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1. Introducción 

A modo de introducción quixera deixar constancia de como o novo sistema educativo 
condiciona a formación profesional dos que están afectados por algún tipo de 
minusvalía. 

Non obstante, con Reforma ou sen Reforma, a resposta educativa ós que teñen 
necesidades especiais debe proporcionarse sobre a base dos principios de normalización 
dos servicios, que no campo da escola no é outra cousa senón a integración; 
sectorización e individualización do ensino. A integración escolar constitúese, deste 
xeito, no primeiro paso e no condicionante para a integración social e para a futura 
inserción laboral (1). 

É evidente que principios como o de comprensividade e mandatos como o da atención á 
diversidade, inherentes ambos á LOXSE, facilitan a integración escolar dos que teñen 
necesidades educativas especiais. E non menos evidente é que un currículo aberto e 
flexible, como o actualmente establecido, fai posible que os centros escolares axusten a 
súa resposta ás demandas de tódolos  alumnos. Tamén ás de aqueles que teñen 
necesidades educativas especiais. 

1.1. Normalización dos servicios 
Establece-lo principio da normalización dos servicios no ámbito escolar é recoñecer que 
tódolos alumnos e alumnas, sempre que se dean as condicións necesarias, han de 
beneficiarse tamén dos servicios escolares comúns, e para iso deben ser escolarizados 
nos centros ordinarios do sistema. 

De aquí derívanse unhas vantaxes inmediatas. Os alumnos con necesidades educativas 
especiais seguramente van  ser escolarizados no mesmo centro cós  seus outros 
compañeiros do barrio ou localidade co que isto representa para a súa adaptación social, 
e non van ter que percorrer longas distancias para acudir á escola, de xeito que, 
probablemente, poderán desenvolver hábitos de autonomía persoal. 

 

1.2. Individualización do ensino. 
Porque os alumnos e alumnas son diferentes nos seus intereses, motivacións, 
capacidades e ritmos de aprendizaxe, a resposta educativa debe axustarse ós devanditos 
condicionantes. Por esta razón, o currículo establecido é aberto e flexible para poder 
adaptarse á diversidade de alumnos. Os centros escolares son, pois, responsables de 
desenvolver un proxecto curricular axustado ás necesidades dos alumnos, tamén ás de 
aqueles que as teñan especiais. 
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1.3. Necesidades educativas especiais. 
Desde hai xa algúns anos vimos falando de necesidades educativas especiais. É 
importante deixar sentado que non se trata dun eufemismo que esconda a realidade da 
minusvalía, que algúns alumnos teñen. Máis ben, quere significar que non existen 
alumnos especiais, senón que determinados alumnos atópanse baixo condicións 
especiais en relación co proceso ensino - aprendizaxe, ben polas maiores dificultades 
para acceder ó currículo, ben porque sexan necesarias adaptacións curriculares 
determinadas polas especiais condicións arriba indicadas. 

A partir do informe Warnock (1978) operouse un cambio copernicano no concepto de 
educación especial. Ata entón, alumnos de educación especial eran os que tiñan algunha 
deficiencia. O acento púñase no alumno minusválido, dando orixe a unha organización e 
a un modelo de ensino específicos. 

Ve-lo problema desde a beira das demandas educativas de cada alumno e da resposta 
educativa correspondente, como fai a comisión de expertos presidida por Mary 
Warnock, conduce ó concepto de necesidades educativas especiais e abre o camiño á 
integración escolar como primeiro paso para a integración social, que acadará plenitude 
mediante a inserción laboral do minusválido adulto. 

 

Non se trata de que a escola abra un oco onde teñan cabida os que son diferentes por 
causa dalgunha discapacidade; moito menos, de facer escolas diferentes: escolas para 
nenos e escolas para nenas, escolas para negros e escolas para brancos, escolas para 
xitanos e escolas para paios... Trátase de que toda a escola sexa capaz de dar unha 
resposta positiva a tódolos alumnos, a cada un segundo as súas necesidades. 

Pode darse o caso, en educación especial, de que, para responder a necesidades máis 
graves e permanentes, a escola ordinaria non teña os recursos nin  materiais nin  
persoais que esixen as especiais necesidades educativas destes alumnos, polo que a 
escolarización dos mesmos será máis conveniente efectuala en centros específicos. 

