de fires, festes

benèfiques, subhastes, etc. com ho eren anys enrera. Aquesta, al meu

entendre, no és ni de bon tros la millor manera de presentar i donar a conèixer

la problemàtica de la persona amb deficiències.Tal com afirma (Drake,

1998:170) : “Para recaudar fondos, algunas organizaciones benéficas tradicionales encargan

campañas publicitarias y de propaganda en las que los discapacitados aparecen como

personas indefensas, dependientes y dignas de lástima”.  Hem passat de considerar la

persona amb deficiències com a objecte de caritat a ésser subjecte de dret.

Per tant, aquests col·lectius han de ser partícips de les seves transformacions

                                           
24 La gran majoria d’associacions pro-persones amb deficiències està
formada bàsicament pel col·lectiu de famílies afectades. Dins aquestes
associacions hi trobem bàsicament a pares i mares alhora que també,
existeixen associacions de germans, familiars i amics de les persones amb
deficiències. Sense anar més lluny, a la comarca del Baix Empordà, tenim
una associació de germans de persones amb deficiències, Associació “EL
TERRARI”, com també de la Fundació VIMAR en la que hi podem trobar
amics i familiars inclosos on s’uneixen esforços per a treballar sota un mateix
objectiu. En qualsevol cas a l’hora de plantejar cap a quin van dirigides les
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de manera activa. Les administracions han de ser col·laboradores d’aquestes

transformacions.

Així mateix, continua afirmant (Drake, 1998:177), moltes associacions

benèficoassietncials, desgraciadament, no estan disposades a canviar: “Primero,

la idea de la caridad benefactora es anatema para los discapacidados, que rechazan aquellas

organizaciones que la promueven. Segundo, el predominio del modelo médico afronta los

desafíos cada vez mayores del modelo social de la discapacidad. Dado que el modelo médico

informa el espíritu de las organizaciones tradicionales, lo más probable es que sigan dedicadas

a proyectos y programas de acción destinados a procurar el cambio individual, más que el

social. Tercero, la posición apolítica del sector del voluntariado tradicional le enfrenta con las

preocupaciones de los propios discapacitados acerca de la ciutadanía y la participación.

Cuarto, las personas discapacitadas están excluidas sustancialmente de los puestos de poder

y autoridad dentro de las organizaciones benéficas, que, por consiguiente, pueden carecer por

completo del carácter de representantes de quines dicen servir.”.

Quan als anys 60 l’ensenyament especial depenia d’organismes

particulars, les organitzacions benéficoassistencials van ser les úniques

encarregades d’atendre els nois i noies amb discapacitats. La societat va

acabar responent molt  abans que les administracions.  La societat civil fou,

vertaderament, la impulsora  en la creació i manteniment dels primers centres

d’educació especial.

Aquest procés de naixement, transformació i canvi de les associacions

ha estat lent. Avui, els interessos i objectius de cadascun dels col·lectius

existents és divers.   En qualsevol cas, però, ens hauríem de creure que el

plantejament que poguéssim fer d’algunes de les propostes de treball i

col·laboració de les associacions i els centres específics no deixaria de ser

diferent del que exposem en l’apartat  6 d’aquest capítol, i que fa referència al

grau de participació i col·laboració de les famílies afectades.

                                                                                                                    

accions d’aquestes associacions em referiré, per qüestions pràctiques dins
aquesta recerca, a la de la relació de pares a fills.
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Havent arribat a aquest punt, per tant, la pregunta que hauríem de

respondre és la següent:  ¿quin ha d’ésser el grau de  participació i

col·laboració de les  associacions específiques amb els centres d’educació

especial per tal de millorar l’atenció, el suport i en definitiva l’educació dels

alumnes amb necessitats educatives especials?. No és fàcil de respondre puix

que com ja he manifestat són moltes les associacions específiques (Símdrome

de Down, Cromosoma  X fràgil, Espina Bífida, etc.) i  sovint els interessos,

també, són diversos. Hauríem de fer una anàlisi de cadascuna d’elles per a

extreure’n aquells elements que ens permetessin, per tant, trobar punts en

comú. Com afirma (Tudela, 2001:58), “Hasta hace bien poco, las personas con

discapacidad, en el mejor de los casos, eran objeto de la beneficiencia. Y lo digo con todo el

respeto que se merecen las personas que ejercían de benefactores (porque hacían el “bien”),

pero también desde un cierto malestar por el concepto de “beneficiencia”, que no es otro que el

de “ayudar a los necesitados”. MI rechazo viene, claro está, de considerar a las personas con

discapacidad “necesitados” por el hecho de tener una dosminución en sus capacidades físicas,

sensoriales o psíquicas.”.

En qualsevol cas, és bo que les famílies s’associïn, és una bona manera

de compartir i afrontar plegats un problema que els afecta. Les associacions

pro-persones amb disminució psíquica, siguin quines siguin les seves activitats

haurien de ternir present:

1. El focus de l’acció del voluntariat.

Els seus membres, de procedències ben diverses,  s’han

basat en les relacions dominants d’ajudant i beneficiari. Moltes

activitats que es duen a terme dins els centres necessiten de la

participació del voluntariat a tots els nivells de manera que la seva

implicació esdevingui una eina d'enriquiment i millora de l'actuació

del centre. El voluntariat ha de restar obert a la participació en

aquelles activitats que l'escola cregui convenients.

El voluntari és aquella persona que ha pres la decisió

d´actuar en la vida solidàriament sense ocupar cap posició de
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poder i d’autoritat dins les organitzacions. Els ajudats, per altra

banda, no s’han de trobar en circumstàncies de subordinació a

aquests. . El treball del voluntariat s´entén com un treball gratuit,

no remunerat. Caldrà concretar l´horari que pot dedicar el

voluntari al centre i les tasques a realitzar. El voluntari ha de

formalitzar un compromís de treball amb el centre. Aquesta

formalització  escrita es signarà  per part del voluntari i per part del

centre.  Caldrà concretar la durada del compromís, tot i que pot

ser renovable. El voluntari haurà de ser compensat dels danys i

perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la seva

prestació de serveis.

L'escola, a través dels estaments amb qui es relaciona i

vincula, ha de fer saber el seu interès per diposar d'aquestes

persones que de manera desinteresada ajudin a l'escola.

En cap cas les tasques del voluntariat mai poden suplir

aquelles per les quals una altra persona, en unes altres

condicions contractuals, en podria rebre una compensació

econòmica.

2. El control dels recursos.

Les associacions han de servir per facilitar l’encontre entre

les persones que pateixen una deficiència i la societat. Han de

permetre que hi hagi una entesa  i consciènciació entre uns i

altres. En la mesura que som coneixedors que existeixen

persones amb deficiències les acceptarem molt millor.

L’hegemonia, el govern i el control dels recursos de les

associacions ha servit perquè se’ls critiqués per haver “usurpado la

funciones o ‘los espacios sociales’ que aquellos requieren para su propia

emancipación. La mayor parte de las organizaciones benéficas más grandes,
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ricas y conocidas estan dirigidas por personas no discapacitadas que controlan

lo que se debe incluir y lo que se debe excluir en los propósitos, los objetivos y

el trabajo de sus empresas” (Drake, 1998:167).

Els recursos de que disposen o generen les associacions

no han de servir per a l’ajuda caritativa dels seus associats o

beneficiaris.  Darrera les famílies de les persones amb

discapacitat hi ha d’haver una bona planificació i gestió d’aquests

per a la seva milora.

3.  La imatge

Les associacions no poden mostrar una imatge   de

“llastima” envers les persones amb deficiències. Aquestes actituds

no ajuden en absolut. “Es evidente que no se trata aquí de los actos

personales de altruismo, del impulso caritativo ni de la simpatía que un ser

humano siente por otro. Los discapacitados actúan de forma tan caritativa y

generosa como los no discapacitados, y lo correcto es que la comunidad valore

a aquellos de sus miembros que, sin esperar recompensa alguna, ayudan a

otros que están necesitados.”. (Drake, 1998:171).

És necessari un canvi social basat en el canvi polític. Sovint

els nostres governants aboquen a aquesta necessitat, per part de

les associacions, a ser elles qui hagin de compensar les

obligacions que els poders polítics no duen a terme.  Aquests

poders, en aquesta societat, han de prestar tots els recursos

necessaris per a l’exercici dels drets de les persones amb

deficiències: la prevenció, les atencions mèdiques, educatives,

psicològiques, la rehabilitació, la integració laboral, la garantia

d’uns drets econòmics, socials i jurídics, etc.

Aquestes associacions van néixer en un moment que era

necessari. Avui, en certa manera, les coses han canviat. No

podem permetre continuar amb un model de gestió i participació
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que ha quedat desfasat; com tampoc podem permetre arribar allà

on no hi arriben les administracions.

En la línia del que he exposat anteriorment, i seguint a Azúa, P. (1995),

citat a  (Miñán Espigares et al., 1999:333), la missió d’una associació és la de

millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat i la de les

seves famílies en base a tres eixos:

1. La qualitat del servei. “ Un servicio bien  organizado, con un buen

procedimiento y con calidad en la atención que  se presta. Todo ello basado en ciertos valores,

que básicamente pueden apoyar-se en “desear para los demás lo que deseamos para

nosotros”.(Ibid).

2. L’eficiència i l’eficàcia “Rentabilizar los recursos con una buena formación para

los profesionales”. (Ibid).

3. La Comunicació. “En el sentido de vertebrar la propia Organización y estar

presentes en la opinión pública (...) el derecho a la información en televisión de las personas

sordas, actuaciones en los colegios de arquitectos para eliminar barreras arquitectònicas, etc.”

(Ibid).

A l’any 1983, organitzat per l’APPS se selebrava a Sitges (Tarragona)

unes jornades sobre associacionisme i relacions amb l’administració. (APPS,

1995:99-100) recull  el que s’apuntava pel que havien de ser en el futur

aquestes associacions: “ Si el que es vol és que les associacions implicades siguin grups

de pressió, agents del canvi social, que vetllin per la qualiat i quantitat de la vida dels

minusvàlids i dels serveis que la comunitat els ha de facilitar, no podrem acceptar que les

relacions amb l’Administració siguin d’integració amb la mateixa, perquè això comportaria

submissió i absorció de les associacions, que d’aquesta manera perdrien tota la seva força i no

deixarien de ser institucions formals. Si un dels principis objectius de les associacions és la

constant reivindicació de l’acompliment dels drets que té el minusvàlid, dels serveis de

promoció personal i d’accions progressives  d’integració social, que sempre en el millor dels

casos serà deficitària, és evident que a les associacions  no els interessa que les seves

relacions amb l’Administració siguin d’integració ni tampoc d’una excessiva participació i

col·laboració. Si per portar a terme els seus objectius socials , les associacions han de tenir una

completa informació sobre les normes legals que afectin els seus interessos i sobre les

disposicions administratives i polítiques, que sense aquesta informació difícilment podran

reivindicar drets i controlar i supervisar la qualitat de les actuacions administratives, és
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indispensable que entre ambdues institucions hi hagi una participació mínima, una col·laboració

o cooperació suficient i una total coordinació...”

A l’inici d’aquest nou segle, i també segons el que planteja (APPS,

1995:100) les associacions pro-persones amb deficiències han de planejar un

futur que els porti, bàsicament a :

1. Ser grups de pressió en defensa dels drets dels minusvàlids

2. Vetllar, controlar i supervisar els citats drets i el seu exercici

3. Controlar la qualitat i quantitat dels seveis necessaris

4. Fomentar i exigir recerca  i docència

5. Estimular el desenvolupament de serveis adequats, en pla

experimental i pilot

6. Fomentar la inclusió dels drets dels minusvàlids en la legislació

general del país

Les associacions han de ser coherents amb el que la societat vol i

desitja d’elles.  No és fàcil. S’hi barregen, sovint, molts de sentiments. La

majoria de membres són famílies afectades que tot allò que fan i que pretenen

es fa amb molt  bona voluntat i amb un clar objectiu d’ajudar a les persones

amb deficiències: la col·laboració amb el centre específic és cabdal per a la

millora en l’atenció global de les persones amb deficiències.

���� 0HVXUHV� GH� IOH[LELOLW]DFLy� L� DGDSWDFLy� D� FDGD� FDV� HQ

SDUWLFXODU

����

Acceptar que l'escola ha d'atendre a tots els nens/es, nois/es suposa

inevitablement entendre que haurem de prendre tot de mesures de

flexibilització i adaptació del currículum, així com estratègies metodològiques

que ajudin a donar resposta a les individualitats de cadascú.

Segons el Disseny Curricular Base, "reclamar una escola amb un fons igualitari i

comprensiu no significa en cap cas reclamar una uniformitat per tots els seus alumnes, sinó
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que suposa educar en el respecte a les peculiaritats de cada estudiant i en el convenciment de

que les motivacions, els interessos i la capacitat d'aprenentatge són molt diferents entre els

alumnes degut a un complex conjunt de factors, tan individuals com d'origen socio-cultural, que

interactuen entre sí."

El repte de l'escola està en ser capaç d'oferir a cada alumne l'ajuda

pedagògica que ell necessita, ajustant la seva intervenció educativa a la

individualitat de l'alumne. Per aconseguir això s'ha de partir d'un coneixement

exhaustiu dels nostres alumnes, i d'una acurada avaluació psicopedagògica

pels que puguin manifestar necessitats educatives especials.

Identificar les necessitats educatives especials dels alumnes constitueix

el primer pas per determinar les ajudes que podran necessitar al llarg de la

seva escolaritat, això suposa un coneixement de l'alumne que permeti clarificar

el què, com i quan ensenyar i avaluar.

No es tant l' existència de deficiències la que determina la consideració

que un alumne té necessitats educatives especials, sinó l' existència de

dificultats per aprendre els continguts i objectius que estableix el currículum que

per la seva edat li correspon.

En efecte, existeixen dificultats per aprendre que són consubstancials

amb el propi procés d' aprenentatge de qualsevol alumne, i que normalment

poden ser resoltes i superades pels mitjans ordinaris dels  que disposa el

professorat.

La consideració  que un alumne té necessitats educatives especials

comença quan s'estima que aquestes dificultats no son tan sols "més grans

que les de la resta dels seus companys", sinó que també el professorat,

individual i col·lectivament, ha esgotat raonablement tots els recursos ordinaris

al seu abast per donar-hi resposta i el que precisa és una resposta educativa

especial, que s' aparta i es diferencia significativament de la que s' ofereix a la

majoria dels  companys.  El currículum que hem d’oferir a l’alumnat amb
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necessitats educatives especials, sovint, acaba essent molt diferent i apartat

del que és prescriptiu: “En la valoración de las necesidades educativas de los alumnos con

retraso mental, el currículum ordinario constituye el elemento básico de referencia. Determinar

lo que el alumno precisa en base a su nivel de competencias y a las características de su

entorno escolar y familiar, así como de los recursos personales y materiales que van a ser

imprescindibles, es una de las finalidades básicas de este procesos. No obstante debemos

observar que los alumnos con retraso mental, especialmente los que presentan condiciones

más graves y permanentes, pueden mostrar necesidades que sobrepasen el estricto marco

curricular y/o incluyan otras necesidades que requieran también valoración”. (Font Roura,

1994:39).

Ara bé, moltes vegades resulta evident que certes dificultats d'

aprenentatge són més aviat el resultat d' una resposta educativa desajustada

(un ritme de treball molt ràpid, una organització d' aula poc funcional, una

metodologia poc apropiada a la vista de l' estil d' aprenentatge de l' alumne.

Seria injust, per tant, fer  recaure sobre aquest les mesures d' adaptació

curricular significatives (canvis i/o eliminacions de continguts o objectius

educatius) sense haver realitzat, en primera instància, altres adaptacions del

context d' ensenyament.

Certament aquest context d' ensenyament no depèn exclusivament de la

voluntat individual de cada professor, sinó també de les mesures col·lectives

que des del  Projecte Curricular d' Etapa s'hagin pres, i en especial les referides

al tractament de la diversitat. Una organització racional dels suports, dels

espais escolars o del temps pot facilitar enormement l' atenció a les necessitats

especials. La continuïtat metodològica, seqüències coherents de continguts i el

desenvolupament continuat d' una avaluació formativa, qüestions totes elles

depenents del Projecte Curricular, possibiliten  reduir sensiblement el número i

grau d' adaptacions significatives.

A la pràctica, però, tots els professionals que treballem en l’atenció

educativa de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i en el marc d’una

escola d’educació especial coincidim en què l’elaboració d’un projecte curricular

de centre és una tasca complexa. Un directiu d’un centre d’educació especial
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feia la següent afirmació: “ Per a nosaltres, el fet d’haver d’elaborar un projecte curricular

de centre suposa un problema amb lletres majúscules. No l’hem acabat, i no se si l’acabarem.

Els alumnes que teníem fa sis anys no tenen res a veure amb els que tenim ara. Quin sentit té

fer un projecte curricular si no s’ha definit clarament quina tipologia d’alumnes hem de tenir els

centres d’educació especial?  Si haguéssim  fet un projecte curricular fa 5 anys avui no tindria

cap sentit perquè no tenim els mateixos alumnes de llavors...” (Nota de camp, 2000-2001).

El currículum definit pel govern de la Generalitat de Catalunya es

fonamenta en una opció d'obertura i flexibilitat que inclou tres nivells de

concreció i que te com a finalitat, a partir de les prescripcions establertes,

garantir una formació comuna per al nostre alumnat, potenciar l'autonomia dels

centres, l'atenció a la diversitat dels alumnes, la innovació educativa i l'eficàcia

de la pràctica pedagògica.

Els tres nivells d'adaptació del currículum són:

1.- Primer nivell de concreció: està constituït pel conjunt de

prescripcions, suggerències i orientacions sobre les intencions de l'educació i

sobre les diferents estratègies pedagògiques. És prescriptiu i per tant d'obligat

compliment. Es descriuen els objectius generals de les etapes o nivells, les

experiències educatives que han de realitzar tots els alumnes al llarg de la seva

escolaritat. La seva elaboració ha estat competència de l'estat i de la

Generalitat de Catalunya.

2.- Segon nivell de concreció: està constituït pel Projecte curricular de

centre, que conté totes les concrecions, decisions i adaptacions que, sobre el

currículum, facin els equips docents per a cadascuna de les etapes i cicles.

Aquest document s'ha d'elaborar tenint en compte el context en que està situat

el centre i les necessitats específiques del grup d'alumnes. El PCC tindrà

fonamentació en el Projecte Educatiu de centre.

3.- Tercer nivell de concreció: està constituït per les programacions

d'aula, la planificació de les experiències, les unitats didàctiques, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge, l'organització de la classe etc.
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La decisió d'adequar el currículum ha de fonamentar-se en l'avaluació de

les possibilitats dels alumnes de l'aula per participar en les activitats que es

duguin a terme i dels ajuts que necessitin per fer-ho.

“Las adaptaciones (o adecuaciones) curriculares son el mecanismo
que el sistema utiliza para adecuar la enseñanza a las características de
sus alumnos. Dado que estas características varían de un alumno a otro,
puesto que todos son distintos y no existe el alumno estándar, todos y cada
uno de ellos requieren adaptaciones curriculares más o menos complejas o
significativas. En este sentido toma valor y se llena de contenido la idea y el
término de atención a la diversidad para terminar de romper con la vieja
idea dicotómica de una educación especial diferenciada de la educación
ordinaria y con una red paralela de centros segregados”.

(Castro de Paz, 1996:13)

Es l'avaluació continua la que ha de permetre identificar quan es

convenient que un alumne/a o grup d'alumnes rebi una resposta singular

adequada a les seves possibilitats en un moment donat del procés

d'aprenentatge. Els ajuts que un alumne o grup  han de rebre s'han de

determinar en funció d'allò que necessiten per seguir el currículum. Les

adaptacions poden afectar únicament els enfocaments metodològics i les

activitats d'aprenentatge proposades per a la majoria d'alumnes del grup o

poden implicar canvis en els continguts, objectius i fins i tot en les matèries o

àrees del currículum que es segueix a la classe.

En un primer nivell d'adaptació hem de considerar la metodologia. Hi ha

moltes maneres que suposen una adaptació de la metodologia: flexibilització

dels grups d'alumnes (Villena Higueras, Calderón Ponce, i Sánchez Nürk,

1999), formes organitzatives diverses - aprenentatge cooperatiu (Pujolàs

Maset, 1997b), per racons, per grups flexibles (“hace referencia a todas aquellas

formas de agrupación que no se fundamentan en el mantenimiento de los tradicionales grupos-

clase para el desarrollo de buena parte de las actividades curriculares o de la totalidad de

éstas” (Puigdellívol, 2000:69), per projectes etc- , diversificació de tècniques,

suports, ajudes, adaptació de les activitats i dels mètodes d'avaluació etc. Una
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de les formes de cooperació que hi podria haver entre centres, serien

assessoraments a aquest nivell .

En un segon nivell d'adaptació ja més personalitzada caldria destacar-ne

les adaptacions curriculars individualitzades.

La necessitat d'adaptar el currículum i les característiques de les

adaptacions han d'estar fonamentades en la identificació de la competència de

l'alumne amb relació als aprenentatges que es proposa que assoleixi al llarg

d'un període determinat: cicle, etapa... i també en la determinació de la

quantitat d'ajut que necessitarà per assolir-los.

Les adaptacions curriculars individualitzades són un conjunt de

decisions, precisions i canvis en el projecte curricular i la programació de cicle,

que es fan per a respondre a les necessitats educatives especials d'un alumne i

que amb caràcter general s'elaboren a l'inici de cadascun dels cicles. A la

pràctica és molt l’esforç que se li demana al professional. A l’educació especial

hi ha la sensació de que sempre, sempre estem adaptant.

Les finalitats de les adaptacions curriculars són les següents:

• proporcionar a l'alumnat amb necessitats educatives especials

una atenció educativa fonamentada en el currículum establert per

a l'etapa que correspon a la seva edat cronològica.

• Garantir una atenció educativa que possibiliti al màxim a l'alumnat

amb necessitats educatives especials el seu creixement personal.

Una adaptació curricular individual es concreta en un document en què

es descriu i justifica el currículum, els serveis i l'emplaçament escolar d'un

alumne/a amb necessitats educatives especials durant un període determinat.
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L'ACI ha de descriure el currículum proposat per l'alumne en termes de

què ensenyar i avaluar (àrees, continguts, i objectius), de com ensenyar i

avaluar (enfocaments metodològics, tipus, periodicitat i durada dels serveis

específics i ordinaris) i de quan ensenyar i avaluar (distribució temporal de les

propostes d'ensenyament, seqüenciació de continguts i objectius)

Així mateix l'ACI ha d'aportar i contenir la informació més significativa

que s'ha emprat per a la presa de decisions sobre la proposta curricular

descrita i ha de reflectir els esforços que s'han de continuar realitzant per

promoure l'alumne cap a entorns escolars que tinguin el màxim règim ordinari i

passar a l'alumne cap a programacions i serveis menys específics.

L'elaboració d'una adaptació curricular individualitzada serà

responsabilitat del tutor, amb la col·laboració d'altres mestres i especialistes

que intervinguin en el procés educatiu de l'alumne, amb el coneixement de

l'equip directiu i amb l'assessorament, si s'escau, de serveis educatius del

sector. El professorat de l’escola específica pot arribar a intervenir en aquest

procés de col·laboració i suport. Experiències en aquest sentit funcionen avui

dia en països com Canadà, on l’antic mestre del centre d’educació especial

s’ha reconvertit en la figura del mestre de “mètodes i projectes” per a  l’escola

inclusiva de manera que aporta el seu coneixement i ajut específic al

professorat de l’escola ordinària.

“L´Equip Escolar d’Atenció a l’Alumnat (l’equip escolar) és el mitjà
clau a través del qual el professorat rep recolzament a les nostres escoles.
Durant els primers anys en què vàrem aplicar el programa d’ensenyament
inclusiu, no es veia la necessitat de definir tan clarament la idea d’un equip.
Sabíem que els membres del personal havien de treballar junts per
col·laborar i coordinar el recolzament que rebien els alumnes i els mestres
de les classes. De tota manera, no pensàvem en un “equip”, en la forma que
ho fem ara, com a punt central d’una àmplia varietat de tasques.

Al nostre districte, un dels passos més crítics en l’evolució cap a
trobar un equip escolar va ser el fet de poder introduir la figura del “mestre
de mètodes i recursos” (el mestre M&R) que aportés un nou rol al
professorat d’educació especial i al de recursos.”

(Porter, 2000b:5)
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Convé considerar les adequacions del currículum com una alternativa

dinàmica per definició, no hem de creure que l'alumne pel qual es realitza una

adequació, ha de continuar en aquesta situació permanentment; al contrari, una

adequació curricular s'ha d'ajustar sempre i constantment a les possibilitats de

treball de l'alumne que també són sempre variables i canviants.  Per això  cal

anar avaluant contínuament la resposta de l'alumne per així dissenyar noves o

diferents adequacions.