 

2. Novo marco de referencia: a LOXSE. 
A extensión da educación obrigatoria ata os 16 anos é un dos elementos que modifica 
substancialmente o sistema educativo establecido pola Lei Xeral de Educación. 
Obviamente trata de conseguir que tódolos alumnos sexan escolarizados ata esa idade e 
que, como consecuencia, se facilite que un número maior deles continúen os seus 
estudios ben en bacharelato, ben en formación profesional específica. 

A ampliación dos anos de ensino obrigatorio non se establece como dous anos máis do 
mesmo, basicamente por dúas razóns. Primeiro, porque os dez anos de ensino básico 
percórrense en dúas etapas claramente diferenciadas: a educación primaria e a 
educación secundaria obrigatoria. Os obxectivos dunha e outra son distintos; a 
organización das ensinanzas é igualmente diferente en cada etapa; incluso, cando a 
Reforma estea plenamente implantada, cada etapa será impartida en tipos de centros 
diferentes e por profesionais de distinta formación inicial, seleccionados en procesos 
diferentes de acceso á función pública docente. En segundo lugar, porque a LOXSE 
establece unha profunda renovación dos contidos e dos métodos do ensino, para que a 
ampliación da mesma e os progresos na cualidade formen cidadáns de personalidade 
plenamente desenvolvida e mellor preparados para asumi-los retos dunha sociedade 
aceleradamente cambiante en tódolos seus ámbitos. 
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3. A Formación Profesional Especial 

3.1. Destinatarios 

Cando falamos de formación profesional para alumnos con necesidades educativas 
especiais, aínda que se trate dun continuo nas necesidades, é necesario establecer 
respostas diferenciadas. 

Naturalmente, en tódolos casos, un elemento clave para defini-lo modelo é a vertente do 
emprego. 

Para un bo número de alumnos escolarizados en centros específicos, pola gravidade da 
súa situación, non é razoable esperar que poidan optar a un posto de traballo ordinario. 
Sen embargo, tamén para estes cidadáns haberá que crea-las condicións para que poidan 
acceder a un taller ocupacional, onde, por analoxía co mundo laboral, desenvolvan o 
máximo da súa capacidade determinadas actividades, aínda que o producto das mesmas 
non sexa competitivo no mercado de traballo. 

No outro extremo do continuo atópanse aqueles alumnos escolarizados en centros de 
integración que polas súas condicións persoais e académicas poderán cursar tanto o 
bacharelato como a formación profesional específica, segundo os casos. Seguramente 
estes alumnos cursarán a formación profesional, en réxime de integración, xunto co 
resto dos seus compañeiros. 

Entre un e outro extremo, un bo número de alumnos con necesidades educativas 
especiais, a maioría procedentes de centros de integración e posiblemente algúns de 
centros específicos, non poderán acceder á formación profesional de nivel 2, como 
ocorre co primeiro grupo, pero as súas expectativas de inserción laboral son certas, ó 
igual que tamén o son para os alumnos do segundo grupo. 

Porque a resposta educativa debe ser diferenciada, debemos definir en qué termo do 
continuo nos situamos. Neste momento, vamos a referirnos ó grupo intermedio, os que 
non teñen condicións académicas para acceder ós ciclos formativos de nivel 2, pero si 
expectativas razoables de inserción laboral. É dicir, pensamos nunha cualificación 
profesional de «auxiliar de..», á que debe corresponder unha formación profesional de 
nivel 1. 

 

3.2. Finalidade 
A obtención dun posto de traballo no mercado libre, en termos de competitividade, pode 
resultardifícil paraos que teñen algunha deficiencia. E se o problema se inscribe no 
marco dunha crise económica xeralizada, o posto de traballo pode volverse inaccesible. 
Non obstante, unha política de emprego en favor das persoas discapacitadas debe 
conducir á inserción laboral dos mesmos de maneira que non sexa diferente o 
desempeño das funcións realizadas por persoas con ou sen discapacidade, xa que estes 
últimos deben acadar un nivel de competencia para ese posto de traballo, que non sexa 
inferior á dos primeiros. 