En un tercer nivell d'adaptació parlaríem de les modificacions del

currículum. La decisió de modificar elements prescriptius del currículum, cal

prendre-la quan s'hagin exhaurit les possibilitats d'adaptació que ofereixen els

principis d'organització i desplegament curricular.

L'ordre del 25 d'agost de 1994, pel qual s'estableix el procediment per a

l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa

d'Educació Infantil i Primària en el seu article 1 defineix les modificacions com

"el conjunt de canvis introduïts en els elements prescriptius del currículum". Els canvis

podran afectar el que s’ha d’ensenyar i avaluar establert per al conjunt d’una

etapa educativa, com també la durada dels cicles educatius.

Els alumnes amb necessitats educatives especials als quals el

Departament d'Ensenyament hagi autoritzat cursar l'Educació Primària amb

modificacions d'elements prescriptius del currículum, seran avaluats en

finalitzar cada cicle de l'etapa en relació amb l'assoliment dels objectius

proposats a les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

Les adaptacions curriculars individualitzades restaran en l'arxiu personal

de l'alumne/a i no caldrà fer cap tràmit que sobrepassi el marc del centre

educatiu.

En cas que per a l'aplicació de l'adaptació curricular individualitzada sigui

necessari algun tipus de recurs material o bé de suport de professionals
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especialitzats (logopedes, fisioterapeutes...) no adscrits al centre, es procedirà

a la seva sol·licitud per les vies establertes amb caràcter general.

Els alumnes subjectes a modificacions del currículum són:

• alumnes amb retards en el seu desenvolupament, que presenten

desavantatges i mancances o malalties greus que interfereixen en

el seu procés d'aprenentatge.

• Alumnes amb superdotació.

Hi ha dos tipus de modificacions:

• Individual: la que afecta únicament a un alumne en concret.

• Modificacions globals de centre (escoles d'educació especial):

s'autoritzen abans de fer el PCC, cal primer una autorització per dur a

terme les modificacions globals de centre per llavors poder fer el PCC de

l'escola tenint en compte aquestes modificacions en els elements

prescriptius. (per posar un exemple: una escola d'educació especial que

no facin anglès, tot i que és molt discutible).

Les modificacions  del currículum sempre fan referència a una etapa en

conjunt, no són estàtiques i han d'estar sotmeses a valoració permanent.

Sempre requereixen l'opinió dels pares i la seva aprovació. Es imprescindible

l'autorització del Departament, ja que s'està modificant el primer nivell de

concreció. A la pràctica no n’estem segurs que aquesta sigui una via efectiva i

útil puix que son pocs els centres que efectuen aquesta mena de tràmits.

Dels possibles aspectes a modificar hi hauria:

• modificacions globals del currículum

• modificacions de continguts i objectius de les àrees (ampliació, addicció,

disminució...)
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• convalidació de crèdits variables (a secundària)

• Reducció de la durada d'un cicle o etapa.

L'elaboració d'una ACI serà responsabilitat del tutor, amb la col·laboració

d'altres mestres i especialistes (mestre especialista en Pedagogia terapèutica,

logopeda, fisioterapeuta, etc.) que intervinguin en el procés educatiu de

l'alumne/a, amb el coneixement de l'equip directiu i amb l'assessorament, si

escau, de serveis educatius del sector: EAP, CREDA etc.

En el procés d'elaboració de l'adaptació curricular individualitzada, cada

professional especificarà la seva intervenció concretant els continguts

d'aprenentatge en els quals es centrarà, les activitats d'ensenyament i

aprenentatge que considera convenient proporcionar a l'alumne/a, i també les

característiques de les situacions i activitats d'avaluació, les quals hauran de

ser coordinades pel mestre tutor.

El document en el qual es formulin les adaptacions curriculars

individualitzades estarà a l'abast de tots els professionals que intervinguin en la

seva aplicació i servirà per registrar-hi aquella informació que pugui determinar

la seva actualització, revisió o reformulació, com també la que sigui necessària

per a emplenar els documents i requisits formals per a l'avaluació.

L'adaptació curricular individualitzada hauria de reflectir els següents

blocs d'informació:

a) Dades del centre educatiu, personals de l'alumne/a i de l'etapa.

b) Proposta curricular. Adaptacions del projecte curricular.

c) Proposta curricular. Adaptacions de la programació de cicle.

d) Distribució horària setmanal de les activitats en les quals participa

l'alumne/a, emplaçaments i serveis de què se'l proveirà.
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e) Seguiment de les reunions realitzades pels diferents responsables i

professionals implicats en la realització de l'ACI.

f) Formalització del compromís per les parts implicades en el disseny,

l'aplicació de l'ACI i l'avaluació del progrés de l'alumne/a.

L’adaptació del currículum per part del professorat és una tasca

complexe i difícil. HI ha propostes, que no desenvoluparé en aquesta recerca

que plantegeixen altres reflexions entorn l’elaboració del projecte curricular per

part del centre específic. (Jové Monclús, 1999:54) constata que “ elaborar un

currículum exclusivamente a partir de la propuesta curricular actual (muy relacionada con el

curriculum de los centros ordinarios) no es suficiente para dar respuesta a las nee de todos los

alumnos. De este modo podemos afirmar  que concretar y diseñar un currículum que responda

a las nee de todos los alumnos, implica incorporar y completar la actual propuesta curricular

con componentes curriculares específicos y que tradicionalmente se han desarrollado en el

campo de la Educación Especial.”

(Jové Monclús, 1999) planteja elaborar els eixos fonamentals d’un

currículum comú que respongui a les necessitats educatives especials dels

alumnes ala vegada que sigui capaç de conseguir la  interacció amb la

integració escolar i el món de la formació per al treball.  Seria interessant

aprofundir-hi en treballs i recerques posteriors.

Al professorat d’alumnes amb necessitats educatives especials se li

demana molt. A la pràctica són moltes les hores de dedicació per a poder

adaptar un currículum a les necessitats dels alumnes, en funció d’un període

determinat al qual pertany l’alumne, del seu nivell de competències i d’unes

necessitats educatives que van lligades a la deficiència del propi alumne.
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Presento una sèrie de conclusions i propostes que tenen a veure amb la

pròpia recerca i que en certa manera m’han delimitat el camp, les línies de

treball i les mancances que matèria investigadora jo, com a professional de

l’ensenyament, pugui arribar a tenir. Estic convençut que cal continuar

treballant, obrint altres camins, altres  àmbits d’estudi. De tota manera, aquesta

no és un recerca, de manera genèrica, sobre l’educació especial. Hi ha molts

aspectes que es podrien analitzar. He intentat limitar-me a l’objecte d’aquesta

recerca: la col·laboració escola especial versus escola ordinària.

El món de l’educació especial és molt complexe. No hi ha fòrmules

clares i  compartides per part dels professionals de l’educació. Existeix, avui

dia, massa confusió. No és gens fàcil definir propostes que siguin vàlides per a

tothom.

Compaginar la investigació amb el treball diari en un centre educatiu és

molt difícil. Jo diria que més que complex és laboriós i implica un esforç que

difícilment les administracions educatives, la pròpia universitat, recolzen i
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ajuden, malgrat que els funcionaris del cos d’ensenyament  puguem disposar

d’unes llicències d’estudi (retribuïdes, en el meu cas) durant una època

concreta de la nostra vida professional. La recerca educativa  i el treball com a

docent en un centre educatiu no deixen de ser una combinació força difícil de

mantenir, de compaginar i de dur a terme sense els ajuts de les administracions

per les quals treballes. Crec que s’hauria de potenciar molt més aquestes

facetes investigadores per part d’aquells professionals que treballem a

l’ensenyament. La investigació no és una parcel·la reservada als docents i

investigadors universitaris. Des de l’escola es pot fer molta feina.

Arribats a aquest punt, constato, que aquest treball m’ha permès, per

sobre de tot, reflexionar sobre la meva feina, sobre el meu treball diari,

sobretot m’ha servit, penso jo, per tenir més elements per  poder realitzar molt

millor la meva tasca com a professional de l’educació.

Presento aquest darrer capítol de la recerca  amb la  voluntat d’ordenar

algunes idees que han sorgit i que tenen a veure amb les diferents línies

d’acció.

���� /LPLWDFLRQV�R�FRQVLGHUDFLRQV��VREUH�OD�UHFHUFD

Les conclusions que plantejo han de ser contemplades en el marc

d’unes limitacions que es troben subjectes en l’àmbit d’aquesta recerca i,

també, a la del propi investigador.  Per tant, abans de fer-ne una lectura penso

que és molt necessari tenir-ho present puix que s’entendran molt més i es

podrà copsar d’una altra manera l’abast d’aquesta (soc conscient que n’hi ha

poques que afectin a la pròpia recerca. La majoria són circumstancials).

Algunes de les limitacions, personals, amb les quals m’he trobat són les

següents:

A. Malgrat que aquesta investigació no sigui la primera que duc a

terme si que he de manifestar que es tracta de la primera que

realitzo de manera individual i sense haver de compartir el
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treball amb cap altre company. Per tant, ha estat

vertaderament una tasca individual.  Altres recerques i treballs

amplis els he fet  en equip (a excepció, però, d’aquelles

recerques que he dut a terme dins els meus estudis de

Magisteri, Psicologia i Pedagogia).

B. Existeixen moltes possibles propostes de col·laboració entre

l’escola especial i l’escola ordinària. Algunes de les que

presento es poden ampliar, i el que és més important, en

poden sorgir de noves que ara i aquí no he estat capaç

d’imaginar-me: “In special education, as in other aspects of education,

future changes will go beyond anything we can now imagine. Social

planning tends to be myopic. If we cannot always be clear about the distant

future, we are wise to seek borad participation in what can be seen clearly

as near-term changes”. (Wang i Reynolds, 1996:25) En els propers

anys poden sorgir noves formes de treball compartit que s’han

d’anar ajustant a les noves demandes d’una societat que ha

d’atendre els seus alumnes en el marc d’una escola per a tots.

C. Crec que la recerca s’ha d’entendre a l’empar del  que hom

considera  el moviment sorgit a la dècada dels setanta, a

Anglaterra, com  el moviment del professor/investigador que

suposava una nova conceptualització del mestre. Se li adjudica

un paper actiu en la renovació pedagògica, crític de la seva

pròpia pràctica i amb una certa autonomia que li permet exercir

la seva tasca com a investigador des de la pràctica. (González i

Latorre, 1987).

D. He hagut de formar-me en aspectes bàsics per a dur  a terme

una recerca com poden ser:
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1. Coneixement del programari WORD. Donat que

existien aspectes com la creació de documents

mestres, treball per capítols, marques de text,

índex, marques de capítol,  etc, que desconeixia.

2. Coneixement del programari per a la catalogació

de la bibliografia (Reference Manager versió 9.5).

Introducció de les referències bibliogràfiques

segons les normes de presentació de la

“Publication Manual of the American

Psychological Association – 4th ed.-“

3. Coneixement de les fonts bibliogràfiques i de

consulta.  Ubicació, també,  dins la geografia

Catalana i Espanyola.

4. Aprofundiment en qüestions  com la recerca en

base de dades electròniques i Internet [on line].

5. Normes d’estil per a la redacció de textos

d’investigació (Rigo i Genescà, 2000).

E. Sobre els qüestionaris que es van adreçar als centres

educatius de les comarques de Girona, s’haurien de comentar

alguns aspectes:

1. Per a poder realitzar aquests qüestionaris i ser

tramesos a través d’Internet s’havia d’aprendre el

llenguatge propi de suport per al

desenvolupament d'una publicació electrònica en

format HTM en tots els seus aspectes: eines

d'edició, disseny de la pàgina, llenguatge HTM,

editors gràfics i aspectes més avançats. Vaig
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haver de completar certs coneixements que ja

tenia tant del llenguatge de programació i edició

com del programari que s’havia d’utilitzar.

2. Es va haver de crear una base de dades, amb

les adreces de correu electrònic, dels centres

educatius de les comarques de Girona. Vaig

comptar amb l’ajut de la Secció de Programes i

Serveis Educatius i Formació Permanent de la

Delegació Territorial de Girona. Em facilitaren les

adreces de Correu electrònic  dels centres

públics de les comarques de Girona. La resta de

centres la vaig obtenir de la Web de la

Generalitat de Catalunya, i la Web de la XTEC.

3. Es va demanar autorització a la Delegada per a

poder trametre aquests qüestionaris.

L’autorització no se’m va donar fins a finals de

maig.

4.  No tots els centres utilitzen el Correu electrònic.

Per tant, a la pràctica,  van ser pocs els que em

podien enviar el qüestionari amb les preguntes

contestades. A la pràctica les bústies dels

centres es carreguen de molt de correu que fa

complicat que els centres prenguin seriosament

la informació que se’ls tramet. La meva

experiència, en aquest tipus de recerques, em

demostra que sovint s’ha d’anar al darrera la

gent perquè et contestin els qüestionaris. Els

centres solen anar força carregats amb molta

burocràcia al llarg del curs. Un qüestionari acaba
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convertint-se, sovint, en una molèstia per a

alguns centres.

5. Amb aquests qüestionaris volia conèixer un estat

d’opinió, i que de manera descriptiva alguns

centres m’expliquessin algunes qüestions entorn

a l’atenció envers les persones amb necessitats

educatives especials.  El sistema de validació per

part d’experts no es va dur a terme de manera

exhaustiva.  Com tampoc l'anàlisi dels resultats

foren tractats de manera estadística.

6. En un futur es poden dur a terme algunes

recerques que contemplin algun estudi

d’aquestes característiques amb una planificació

molt més acurada del procés de realització i

validació del qüestionari i, la posterior recollida

de dades.  Per tant, el seu tractament, formulació

i anàlisi dels resultats obtinguts faria llavors que

poguéssim parlar amb més fermesa d’una gran

quantitat de centres educatius.

���� &RQFOXVLRQV

Representa a fase final d’un procés d’investigació.  Les conclusions a les

que he arribat en aquest treball em permeten, més tard, presentar una sèrie de

propostes i alhora definir algunes línies d'investigació en el futur.  És, sens cap

mena de dubte, el procés final de qualsevol recerca i que em permet afrontar la

millora de la realitat que he estudiat. Les conclusions que presento les formulo

des de diferents perspectives. Des de les referides al marc teòric, les referides

al procés d’investigació i, finalment, les referides a l’objecte propi d’aquesta

recerca: la col·laboració escola especial i escola ordinària.



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

������ 5HIHULGHV�DO�PDUF�WHzULF

A. L’atenció a les necessitats educatives especials dels alumnes es duu

a terme de diferents maneres a cada país, tot i que existeix un cert

discurs que ho unifica. Les diferents polítiques en matèria educativa

són ben diverses. (vegeu capítol 2...)  Els models a seguir, d’alguns

dels països han d’ésser assequibles, per part del nostre, des d’un

punt de vista econòmic però també des d’una vessant cultura puix que

a vegades hi ha diferències molt grans entre països i aquesta, a

vegades, és una barrera infranquejable.  A Catalunya, en els darrers

anys, hem anat força mancats en política educativa, com diu  (Pedró

Garcia, 1997:44), “La Generalitat (...) ha utilitzat molt més el recurs dels decrets,

les ordres i les instruccions que no pas el de les lleis. I això, tot i que és discutible,

podria portar a la conclusió que la Generalitat ha invertit més esforços en la gestió

com a administració que no pas en la gestió política, excepció feta de la política de

normalització lingüística”.

B. Hi ha alumnes amb necessitats educatives especials amb una

escolarització total a l’escola ordinària.  A vegades resten allà sense

fer res. A vegades és difícil poder justificar d’alguna manera la seva

escolarització en un medi ordinari puix que considerem únicament a

l’escola com a l’únic estament socialitzador de què disposem i ens

oblidem que en la nostra societat no només és l’escola qui educa.  Als

esplais, campaments, casals, colònies, per exemple, també hi ha una

vertadera educació que cal tenir molt compte almenys des d’una

vessant socialitzadora i integradora.

C. No crec que sigui lògic que puguem centrar-ho tot en la bona

predisposició i bona voluntat del professorat que ha d’atendre a

l’alumnat amb necessitats educatives especials: els recursos sempre

han d’estar al servei de l' atenció a les necessitats educatives i no al

revés: si parlem d’inclusió total també hem de parlar de recursos

totals.
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D. El centre específic augmenta l’autoestima d’alguns alumnes que

escolaritzats a l’escola especial se senten més valorats. En certa

manera els estem enganyant. Fora dels murs de l’escola difícilment la

societat els tractarà d’igual manera.

E. L’escola ordinària potencia moltíssim els aprenentatges curriculars i

sovint obliden que darrera aquests aprenentatges existeix una

funcionalitat que es bàsica perquè aquests s’ajustin al que en realitat

volem d’ells: que siguin el més semblants a la vida real, a la vida de

cada dia.

F. La majoria d’alumnes amb necessitats educatives especials

escolaritzats a l’escola ordinària acaben desenvolupant –en el futur-

feines protegides, si es que poden arribar a trobar-ne una, donada la

precària situació en què es troba el mercat laboral al nostre país.

Molts alumnes amb necessitats educatives especials que han estat

escolaritzats a l’escola ordinària acaben anant a un centre especial de

treball. L’escola és vertaderament l’únic estament que fa

considerables esforços per atendre a aquest col·lectiu. La integració

laboral i la social no avancen de la mateixa manera que ho fa la

integració escolar. L’evolució del percentatge d’alumnes amb

discapacitats escolaritzats en centres ordinaris ha anat disminuint en

els darrers anys (vegeu quadre X. Capítol 2), essent el punt màxim

durant el curs 94/95, d’un 66,9%, i trobant-se durant el curs 99/00 al

64,0 % (Font Assessoria d’Educació Especial del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). El marc teòric i la

pràctica actual van per dos camins completament diferents: les dades

estadístiques ho posen de manifest.

G. Existeix a la pràctica, per tant, vertaderes diferències entre els

corrents teòrics i els plantejaments educatius que avui es postulen

sobre l’escola inclusiva.  Podem veure com la pràctica diària ens
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mostra que els centres d’educació especial estan augmentant la seva

matrícula i que l’atenció educativa a les necessitats educatives

especials en el marc d’una escola ordinària està disminuint

considerablement tot i que l’augment d’alumnes matriculats en els

centres d’educació especial provenen de l’educació secundària.

������ 5HIHULGHV�DO�SURFpV�G¶LQYHVWLJDFLy

H. Hi ha hagut massa limitacions, per part meva, en qüestions

metodològiques que han frenat l’avançament, segons el cronograma

inicial ( quadre 15, pag. 21 al projecte de recerca per a la llicència

d’estudis), i que han obligat a endarrerir  la planificació prevista

inicialment..

I. La investigació és massa complexa . Alguns dels capítols del treball

podrien, perfectament, ser unitats individuals i donar cos a una

recerca més àmplia. Per exemple, en la descripció de propostes

exemplificades en el capítol 4, aquestes es podrien desenvolupar molt

millor. En tot cas, el treball, però, prendria unes dimensions que ha

estat impossible poder abastar a llarg d’aquest curs escolar.

������ 5HIHULGHV�DO�SURFpV�GH�FROÂODERUDFLy�HQWUH�O¶HVFROD�HVSHFLDO

L�O¶HVFROD�RUGLQjULD

A. (OV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�HVSHFLDO�V¶KDQ�G¶DQDU�DMXVWDQW�DOV�QRXV�WHPSV�

DOV� FDQYLV� TXH� LPSOLFD� XQD� VRFLHWDW� TXH� KD� G¶DWHQGUH� XQD� JUDQ� GLYHUVLWDW

G¶DOXPQHV��$TXHVWV�QRXV�FDQYLV��DTXHVWV�QRXV�UHSWHV�V¶KDQ�G¶DIURQWDU�WHQLQW�HQ

FRPSWH�OD�PXOWLSOLFLWDW�GH�VHUYHLV�L�DMXWV�TXH�O¶HVFROD�SRW�UHEUH�L�KD�G¶RIHULU�

A.1. El sentiment que teníem d’escola especial segregada crec que ha

desaparegut. Tradicionalment ha estat l’escola ordinària qui ha segregat
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l’alumnat amb deficiències puix que no els ha volgut escolaritzar. L’escola

especial d’avui és una escola oberta a l’entorn i que sovint s’interelaciona,

coopera i col·labora amb la societat, amb l'entorn més immediat com pot ser el

barri, altres escoles, etc.

A.2. No només l’escola d’Educació Especial s’ha d’anar ajustant als

canvis que suposa pel sistema educatiu tenir una gran diversitat d’alumnes

escolaritzats fins als 16 anys. Els esforços que es poden haver anat fent a

primària de cara a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives

especials no han tingut  continuïtat a secundària. Avui, l’escola específica,

majoritàriament,  ha de donar resposta a una gran quantitat d’alumnes que no

troben resposta a l’educació secundària.

A.3. Els criteris d’identificació, avaluació i determinació de les necessitats

educatives especials de l’alumnat no acaben essent els mateixos per part dels

diferents membres d’un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), a la

vegada que existeixen vertaderes divergències quan intentem establir

comparacions entre diferents equips comarcals (Bonal et al., 1996). S’haurien

de trobar uns criteris i procediments per a efectuar aquesta avaluació

psicopedagògica d’una manera molt més clara i objectiva de tal forma que no hi

haguessin enormes diferències entre uns i altres. Els nous reptes són per a tots

i hauríem de pensar que plegats anem a la una, i amb els principis clars cosa

que no és així.  Les condicions d’atenció i d’escolarització, en principi, haurien

de ser les mateixes per a tothom.

A.4. El principal repte que se li planteja en aquests moments a l’escola

d’educació especial és l’escolarització d’alumnes de Secundària, a part dels

alumnes amb deficiències de més gravetat que ja no s’han pogut atendre a

l’escola ordinària: veure’ls com passen d’entorns normalitzats cap a centres

d’educació especial i les necessitats que comporten  és un  dels grans reptes

que en aquests moments tenim a sobre. En relació a aquesta qüestió, al meu

entendre, sorgeixen dos plantejaments oberts a debat:
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• Donar una atenció des del centre d’educació especial  adaptant-

nos a uns nous alumnes, noves necessitats, nous temps de

canvis. En definitiva: que s’aculli els alumnes que als IES o

CEIP’s no segueixen [Article 7, del Decret 299/97, de 25 de novembre,

sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials]

• Batallar per mantenir una escola inclusiva i pensar que el

professorat dels centres d’educació especial poden fer

assessoraments, seguiments d’alumnes, intervencions directes,

etc. als centres ordinaris, cosa que permetria continuar atenent

des d'un entorn normalitzat aquells alumnes que sempre han

estat atesos. [Article 6, del Decret 299/97, de 25 de novembre, sobre

l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials]. També

podríem entendre que una dinamització  de les escolaritzacions

compartides podria ser una via alternativa i que podria afavorir

escolarització d’alumnes de l’escola d’educació especial  a

l’ordinària (no veig massa el sentit a fer-ho a la inversa i com a

pas primer cap al centre d’educació especial). [Article 8, del Decret

299/97, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb

necessitats educatives especials]

A.5. Si les plantilles de mestres d’educació especial  augmentessin a tots

els centres educatius també es podria fer un altre tipus d’atenció i

assessorament. Avui, amb les restriccions que existeixen, no podem pretendre

dur a la pràctica gairebé cap de les propostes de col·laboració que sorgeixen

en aquesta recerca.

A.6. L’adequació de plantilles del personal que treballa en un centre

d’educació especial és un tema pendent per part de l’administració educativa.

Per exemple, als centres específics hi ha greuges laborals donat que aquest ha

d’atendre, alhora, l’alumnat d’infantil, primària i secundària. No existeixen

mecanismes de compensació: ni econòmics i de dedicació horària. Aquesta
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qüestió, en canvi, en certa manera està resolta amb el professorat del cos de

primària que imparteix docència en els centres de secundària.

A.7. El centre d’educació especial ha de ser obert i poder oferir suport i

ajuda al centre ordinari per tal que, sempre que sigui possible, els alumnes amb

necessitats educatives especials puguin ser atesos en un entorn normalitzat.

L’escola d’educació especial pot oferir serveis específics i també suports

personals, ajudes, recursos  a l’escola ordinària, als seus alumnes,

professionals, pares, etc., per tal d’ajudar i col·laborar en l’orientació dels

alumnes amb necessitats educatives especial.

A.8. En gran mesura, actualment podem afirmar (vegeu capítol 3) que

moltes de les escolaritzacions compartides d’alumnes amb necessitats

educatives especials funcionen bàsicament per varis motius:

• Molts dels professionals que hi intervenen hi aboquen una gran

dosi de voluntariat. L’administració educativa, mancada de

recursos, no facilita que es duguin a terme aquestes pràctiques.

• Existeix un factor geogràfic que ho condiciona de manera que

quan menys distància hi hagi entre el centre ordinari i el centre

especial molt millor. Alguns centres, però, han pogut establir

convenis de transport amb algunes de les administracions.