Naturalmente, e seguindo o mandato da LISMI, temos que aspirar a un emprego o máis 
normalizado posible, pero, seguramente, e durante bastante tempo, sexa necesario o 
emprego protexido en forma de Centros Especiais de Emprego, o de emprego con apoio 
en empresas ordinarias, ou formas de autoemprego tamén con algún tipo de axuda. 
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Diciamos máis arriba que parece evidente que o problema fundamental é establecer un 
modelo de formación profesional que teña como obxectivo a inserción laboral dos 
estudiantes. ¿Que preparación debe recibir un alumno para acceder e conservar un posto 
de traballo? ¿Debe dirixirse á adquisición dunha especialidade ou máis ben debe 
recoller elementos comúns a diferentes especialidades? ¿Cales son os elementos 
polivalentes ós diferentes postos de traballo ós que potencialmente podería acceder? 

 

3.3. O currículo 
Se o obxectivo que se pretende acadar é a inserción laboral do minusválido, o marco no 
que se impartan as ensinanzas de formación profesional e os contidos das mesmas, 
aínda que asentados sobre a base do que foron as ensinanzas obrigatorias, deben ser 
inequivocamente profesionalizadoras. Dito de outro modo, o marco debe ser máis 
próximo ó que é un taller que ó que é unha escola; e o que se ensina e as destrezas que 
pretenden desenvolverse deben estar condicionadas polo que se necesita saber e as 
cualidades que hai que ter para desempeñar un traballo con suficiente nivel de 
competencia. 

Tratase, pois, dunha etapa educativa claramente diferenciada da anterior. Neste 
momento a dimensión profesionalizadora debe sempre terse presente de maneira que, 
incluso no caso de aqueles contidos que se correspondan coa etapa anterior, a forma de 
ensinalos debe ser diferente. 

Se a finalidade da educación é o desenvolvemento persoal do individuo que vive en 
sociedade, dotándoo de instrumentos para que poida realizar plenamente unha vida 
adulta, é tan necesario o coñecemento do mundo no que vive, como a adquisición de 
valores, ou a consecución de aptitudes para o traballo... por anotar simplemente tres 
obxectivos básicos. 

Naturalmente, sen esquecer nunca ningún destes grandes obxectivos, estes representan 
un peso distinto ó longo dos diferentes niveis educativos; así, durante as etapas de 
formación básica o acento debe poñerse en todo aquilo que favoreza o pleno 
desenvolvemento da personalidade do alumno; mentres que na etapa de formación 
profesional debemos polarizarnos naquilo que fai á persoa máis útil, tanto na súa 
dimensión individual como social. 

 

3.3.1. Elementos para a súa elaboración. 

Un feito que debe estar presente na elaboración do curriculo é que esta etapa constitúe o 
último período da educación dos xoves. O carácter terminal da etapa esixe que o 
currículo sexa axeitado para que os alumnos adquiran destrezas e habilidades que os 
fagan competentes para insertarse no mundo do traballo. 

-que desenvolva hábitos laborais. 
Pensamos en todos aqueles que son indispensables para acceder e conservar un posto de 
traballo: puntualidade, limpeza, seguridade e hixiene, responsabilidade, recoñecemento 
da xerarquía...  

-que desenvolva capacidades básicas 
Capacidade para clasificar, colocar, temporalizar..., coñecementos xerais de máquinas e 
ferramentas... de maneira que os xoves adquiran unha formación polivalente para 
desempeñar diferentes postos de traballo cun mesmo nivel de cualificación. 
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Todos eles deberán adquirirse nas etapas do ensino obrigatorio, pero polo carácter 
condicionante para a Inserción laboral, deberán traballarse tamén nesta etapa, polo 
menos ata que exista constancia da súa plena adquisición. 

-que desenvolva destrezas elementais e suficientes. 

Deben traballarse os elementos comúns de diversas actividades. Isto non quere dicir o 
paso indiscriminado por sucesivos talleres de madeira, cerámica, mecánica... máis ben, 
os obxectivos deben establecerse a partir das competencias comúns necesarias para 
desempeñar un traballo de “auxiliar de…” Seguramente ditas competencias non 
diferirán substancialmente dunhas actividades a outras. 