• Hi ha d’haver una predisposició positiva que ha d’ésser

compartida per la gran majoria de professionals que treballen dins

els claustres perquè avui per avui aquestes experiències puguin

funcionar.

A.9. Els centres d’educació especial s’han d’entendre com a suport,

recurs i ajut de que disposa el sistema educatiu per poder  atendre,

conjuntament amb l’escola ordinària a aquell grup d’alumnes amb necessitats

específiques derivades de deficiències psíquiques, sensorials o físiques. A
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(Jarque Jutglar, 1999) ens il·lustra el que (Deligny, 1970) descriu amb la

metàfora de  "la gran cordada".

“Sabem que l'alpinista necessita tots els ajuts que la cordada li
proporciona. Cada company o companya, des del seu lloc, amb el material
situat en l'indret oportú li fan possible l'assoliment del cim. El conjunt de
recursos humans, tècnics i materials de què disposem, d'ordre sanitari,
educatiu, laboral o social, bé podrien ser "la cordada" en la qual la persona
amb discapacitats pogués integrar-se en cada moment del seu procés vital
per superar les dificultats de l'ascensió, tot rebent les ajudes pertinents en
cada moment precís que ho necessités. Aquesta praxi exigeix superar
l'estadi d'una interdisciplinarietat mal aplicada en la que el ciutadà o la
ciutadana amb discapacitats esdevé un objecte de derivació, i exigeix
l'aconseguiment d'una actuació multiprofessional i interdisciplinària que doni
una resposta plena a les necessitats sanitàries, educatives, laborals i socials
del ciutadà o la ciutadana amb discapacitats tot retornant-li al mateix temps,
amb els suports materials tècnics i socials necessaris, el protagonisme que li
correspon. Així, doncs, els professionals que atenen la persona amb
discapacitats, juntament amb la família i l'entorn propi, han de fer que tingui
les mateixes possibilitats que qualsevol altra persona.

Com en tota cordada, hi ha d'haver un guia que dirigeixi l'ascensió,
que n'és el referent constant per a tots els que estan lligats a la mateixa
corda. Parlo, doncs, de donar una atenció multiprofessional i
interdisciplinària eficaç. Aquesta és la funció del professional de referència,
aquell qui vetlla perquè els diferents professionals i la família, cadascú des
del seu lloc, responguin en cada moment a les necessitats de la persona. Si
fins fa ben poc s'ha hagut de lluitar per disposar dels recursos tècnics,
materials i humans necessaris per poder respondre a les necessitats
educatives, sanitàries, laborals i socials de les persones amb discapacitats,
crec que ara és un moment òptim per aconseguir la màxima racionalització,
coordinació i sectorització d'aquests recursos”.

(Jarque Jutglar, 1999)

Per tant, segons (Jarque Jutglar, 1999), coincideixo plenament en que

els centres d’educació especial han de constituir un dels elements bàsics de la

cordada que presentava  Deligny.  Els centres d’educació especial han de ser

el “refugi” des d’on continuar.  L’objectiu és l’ascensió al cim. El centre

d’educació especial se l’ha de considerar únicament com un suport i un recurs

de què disposem per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives

especials.

B. $OJXQV� GHOV� SUREOHPHV� TXH� WUREHP� GLQV� HOV� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy

HVSHFLDO
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B.1. L'arribada d'alumnes d’ESO que suposa anar creant simultàniament plans

de treball molt diferents dels que hi podia haver fins ara. En els darrers anys,

amb l’arribada de molts alumnes de secundària es qüestiona que el centre

d’educació especial sigui l’entorn educatiu adequat.  Per a aquests nois i noies

que venen  de centres de secundària  és una pèrdua important de la

“normalitat”  viscuda a la qual estan acostumats a estar-hi envoltats.  No és

lògic veure que aquests alumnes han estat escolaritzats a la primària i en canvi

a Secundària moltes  vegades, ni es faci l’intent de tenir-los atesos.

B.2. Existeixen, a la pràctica, diverses visions (sovint contraposades) de per on

ha d’anar l’educació especial des dels diversos sectors: mestres, equips

directius, EAP’s, Administració, pares,... Cal delimitar funcions i àmbits

d’actuació per part dels diferents sectors. L’educació especial continua

funcionant sense existir criteris clars que defineixin els rols de cadascun.

Canviar el “xip” tan dels pares com dels mestres(acceptar aquesta realitat o

explotar d’indignació). La dificultat de treballar amb els pares dels alumnes,

alguns per poc interès a l’hora de col·laborar i amb d’altres per mostrar actituds

de poc respecte amb els professionals (no es pot generalitzar puix que també

hi ha pares molt col·laboradors).

B.3. Existeixen moltes dificultats per trobar una sortida laboral a molts dels

alumnes que acaben la seva escolaritat dins el centre d’educació especial. Se

suposa que la problemàtica de l’atur és molt més complexa quan a més s’hi ha

d’afegir el fet de que es tracta d’una persona amb deficiències. La LISMI que

contempla la contractació d’aquests col·lectius en empreses, no es compleix ni

de bon tros. Hi ha una deixadesa, per part de l’administració, en fer complir

aquesta normativa.

B.4. Els centres d'educació especial s'estan convertint en un “calaix de sastre”

on s’han d’atendre tots els alumnes que no troben resposta educativa a l’escola

ordinària. Existeix, a la pràctica, una gran “diversitat” d’alumnes: des d’aquells

greument afectats, o amb deficiències físiques, psíquiques lleus, trastorns de

desenvolupament, alumnes amb capacitat de fer aprenentatges escolars,
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alumnes amb greus transtorns de conducta i alhora amb bones capacitats

cognitives, etc. Requereix una gran organització interna i ha obert un gran

debat entre els professionals i personal implicat (per exemple, existeix la

necessitat de disposar de personal sanitari per a aquells alumne amb greus

dèficits? Qui ha d’administrar-los la medicació?). Existeix una gran dificultat

organitzativa dins els centres d’educació especial per poder ser efectius des

d’un punt de vista educatiu. Hi ha molta diferència de nivells de competències

escolars entre els diferents alumnes escolaritzats en un centre d’educació

especial. La diversitat de l’alumnat és enorme. És, per tant, molt difícil agrupar-

los per necessitats donades les grans diferències que hi sol haver: l’edat i la

necessitat educativa és, sovint, difícil d’equiparar.

Així mateix, l’escolarització d’alumnes que per circumstàncies molt

diverses reaccionaven amb un grau elevat de violència dins el marc escolar de

l’educació secundària obligatòria ha originat que des del curs escolar 1996/97

s’hagi estat treballant d’una manera compartida tècnics de les delegacions de

Benestar Social, Justícia, Ensenyament i Sanitat  per tal d’establir uns circuits

de derivació i d’atenció educativa. Existeixen algunes experiències de creació

d’aules, dins els centres específics,  per a l’atenció d’alumnes psicòtics i

autistes.  En qualsevol cas no deixa de ser sorprenent, altra vegada, que dins

els centres d’educació especial puguin arribar a conviure alumnes amb

deficiències psíquiques amb un tipus d’alumnat, sovint amb bones capacitats

cognitives, que simplement  no poden estar escolaritzats a l’institut

d’ensenyament secundàri perquè trenquen la convivència de la comunitat

educativa. Deixant de banda, però, de que es tractin o no d’alumnes amb

psicosi o autisme, el centre específic no hauria de donar resposta a aquests

tipus de solucions (ni que fos amb la idea de que aquests alumnes poguessin

retornar al centre ordinari més tard, una vegada controlades les seves

“conductes”). L’atenció dels alumnes amb psicosi i autisme, en el marc d’una

escola ordinària és possible (Navarta Pardo, 1996). El més encertat, i en la línia

del que he anat presentant en aquesta recerca, és la de trobar fórmules en el sí

de la comunitat del propi alumne afectat. Si avancem cap a una escola per a

tots sembla il·lògic pensar que avui, podem crear aules segregades dins els
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centres específics.  Al meu entendre,  hi ha un llindar que no podem passar que

és el de la capacitat intel·lectual, almenys des de la tipologia d’alumnes que ha

d’atendre un centre específic per a deficients psíquics.

B.5.  Lligat amb el punt  B.4. hem de tenir present que el centre específic és un

centre educatiu. Si per multiples causes alguns dels alumnes que hi ha

escolaritzats tenen greus problemès de salut que impedeixen dur a terme la

seva educació, l’escola especial no ha de ser el refugi per a aquests alumnes.

Per exemple, de la mateixa manera que s’han creat fa uns anys les Aules

Hospitalàries, com a  aules escolars ubicades dins els  hospitals que disposen

de serveis pediàtrics permanents i que aténen als infants i joves malalts

hospitalitzats en la seva necessitat educativa d'acord amb el temps d'estada i

l'estat clínic de cadascú, fora bo augmentar les unitats de crisi per a

l’adolescència –unitats de subaguts per adolescents- (UCA)- quan estiguéssim

davant de nois noies amb greus transtorns mentals alguns dels quals disposen

de bones habilitats cognitives.  És important, també,  destacar el paper de les

unitats d’adaptació curricular dels centres d’ensenyament secundari (UAC)

“incorporar-la dins l’estructura global de l’atenció a la diversitat del centre pot afavorir el

caràcter normalitzador”. (Prats Ripoll, 2000:53) alhora que  poden ser, segons

(Armejach, 2000:80) “un aglutinante alrededor de la persona con nee de cualquier tipo, que

permite romper esquemas hasta encontrar la actividad y metodología que esta persona

necesita para sacar adelante su vida” , i les unitats d’escolarització externa (UEE)

com a elements de suport i ajut d’una tipologia d’alumnes que no ha d’estar

escolaritzat dins els centres específics: torno a insistir, el centre d’educació

especial no  de ser el lloc per a l’escolaritzatció d’un alumne amb una malaltia o

transtorn mental.

B.6. L’administració educativa entén les ràtios des d’un punt de vista numèric

sense considerar les necessitats d’aquests.  Per a l’administració educativa, té

el mateix valor en “Joan” que en “Pere”, essent dos alumnes de la mateixa

edat, amb una patologia semblant, quan en realitat poden ser dos nens molt

diferents amb unes necessitats molt diverses. Tanmateix, no està gens clar el

número d’alumnes que hi ha d’haver per grup classe (malgrat que el Decret
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299/97 sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives

especials en el seu Article 18, punt 18.1, apunti el següent.: “Els grups resultants

tindran, en els centres sostinguts amb fons públics, un màxim de 8 alumnes i un mínim de 3

alumnes. Dos grups d’alumnes podran compartir la mateixa unitat escolar sempre que el seu

nombre total no superi el màxim de 8 alumnes”.  Una altra qüestió sense resoldre és el

valor numèric que l’administració educativa està donant als alumnes en règim

d’escolarització compartida apuntant que a efectes del comput d’alumnes per

classe valen per mig. Quan en realitat sovint, aquest alumnat li porta al tutor/a

tanta o més feina i esforç de coordinació, preparació i planificació que un

alumne/a escolaritzat a jornada completa a l’escola específica. Avui,

desgraciadament, els equips directius han de fer veritables esforços per a

adequar les necessitats del centre al nombre de personal assignat existint

vertaders greuges entre escoles: qui crida més, qui acaba exigint més és el

que, al cap i a la fi, pot tenir una millor dotació de personal.

B.7.  El currículum que s’ha desenvolupat en els centres específics acaba

essent paral·lel al que es proposava dins els centres ordinaris. En alguns

centres d’educació especial, fins i tot, s’han arribat a oferir, per exemple, una

mena d’educació secundària adaptada a la oficial i prescriptiva. L’intent de

treballar el més semblant possible al que ofereix l’educació ordinària és una

vella obsessió que acaba satisfent a uns pocs. La pregunta cabdal és  veure

quina necessitat tenim els centres específics de fer una proposta curricular tant

adaptada que acabi no tinguent res a veure amb el marc normatiu.  És

necessari fer una nova lectura de com volem un currículum per a  l’atenció

educativa a les persones amb deficiències que incorpori, directament, aquells

components curriculars específics que hem vingut desenvolupant en el camp

de l’educació especial (Jové Monclús, 1999).  L’esforç que implica elaborar un

projecte curricular específic i, posteriorment, unes modificacions i/o adaptacions

curriculars  és inevitablement complexe i difícil per a un professorat que ha de

fer un veritable esforç per a dissenyar propostes educatives que responguin

sempre a les necessitats dels seus alumnes.