En consecuencia, a formación profesional para estes alumnos deberá ser polivalente e 
flexible, lonxe do concepto clásico de rama ou profesión. Terá por finalidade 
desenvolver destrezas básicas para realizar operacións elementais como puír, limar, 
cortar, ordenar... En calquera caso deberán seleccionarse unicamente os contidos que 
sexan funcionais para que os alumnos cheguen a ser competentes en situacións laborais 
reais. 

-que teña en conta o contorno productivo. 
O carácter polivalente da aprendizaxe debe ser funcional; é dicir, debe favorecer 
aprendizaxes posteriores. En definitiva, a inserción laboral é a un posto determinado, 
non indistinto. Un posto diferente duns lugares a outros. De aquí a importancia da 
vinculación do centro educativo co contorno productivo. E de aquí, igualmente, a 
necesidade de continuar o desenvolvemento das destrezas elementais tendo en conta os 
traballos concretos para os que se pretende prepara-lo xove estudiante. E de aquí, por 
último, a importancia de seleccionar contidos axeitados ó traballo real. 

-que inclúa actividades complementarias. 

Non se trata dun elemento accidental. Sendo importante a preparación para a inserción 
laboral como condición dunha plena integración social da persoa con discapacidade, 
aquela representa un marco máis amplo que debe ser tamén tido en conta á hora da 
elaboración do currículo de formación profesional. 

A adquisición de hábitos e conductas positivas en relación co disfrute do ocio e tempo 
libre, de actividades en grupo... deberán constituírse en obxectivos tamén desta etapa 
educativa. 

 

3.3.2. Proceso para a elaboración do currículo 

 

-contorno productivo. 
É indispensable coñece-lo mercado de traballo potencial dos alumnos. Unha vez 
identificado-los distintos sectores productivos, haberá que definir coa maior precisión 
posible as tarefas correspondentes a un nivel de cualificación profesional de nivel 1 de 
cada un deles. 

A formación profesional para persoas con diminución non pode estructurarse a partir 
das áreas convencionais de coñecemento. A utilización que das mesmas poida facerse 
estará en todo momento condicionada polo tipo de actividade profesional que 
esperamos para os seus destinatarios. 
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-contorno formativo. 
Identificada-las competencias necesarias para o desempeño do traballo potencial que 
realizarán os xoves, haberá que defini-las habilidades que poderían considerarse 
requisitos para adquiri-la competencia profesional. 

Non esquezamos que nos referimos a unha competencia laboral de nivel 1; é dicir, 
formamos para ser “auxiliar de…” Isto quere dicir que haberá un tronco común, que vén 
determinado polo común denominador que teñen tódalas actividades de elemental 
cualificación profesional. Sen embargo, non é o mesmo preparar para desempeñar 
funcións de axudante de cociña, que de axudante de xardinería, que de axudante 
administrativo... polo que será preciso contar cos elementos diferenciadores daqueles 
postos para os que eventualmente se estean preparando os xoves estudiantes. 

-áreas que deben integra-lo cu rrículo 
-área formativa xeral: 

É posible que se traballen os mesmos bloques de contidos que na educación obrigatoria 
pero cun obxectivo moi claro: desenvolver habilidades relacionadas coa obtención e 
manexo da información. 

-área de autonomía persoal e social: 

Terá por obxecto desenvolve-las condicións necesarias para acceder e manter un posto 
de traballo: puntualidade, responsabilidade... En definitiva, desenvolve-las habilidades 
da relación interpersoal en diferentes medios. 

Deberanse traballar aspectos que faciliten o desenvolvemento persoal, tales como a 
autoestima e a motivación. 

Tratarase tamén de familiarizalos coas condicións reais dun posto de traballo. 

-área tecnolóxica: 

Trátase do aspecto especifico deste nivel educativo. Terá por obxecto desenvolve-las 
habilidades relacionadas coa manipulación de ferramentas. 

Dous compoñentes: o xeral, o que é común a calquera actividade profesional; e o 
específico, o que prepara para un emprego determinado. 

Na distribución horaria, inicialmente terán máis peso as áreas formativa xeral, e de 
autonomía persoal e social, para progresivamente ir cedendo tempo á área 
tecnolóxica. En calquera caso, sempre deberán con siderarse as condicións particulares 
de cada un dos alumnos. 

 

 

Madrid, marzo de 1993 

 