C. L’escolarització d’un alumne/a en un centre d’educació especial
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C.1. Dependrà de cada alumne en concret. No tots els alumnes arriben amb les

mateixes condicions. A uns els pot anar bé per uns aspectes i a altres per uns

altres. A grans trets podríem dir que pot suposar avantatges si considerem que:

• Es fomenten més aprenentatges funcionals i d’autonomia

personal, que li siguin útils per a la seva vida.(Garcia Balda, 2000)

• Es donen serveis específics necessaris per l’alumne (tot i que a la

pràctica, per manca de recursos personals, no tots els alumnes

tenen assegurada l’atenció de serveis específics com poden ser la

logopèdia i la fisioteràpia.)

• Es dóna una atenció més personalitzada a les necessitats

educatives especials del nen/a (grups classe reduïts, relaxat i

flexible als alumnes que no troben resposta educativa adequada

dins els centres ordinaris)

• Es pot aconseguir que l’alumne se senti més realitzat i li augmenti

l’autoestima i la seguretat en ell mateix malgrat que en el fons,

aquesta realitat, no és la que trobarà quan deixi una escola que

pot arribar a sobreprotegir-lo  massa.

• Es pot donar una formació laboral amb possibilitats reals

d’inserció al món del treball. A la pràctica, aquesta inserció laboral

dels nois i noies amb deficiències en una empresa ordinària és

gairebé inexistent (malgrat que existeixi un marc legal, la LISMI,

que determina els percentatges de la població laboral amb

deficiències que hi ha d’haver a l’empresa).

• Es duen a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge variades,

funcionals, participatives, actives, pràctiques...i que es poden

complementar amb activitats més específiques i terapèutiques
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(piscina, equinoteràpia, massatges, tallers, estimulació multi-

sensorial,...)

D. Alguns dels DESAVANTATGES d’escolaritzar un alumne/a en un

centre d’educació especial

D.1. Perdre la influència d’un “món” normalitzat. Els models bons i no tan bons

dels companys de classe a l’ordinària, amb la seva crueltat moltes vegades, i la

seva ajuda moltes d’altres són enormement educatius.  En el centre d'educació

especial se li està donant una resposta educativa en un ambient separat de

l’ordinari (quan no entren fórmules de cooperació). Els models, per tant, que

envolten als nens/es, nois/es són molt diferents dels que es troben al carrer.

D.2. Perdre l’oportunitat de relacionar-se amb el barri, l’escola, el poble,... i que

la gent segueixi desconeixent i “sorprenent-se” al veure nens amb

discapacitats. L’alumne perd la relació amb companys del barri, del poble i amb

un entorn educatiu normalitzat i per tant perd uns models que li podrien ser molt

útils en el seu procés d’Ensenyament-Aprenentatge, i sovint  suposa també no

participar en esplais i altres serveis ordinaris de la comunitat.

D.3. Mantenir un aïllament que no és real; a fora del centre  d’educació especial

hi ha una altra realitat.

D.4. És, una qüestió de valors de la mateixa societat que ha d’atendre a tots i

cadascun dels seus membres  sense fer-ne cap mena de distinció: “Las

ideologías educativas, los valores sociales y culturales son muy importantes en cualquier

análisis que se haga de los discursos que rodean el área de las necesidades educativas

epeciales, pues unas y otros subyacen a las estructuras y limitaciones que moldean las

actitudes de profesores y alumnos hacia el proceso de integración”. (Vlachou, 1999:17)

D.5. Relacionar-se sempre amb nens amb dificultats, famílies amb els mateixos

(semblants) problemes i....”alumnes amb deficiències que conviuen amb alumnes amb

deficiències: sempre es conviu amb  el mateix model”. Se li ofereix a l’alumne/a un
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ambient de “sobreprotecció” que impedeix, sovint, que aquest es desenvolupi

de manera autònoma sense que pugui passar de la situació de dependència de

l’adult a la de vida independent, tot i que hi haurà un bon nombre d’alumnes

amb necessitats educatives greus que sempre hauran de dependre de l’adult.

D.6. Molts alumnes escolaritzats en un centre d’educació especial passen

moltes hores fora de casa. Aquests centres, sectoritzats per comarques, fa que

en alguns casos hi hagi gairebé una hora de transport entre la llar familiar i

l’escola. Per a moltes famílies, en canvi, aquest fet pot suposar un alleujament

ja que poden disposar de  gairebé 10 hores diàries de no estar pendents del fill.

���� 3URSRVWHV

Algunes de les conclusions a les que he arribat en aquesta recerca em

porten directament a plantejar algunes propostes de millora. De fet en el capítol

4 d’aquesta investigació en desenvolupo algunes de col·laboració entre l’escola

especial i l’escola ordinària. Per tant, aquest punt no el tornaré a analitzar ara

àmpliament. Simplement em limitaré en aquelles propostes de canvi que em

permetin desenvolupar algunes de les idees descrites en el capítol 4. Així

voldria que s’entengués aquest punt.

No obstant, sorgeixen, de manera generalitzada, altres propostes que es

poden sintetitzar i que esdevenen també elements d’intervenció més directa per

tal de millorar l’educació especial, en el nostre cas.

Apuntades algunes de les conclusions que s’ha arribat en aquesta

investigació les propostes que presento sorgeixen per tal de poder dur a terme

amb la màxima eficàcia possible el treball de col·laboració entre l’escola

especial i l’escola ordinària. Sense aquests referents, difícilment, l’educació

especial pot arribar a avançar.

A. El marc legislatiu ha de canviar de manera que concreti molt millor algunes

línies de treball, definicions, etc,  que queden massa difuses en el redactat



&2/Â/$%25$&,Ï�&((��&(,3�L�,(6
-RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD�������

���

d’alguns documents legislatius.  Per exemple, Els actuals criteris

d’identificació, avaluació i determinació de les necessitats educatives

especials de l’alumnat  fallen perquè no són comuns i identificables per part

de tothom: qui són els alumnes que han d’anar a un centre d’educació

especial; com s’ha d’articular una escolarització compartida i com s’han

d’administrar els recursos necessaris per a dur-la a terme; etc.  A casa

nostra, el darrer Decret 299/97 de 25 de novembre sobre l’atenció educativa

a l’alumnat amb necessitats educatives especials hauria de concretar molt

millor  “un conjunt de propostes ben intencionades però d’una tal ambigüitat i generalitat

que fan difícil preveure la seva aplicació” (Tudela et al., 2000:4). En quan a

l’administració educativa fora bo que:

• Revisés i actualitzés els documents que fan referència a les

escolaritzacions compartides, en base a les demandes i

necessitats reals.

• Garantir els mitjans que faciliti la coordinació entre escoles

ordinàries i especials.

• Concretar les funcions dels organismes que intervenen en el

procés de les Escolaritzacions Compartides i els membres que hi

participen.

• Normativitzar el procés d’acolliment d’un alumne/a al centre.

• Aompanyar als centres en el procés d’atenció a l’alumnat amb

necessitats educatives especials.

• Flexibilitar el transport escolar de manera que el factor geogràfic

no acabi essent un factor determinant a l’hora d’escolaritzar un

alumne.

• Participació en els diferents grups I/o comissions de treball que

se’n vagin derivant. L’administració educativa hauria de fomentar

molt més les trobades entre professionals.

B. Els centres d’educació especial haurien de disposar d’una autonomia en

matèria de gestió de personal. Sovint, els centres públics, depenen d’una

administració que desconeix la realitat de les necessitats dels alumnes puix



&$3Ë72/�,,�±�0DUF�7HzULF ���

que l’única referència que en té és numèrica.   Els canvis s’han de donar

bàsicament a 3 nivells: Una voluntat política que permeti canvis legislatius

amb la participació i el consens d’aquells persones que coneixen la realitat

dels centres;  un compromís públic que entengui que l’aportació de diners

és una aposta de futur de cara a la millora educativa del país;  definir molt

millor els criteris d’atenció educativa dels alumnes amb necessitats

educatives especials de manera que tots plegats entenguem de manera

molt clara qui són aquells alumnes que han de rebre els serveis de

l’educació especial.  L’autonomia de centre, però, no únicament la podem

entendre en qüestions de gestió de personal, tal com expliciten (Longás i

Navasa, 1994) “Cabe preguntarse si la supuesta autonomía de los centros será

debidamente entendida y atendida. Si la presentación de un proyecto de centro o un plan

anual, que lleven incluidos programas de adaptación y diversificación con sus

correspondientes exigencias, encontrarán en las útlimas instancias ejecutivas la

sensibilidad necesaria”.

C. Crec que caldria una equiparació entre centres privats i públics. Tots

plegats, llavors,  podríem establir criteris comuns de treball i línies que

marquessin i delimitessin molt millor la frontera entre la integració escolar i

l’escolarització en un centre d’educació especial. La realitat catalana és molt

diferent a cada comarca. Tot i que a les comarques de Girona disposem de

la gran majoria dels centres públics d’educació especial, a la resta de

comarques catalanes aquests, predominantment,  són centres privats

concertats.  El professorat dels centres públics, majoritàriament, no han patit

mai pel seu futur laboral en contraposició al que han arribat a viure alguns

dels professionals que treballen a l’escola concertada. Per tant, des

d’aquesta perspectiva sembla lògic que alguns centres privats el que

pretenguin sigui augmentar les seves matrícules. És una qüestió de

subsistència puix que hi ha molts llocs de treball en joc.  La realitat catalana

està molt condicionada pel pes de l’escola especial privada concertada que

té un enorme influència.
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D. El centre d’educació especial no ha de ser el lloc d’escolarització d’un

alumne fins a la finalització de la seva escolaritat: el centre d’educació

especial és un recurs -que pot ser puntual- de què disposa el sistema

educatiu al nostre país. L'escolarització d’alumnes amb necessitats

educatives especials a l’escola ordinària ha disminuït en els darrers anys

(les dades més alarmants es troben a secundària. Veure quadre XX) .

Haurem d’acabar acceptant que les administracions educatives no

combreguen amb la filosofia integradora, ni amb les normatives que ells

mateixos han desenvolupat. Costa de creure que la filosofia inclusiva pugui

ser una realitat, tot i que ha de ser la utopia cap a la que hem de mirar per

anar caminant i avançant.

E. L’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha de servir,

també, per a la gestió dels centres docents i per a la col·laboració entre

l’escola especial i l’escola ordinària. A través d’Internet es pot  facilitar

l’intercanvi d’informació, l’accés a la documentació, etc. Establir un model

de gestió que inclogui l’ús de les noves tecnologies vol dir estar atents als

nous canvis i a les noves formes de treballar d’una societat que avança en

aquest sentit. Per exemple, a través dels “Meeting-Points” (Punts de

trobada) es poden establir espais virtuals dins les planes Web dels centres

per a l’intercanvi d’informació, documentació, etc.

F. Cal fer una nova lectura entorn l’elaboració dels projectes curriculars dels

centres específics. No necessàriament el disseny prescriptiu ens ha de

portar a elaborar una proposta alternativa sinó que l’especificitat dels

continguts que s’han de donar en un centre específic fa que haguem de

partir d’uns elements diferents dels ordinaris. Caldria eleborar un disseny

específic per a  l’educació especial que permetés una millor comprensió i

fos, alhora, més assequible per part del professorat que l’ha d’adaptar, i/o

modificar.

G.  En un monogràfic de la revista Cuadernos de Pedagogía, (A.A.V.V., 1998),

es recollien algunes propostes per avançar cap a la integració escolar. Eren
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propostes efectuades per representats de les administracions educatives

amb competències, i representants de diverses institucions relacionades

amb l’educació especial.  Em sorprèn que algunes d’aquestes propostes,

després d’aquests anys, encara continuïn sense haver-se dut a terme

tinguent en compte que majoritàriament les persones que ho manifestaven

tenien i tenen, en alguns casos, llocs de direcció político-educativa.   Bé, en

qualsevol cas en resumeixo algunes de les que directament estan

implicades amb l’objecte d’aquesta recerca:

“ - Hacer cumplir la ley a todos los profesionales implicados en la
integración escolar

- Vigilar que las políticas educativas sean consecuentes con los
principios reconocidos en la LOGSE

- Flexibilizar el sistema educativo en general y la normativa
acadèmica en particular.

- Introducir parámetros de calidad en la práctica educativa.
- Implementar modelos organizativos que faciliten la integración de

alumnos con necesidades educativas especiales
- Optimizar la coordinación interinstitucional con otros centros y con

los servicios comunitarios del entorno. Fomentar la cooperación.
-Delimitar una red de centros y recursos para la atención del

alumnado con necesidades educativas especiales
- Convenir los centros de educación especial en centros de recursos

para apoyar a las escuelas ordinarias.
- Dotar de suficientes recursos humanos y técnicos a estas escuelas

y a sus docentes, además de apovechar los ya existentes.
- Definir muy concretamente el rol del profesor de Educación

Especial
- Ajustar los horarios de docencia y de permanencia y dedicación al

centro
- Lograr la colaboración padres-escuela”

(A.A.V.V., 1998:49)

���� )XWXUHV�OtQLHV�GH�UHFHUFD

En qualsevol investigació és fàcil trobar-se amb diferents línies

paral·leles o posteriors que puguin complementar i/o ampliar la present. Tot i

que és necessari ajustar-se als objectius marcats en la recerca perquè sovint

l’investigador pot acabar inabastant i perdent  el fil de qualsevol treball.  La

limitació que ens marquen en una recerca és un element que s’ha de tenir

sempre molt i molt present. He tingut la sensació de perdre’m en algun moment
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de la investigació puix que se’m presentava l’oportunitat d’obrir, de manera

paral·lela, altres recerques interessants sobre la tasca que duem a terme els

centres d’educació especial.

Les possibles futures línies de recerca han sorgit de manera espontània i

permeten  apuntar projeccions futures de treball i investigació a l’entorn de

l’atenció educativa de les persones amb necessitats educatives especials  i

quin us se n’ha de fer dels centres específics d’educació especial.

Algunes de les línies d’investigació que es poden dur a terme a partir del

treball realitzat i vinculades amb algunes de les formulacions, propostes i

reflexions sorgides en el mateix, són les següents:

A. Estem en un moment d’impàs, s’haurà de veure com es

reestructura la Secundària, quins “centres” poden acollir als

alumnes que fracassen a l’ESO, suposo que la solució és molt

complexe i pensar en com serà el futur ara mateix, no es veu

massa clar. S’haurà d’esperar uns anys per acabar de perfilar el

camí de l’escola d’educació especial, ara estem al mig de massa

canvis per enfocar amb claredat. Existeix el perill que a curt

termini les escoles d’educació especial s’hagin d’anar omplint

d’alumnes que han fracassat a la Secundària i que a la vegada

aquests hagin de compartir escolaritat amb alumnes molt

greument afectats. De fet la realitat de molts centres, avui, és

aquesta. Crec que a l’educació secundària hi ha molt treball a fer,

i dependrà d'un reajustament en tot el sistema educatiu, sobretot

en aquesta secundària que ara es troba desbordada, que es

pugui perfilar un futur amb més claredat.

B. De tota manera penso que no estaria malament mirar més sovint

cap a altres països  una mica més avançats que nosaltres  i veure

amb quin panorama es troben. Sempre he pensat que copiar bons

models de gent que ja està més avançat pot ser una bona solució.
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Tot i que he presentat, en aquest sentit, algunes limitacions del

que representa copiar referents d’altres països (vegeu XXX)

C. Podria ser que l’escolarització compartida es veiés com una via

possible per atendre a alumnes amb necessitats educatives

especials i per anar compartint recursos entre l’escola ordinària i

l’escola especial en un sentit, sempre, d’una clara bidireccionalitat

entre els dos centres.  S’hauria de veure si realment a  la pràctica

l’escolaritat compartida es pot arribar a convertir en un primer pas

abans l’alumne s’escolaritzi a temps complet a l’escola especial25.

L’escolaritat compartida ha de significar el millor de les

escolaritzacions de manera que l’alumne pugui aprofitar el que

millor li doni cada centre.

D. Fora bo fer un estudi en profunditat , a Catalunya, sobre

l’educació especial, revisar i actualitzar algunes recerques  i

projectes i experiències publicats que ja s’han fet sobre l’atenció

educativa d’alumnes amb necessitats educatives especials. Per

exemple, existeix una recerca de (Puigdellívol Aguade, 1995) on

fa un seguiment detallat dels processos d’integració; o la recerca

duta a terme per l’equip del Dr. Paco Jiménez Martínez,de la

Universitat de Girona, sobre l’avaluació del projecte d’integració

escolar dels alumnes amb necessitats especials a la província de

Girona (1984-1994); o el treball que duu a terme el professor

Ainscow “Necessitats especials a l’aula” (Ainscow, 1995)

materialitzat en algunes experiències que es duen a terme a casa

nostra com la del CEIP Dr. Fortià , de Torelló (Faro i Vilageliu,

                                           
25 No he pogut disposar de dades en aquest sentit. Al llarg d’aquest curs he
intentat conèixer l’evolució de la matrícula de l’alumnat amb nee usuari d’una
escolarització compartida ja que si bé parlem de bidireccionalitat de les
escolaritzacions compartides, a la pràctica són poques les propostes que es
generen des de l’escola especial per tal que els seus alumnes puguin gaudir
de l'escolaritat en un centre ordinari. Em temo que moltes escolaritats
compartides acaben essent prèvies a l’escolaritat total en el centre especial.
Desgraciadament, el Departament d’Ensenyament no m’ha pogut facilitar
aquesta informació.
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2000), (Faro i Vilageliu, 2001),  etc. De tota manera, moltes dades

estadístiques –no totes, però- es basen en dades quantitatives

sense tenir en compte les necessitats de l’alumnat puix que no hi

ha cap alumne igual i per tant els ajuts i suports que necessiten

són diversos. Cada escola és un món diferent.  Els suports s’han

d’anar ajustant en funció de les demandes reals que necessita

cada centre. Per exemple, desconec, també, l’origen dels nois i

noies que arriben als centres d’educació especial procedent de

centres de secundària i identificar les característiques d’aquest

alumne/a: tipologia de centre de procedència, estatus social de

l’alumne/a, patologia asociada, etc.

E. Tal com senyala Ibernon d’un treball de l’any 1994, sobre la

formació  i desenvolpuament professional  del professorat, citat a

(Torres González, 1999:243), estableix tres grans etapes que

permeten un análisis ben diferenciat del desenvolupament

professional del professorat: 1. Una etapa de formació básica i

socialització professional; 2. Una etapa d’inducció professional i

socialització a la pràctica; 3. Una etapa de perfeccionament en la

que predominen les activitats de formació permanent. La formació

del professorat en temes relacionats al món de les deficiències és

bàsic per oferir una educació de qualitat. Allò que desconeixem

ens fa por. El coneixement de les patologies, de les necessitats

específiques de  diferents deficiències ens pot aportar un

coneixement que ens serà de molta utilitat per poder treballar amb

aquests alumnes. Caldria veure com ja he apuntat abans quants

cursos de formació permanent  ens duen a terme anualment

entorn l’educació especial.  La proposta passaria per veure

incrementada de manera notable aquesta oferta: “tots els mestres

haurien de tenir una formació en necessitats educatives especials  i, sobretot,

sobre el seu significat en el context escolar. Això els donaria més recursos i

també els ajudaria a entendre millor què poden fer ells sols i en què necessiten

el concurs dels especialistes”. (Puig Pi, 1997a:V-1).
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No crec que estiguem davant de solucions fàcils i assequibles per part

de les nostres administracions, del professorat o de les famílies dels nostres

alumnes. L’educació especial és un món complex i molt diversificat.

El paper dels centres d’educació especial avui està més que qüestionat

per part d’alguns sectors. La realitat, però, ens mostra que aquests centres

estan augmentant l’alumnat d’una manera considerable (cf. XX).  Em preocupa

enormement que aquests alumnes, majoritàriament, no estiguin escolaritzats

en els centres ordinaris. Ara bé, és cert que el  futur més immediat passa per

trobar un espai compartit que permeti que aquests centres puguin treballar

d’una manera més  efectiva i esdevinguin elements de suport i ajut a l’educació

dels alumnes amb necessitats educatives especials sense perdre mai de vista

que el lloc ideal per excel·lència ha de ser l’escola ordinària.

(Giné Giné, 1995:8), manifesta, en relació a les tendències actuals i futures en

l’educació especial, “Dos son las iniciativas que a mi juicio deberían permitir la progresiva

transformación y cualificación de la oferta educativa de estos centros con objeto de que, por un

lado, respondan a las necesidades educativas del alumnado atendido, promoviendo la calidad

de vida de estas personas, y por otro, que puedan convertirse en un apoyo eficaz a los centros

ordinarios en su labor de atender a los alumnos con necesidades especiales. Estas iniciativas

deberían comprometer tanto a los profesionales de los centros como a las propias

administraciones educativas competentes.”.

Per tant, l’escola d’educació especial a curt termini no ha de

desaparèixer, però si que en el futur més inmediat  hem d’anar preveient que

l’educació a les necessitats individuals i específiques dels alumnes amb

deficiències s’ha de desenvolupar en el marc d’una escola única. Els centres

han de ser partíceps enfront d’aquests esdeveniments i noves concepcions de

l’educació especial. Han de ser els motors d’aquest canvi i han de procurar ser

consequents amb les corrents educatives que avui hi ha arreu. Les

administracions, però, hi tenen un paper vital.
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Avui, més que mai, el trànsit cap a espais menys restrictius ha de ser un

dels objectius que els centres específics han de plantejar-se de cara a

l’adaptació del currículum a les peculiaritats d’un alumne amb necessitats

educatives especials . Aquest procés implica, però, l’adopció d’un conjunt de

mesures organitzatives per part del centre que ha d’atendre’l: la col·laboració

del centre d’educació especial de referència de l’alumne/a hi té una rellevància

cabdal.
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4�HVWLRQDUL� HQYLDW�� YLD� WHOHPqWLFD�� DOV� FHQWUHV� HGXFDWLXV� S~EOLFV� L

SULYDWV�GH�SULPjULD�L�VHFXQGjULD�GH�OHV�FRPDUTXHV�GH�*LURQD�

(Q� IRUPDW� SDSHU� QR� HV� SRW� YHXUH� FRPSOHW� WRW� HO� T�HVWLRQDUL� GRQDW� TXH� OHV� UHVSRVWHV

QRPpV� HV� SRGHQ� YLDXOLW]DU� D� WUDYpV� G¶XQ� QDYHJDGRU� GH� SODQHV� :HQ�� R� GHO� PDWHL[� FRUUHX

HOHFWUzQLF�DPE�O¶RSFLy�KWPO�DFWLYDGD�

�

Benvolguts companys,

em dic Josep Maria Garcia i Balda. Soc mestre d'educació especial. Al
llarg del present curs 2000-2001 estic duent a terme una recerca
educativa en el marc d'una llicència d'estudis concedida pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
3163 de 19 de juny de 2000). 

La investigació porta per títol �&2/Â/$%25$&,Ï�(175(�&((��&(,3��,(6�
/D�&RRSHUDFLy�LQWHUFHQWUHV�FRP�D�HVWUDWqJLD�RUJDQLW]DWLYD�SHU�D
PLOORUDU�O
DWHQFLy�DOV�DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV
�QHH��HVFRODULW]DWV�D�O
DXOD�RUGLQjULD��HO�FHQWUH�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO
FRP�D�FHQWUH�GH�UHIHUqQFLD�G
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW�

Aquest estudi, pretén recollir aquells aspectes d'organització escolar
al servei de la millora en l'atenció educativa dels alumnes amb nee
escolaritzats a l'escola ordinaria i al centre d'educació especial:
l'enfoc d'aquesta recerca, però, remarca clarament el paper dels
centres específics com un dels recursos de que disposa l'actual
sistema educatiu.

El motiu d'aquest correu electrònic és per a demanar-vos si podeu
respondre algunes qüestions entorn a l'atenció educativa cap als alumnes amb
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nee i sobre quin paper han d'anar jugant els centres d'educació especial en el
futur de l'educació al nostre país .

Tot i que el cos del treball no és el tractament de la informació que
em pugueu facilitar els centres, sí que em serveix enormement per
donar una cobertura informativa a algunes de les qüestions que ens
preocupen als docents.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Ben cordialment,

 -RVHS�0DULD�*DUFLD�L�%DOGD

��� (O� T�HVWLRQDUL� pV� PROW� VLPSOH�� 'HV� G
DTXHVW� PDWHL[� FRUUHX

HOHFWURQLF� SRW� VHU� WUDQVPHV�� +R� SRGHX� IHU�� WDPEp�� FRQQHFWDQW�YRV� D

O
DGUHoD�� KWWS���ZZZ�[WHF�HV�aMJDUFLD��� /D� VHYD� PLOORU� YLVXDOLW]DFLy� HV� ID

GHV�GHO� SURJUDPD�GH�&RUUHX�HOHFWUzQLF�2XWORRN� L� HO� QDYHJDGRU�0LFURVRIW

,QWHUQHW�([SORUHU��(VSHUR�TXH�QR�WLQJXHX�SUREOHPHV�

���(V�WUDFWD�G
XQ�T�HVWLRQDUL�SHU�FHQWUH��(VSHUR�SRGHU�UHFROOLU�O
RSLQLy�GH�OD�FROÂOHFWLYLWDW�GHO�FODXVWUH
WRW�GHVLWMDQW�TXH��HQ�OD�PHVXUD�GHO�SRVVLEOH��OHV�T�HVWLRQV�TXH�XV�SODQWHMR�UHVSRQJXLQ�D�XQD�RSLQLy
PDMRULWDULDPHQW�FRPSDUWLGD�(Q�TXDOVHYRO�FDV��SHUR��LQWHQWHX�H[SOLFLWDU�TXL�UHVSRQ�HO�T�HVWLRQDUL
�YHXUHX�TXH�KL�KD�O
RSFLy�TXH�XV�SHUPHWUD�PDUFDU�KR��

���4XDQ�SDUOR�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV�HP�UHIHUHL[R��JHQHUDOPHQW��D
DTXHOOV�DOXPQHV�DPE�XQ�LQIRUPH��GLFWDPHQ��HPHV�SHU�O
($3��DTXHOOV�DOXPQHV�TXH�SRGHQ�VHU�DWHVRV
SHO�SURIHVVRU�GH�VXSRUW��G
HGXFDFLy�HVSHFLDO��SHO�SURIHVVRU�GH�SVLFRORJLD�L�SHGDJRJLD��SHO�SURIHVVRU
GH�SHGDJRJLD�WHUDSHXWLFD��SHU�O
HVSHFLDOLVWD��ORJRSHGD��ILVLRWHUDSHXWD���D�DTXHOOV�DOXPQHV�DPE
QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV�GHULYDGHV�GH�GHILFLHQFLHV�SVtTXLTXHV��ItVLTXHV��VHQVRULDOV��HWF��

���8QD�YHJDGD�KDJXHX�UHVSRV�HO�T�HVWLRQDUL�SRGHX�FOLFDU�DO�ERWy�TXH�KL�KD�DO�ILQDO�GHO�GRFXPHQW
�(19,$5���/
DOWUH�ERWy��1(7(-$5��VHUYHL[�SHU�ERUUDU�WRWHV�OHV�UHVSRVWHV��VHPSUH�KL�TXDQ
YROJXpVVLX�FRPHQoDU�GH�QRX�

���$OJXQHV�GH�OHV�SUHJXQWHV�TXH�VH�XV�SODQWHJHQ�SRGHQ�DGPHWUH�YDULHV�UHVSRVWHV��G
DOWUHV�QRPpV
SRGHX�HVFROOLU�XQD�VROD�UHVSRVWD��7DPEp�GLVSRVHX�VHPSUH���HQ�FDGDVFXQD�GH�OHV�SUHJXQWHV
IRUPXODGHV��XQ�HVSDL�RQ�DIHJLU��VL�YROHX�XQ�FRPHQWDUL�

���6L�WHQLX�TXDOVHYRO�GXEWH�SRGHX�FRQWDFWDU�DPE�PL�D�O
DGUHoD�GH�FRUUHX�HOHFWURQLF�
MJDUFLD�#SLH�[WHF�HV

���8V�SUHJDULD�TXH�HQ�HO�WHUPLQL�PD[LP�GH����GLHV�HP�SRJXpVVLX�IHU�DUULEDU�HOV�T�HVWLRQDULV��0ROWHV
JUDFLHV�SHU�O
HVWRQD�TXH�KL�SXJXHX�GHGLFDU�

�
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4h(67,21$5,

1RP�GHO�&HQWUH:

3REODFLy

&RPDUFD

6HOHFFLRQHX�XQD�FRPDUFD

4XL�UHVSRQ�HO�T�HVWLRQDUL"

6HOHFFLRQHX�TXL�UHVSRQ�DTXHVW�T�HVWLRQDUL

�

'$'(6�'(/�&(175(

Centre públic

Centre privat concertat

Centre privat

�

7,32/2*,$�'(�&(175(

Llar d'infants 

Centre de Primària (CEIP)

Centre de Secundària (IES)

Centre de Primària i Secundària

Centre d'Educació Especial

�
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&$3$&,7$7�'(/�&(175(

Escola unitària

Centre fins a 12 unitats

Centre entre 13 i 24 unitats

Centre entre 25 i 36 unitats

Centre de 37 o més unitats

�

120%5(�727$/�'
$/801(6�'(/�&(175(

120%5(�'
$/801(6�$0%�1((

3 a 5 anys

6 a 12 anys

13 a 16 anys

17 a 20 anys

���4XLQD�SUREOHPjWLFD�FRPSRUWD�O
HVFRODULW]DFLy�G
DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��QHH��DO
YRVWUH�FHQWUH"

No comporta cap problema
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Comporta alguns problemes

Comporta molts problemes

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���/HV�DFWLYLWDWV�TXH�HV�GXHQ�D�WHUPH�GLQV�OHV�DXOHV�V
KDQ�KDJXW�G
DQDU�DGDSWDQW�L�R�PRGLILFDQW�HQ�IXQFLy�GH
OD�GLYHUVLWDW�GH�O
DOXPQDW"

No, bàsicament no s'han hagut de fer massa canvis

Sí, atendre tots els alumnes en la seva diversitat, comporta certes modificacions o adaptacions

Els canvis només s'han hagut de fer específicament als alumnes amb nee

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���/D�LQFOXVLy�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHH�KD�LPSOLFDW�XQ�HVIRUo�PHWRGROzJLF�SHU�SDUW�GHO�SURIHVVRUDW���6
KD�KDJXW
G
DQDU�DGRSWDQW�XQ�FRQMXQW�G
HVWUDWqJLHV�SHU�SRGHU�DUULEDU�D�WRWV�L�FDGDVFXQ�GHOV�VHXV�DOXPQHV"

No, no ens ha comportat cap mena d'esforç metodològic

Sí, ens ha comportat una gran esforç

En alguns casos sí, i en d'altres no

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���/
DWHQFLy�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHH�KD�LPSOLFDW�FDQYLV��D�QLYHOO�GH�FHQWUH�HQ�UHODFLy�D���
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Les actituds dels docents, de l’alumnat, dels pares, etc.

A nivell organitzatiu (Horaris, agrupació de l'alumnat, etc)

A nivell de continguts ( recursos, currículum, funcionalitat de l'aprenentatge, etc)

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���(Q�TXDQ�D�OD��LQFOXVLy�GH�O
DOXPQDW�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV�D�O
HVFROD�RUGLQjULD�V
KDQ
SULRULW]DW����

Els recursos en funció d'aquesta atenció

L'atenció sempre en funció dels recursos existents

S'ha fet com s'ha pogut sense tenir massa en compte ni una cosa ni l'altre  

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���0ROWV�LQIDQWV�L�MRYHV�KDQ�GH�VHU�DWHVRV�HQ�FHQWUHV�HVSHFtILFV�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO�MD�TXH�OHV�VHYHV
QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�QR�WUREHQ�XQD�UHVSRVWD�HQ�O
HVFROD�RUGLQjULD�

Sí, hi estem d'acord, els alumnes amb nee han de ser atesos en un centre d'EE

No, no hi estem d'acord, els alumnes amb nee han de ser atesos en un centre ordinari

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���6HQ\DOHX��DTXHOOHV��DILUPDFLRQV��TXH�VHJRQV�OD�YRVWUD�RSLQLy�XV�SUHRFXSLQ�HQ�UHODFLy�D�O
DWHQFLy�FDS�D�OHV
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SHUVRQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��

Existeix un problema en relació a la formació del professorat per atendre les nee 

No té cap sentit mantenir una xarxa de centres ordinaris i específics d'educació especial

Els recursos que es destinen en educació no són suficients per a atendre a tots els alumnes

Algunes "macroestructures" de centre fan inviable que es pugui atendre la diversitat 

Els esforços d'integració que fa l'escola no l'acaba fent més tard, per exemple, l'empresa

El discurs teòric de la integració és perfecte: la pràctica és una altra història

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���4XLQ�KD�GH�VHU�HO�SDSHU�GHOV�FHQWUHV�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO��&((��HQ�HO�PDUF�G
XQD�HVFROD�LQFOXVLYD��G
XQD
HVFROD�TXH�DWHQJXL�D�WRWV�L�FDGDVFXQ�GHOV�VHXV�DOXPQHV�

Cal trobar formules mixtes de col·laboració entre els centres

No té cap sentit que existeixin, avui per avui, els centres d'educació especial

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

���4XLQV�DVSHFWHV�RUJDQLW]DWLXV�V
KDQ�GH�FRQVLGHUDU�SHU�WDO�G
DIDYRULU�O
DWHQFLy�FDS�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�QHH"

No es tracta d'un problema organitzatiu

Sí, realment es tracta d'un problema organitzatiu on s'han de tenir en compte qüestions com:

8Q�3URMHFWH�(GXFDWLX�TXH�WLQJXL�SUHVHQW�OD�GLYHUVLWDW�GH�O
DOXPQDW
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8Q�FXUUtFXOXP�IOH[LEOH�L�REHUW

(VWDEOLU�HVWUDWqJLHV�G
HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH�IOH[LELOW]DGRUHV�L�SDUWLFLSDWLYHV

&UHDFLy�GH�JUXSV�FODVVH�KHWHURJHQLV�RQ�V
KL�SXJXL�WUHEDOODU�GH�PDQHUD�FRRSHUDWLYD

8WLOLW]DFLy�GH�OD�GLYHUVLWDW�G
HVSDLV�L�UHFXUVRV�GHO�TXH�GLVSRVD�HO�FHQWUH�L�GH�O
HQWRUQ

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

����(V�YLDEOH�TXH�KL�KDJL�XQD�YHUWDGHUD�WUDQVIRUPDFLy�GHOV�FHQWUHV�G
HGXFDFLy�HVSHFLDO�HQ�FHQWUHV�GH
UHFXUVRV�DO�VHUYHL�GH�WRW�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX"

Sí, hem d'intentar que els CEE acabin essent un recurs més del sistema educatiu

No, de cap manera 

No ens ho hem plantejat mai 

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

����/HV�HVFRODULW]DFLRQV�FRPSDUWLGHV�G
DOXPQHV�DPE�QHH�HQWUH�HO�FHQWUH�RUGLQDUL�L�HO�FHQWUH�HVSHFtILF�KDQ
HVWDW�DOJXQHV�GH�OHV�IRUPXOHV�GH�FROÂODERUDFLy�TXH�V
KDQ�GXW�D�WHUPH�HQ�HOV�GDUUHV�DQ\V�

No, en el nostre centre no tenim cap experiència d'aquest tipus

Sí, tenim o hem tingut alumnes que compartien escolaritat amb un CEE
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Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

����&UHLHX�TXH�OD�IRUPXOD�GH�FROÂODERUDFLy�D�WUDYpV�GH�O
HVFRODULW]DFLy�FRPSDUWLGD�HQWUH�XQ�FHQWUH�G
HGXFDFLy
HVSHFLDO�L�XQ�FHQWUH�RUGLQDUL�pV�XQD�ERQD�PDQHUD�GH�WUHEDOODU"��

Creiem que el millor és que els alumnes amb nee estiguin escolaritzats al centre ordinari

L'escolarització compartida suposa aprofitar el millor de cada centre

No tenim una opinió formada en aquest sentit

�Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

����8QD�PLOORU�DWHQFLy�HGXFDWLYD�GHOV�DOXPQHV�DPE�QHH�SDVVD�SHU�WHQLU�HQ�FRPSWH�HOV�UHFXUVRV��DMXGHV�L
VXSRUWV�TXH�GLQV�L�IRUD�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX�VH�OL�SXJXLQ�RIHULU"��

Totalment d'acord

Parcialment d'acord

En desacord

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

����4XLQD�HV�IRUPHV�GH�FROÂODERUDFLy�pV�VyQ�OHV�PpV�zSWLPHV"

L'escolarització compartida d'alumnes amb nee entre el centre ordinari i el centre d'ee
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Suport específic per part del CEE als mestres i alumnes del centre ordinari

Servei de recursos materials, equipaments, etc a l'escola

Centre de formació sobre temes específics relacionats amb les nee

Suport específic a les famílies d'alumnes amb nee

Prestació de serveis específics de forma intinerant o a dins del propi centre, etc

Altres qüestions relacionades amb la pregunta formulada que vulgueu comentar:

1HWHMDU 6XEPLW

�

�

�


