
1) Escola Inclusiva . 
  

Les estructures globalitzades de la societat 

actual demanen cada vegada més noves 

aportacions a l’escola, nous reptes que 

compliquem la ja complexa realitat de l’entorn 

educatiu. Es diu de l’escola que ha de ser 

integradora, acollidora, i que ha d’incloure a 

tothom, malgrat les diferències de tot tipus que 

presenten els alumnes, ja siguin socials, 

emocionals, o de capacitats motrius i/o 

cognitives. A més, ha de fer-lo d’una forma 

solidaria respecte a les societats no 

desenvolupades. 

Els mandats recollits a la Declaració de Salamanca(1)(1994) pel que fa a un model integrador 

aviat van quedar complementades per les filosofies inclusivistes, desenvolupades entre 

d’altres pels moviments socioeducatius de Brasil.Cláudia Werneck(2003)(2) ,a més dels autors 

que lideren la temàtica, como Stainback(1999)(3) Booth yAinscow (2002(4) representen 

alguns dels moviments socials i educatius en relació a la demanda d’una escola inclusiva. La 

inclusió neix com a conseqüència de la reivindicació social dels moviments socials lligats a la 

teoria de l'alliberació, i per tant arrealada a nivell geogràfic a les zones on és van donar 

aquest moviments. Si cerquem al Google el terme "escola inclusiva" els resultats són milers 

d'entrades i enllaços a pàgines WEB, Fòrums, cursos, confererències... Un moviment viu en el 

que treballem moltes persones i col·lectius. 

1,1 L'escola inclusiva com a concepte. 

He escrit una sèrie de frases en relació a la ponència referenciada -Stainback(1999)-. És com 

“un decàleg” en relació a les excel·lències educatives de la inclusió com a metodologia i com 

a flosofia educativa. 

“La inclusió és un procés”. 

“En tant que procés, és una línia longitudinal sense acabament al llarg de la vida”. 

“És una cerca interminable de formes adequades per donar reposta educativa a les 

necessitats dels alumnes amb necessitats de reforç educatiu. Una il·lusió dels docents ¡” 

“És un sistema que ens ajuda a conviure amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la 

diferència. A donar-nos de les nostres habilitats i mancances.”. 

“La diferència no ha de ser anul·lada, ha de contemplar-se com un element enriquidor” 

“La inclusió és centra en la identificació de les condicions que dificulten els aprenentages per 

així treballar per solucionar els problemes derivats d’aquestes situacions” 

“És tracta d’utilitzar la informació per estimular la creativitat i la resolució de problemes” 

“La inclusió és assistència, participació i rendiments de tots els alumnes. El rendiment 

educatiu forma part dels objectius formals de la filosofia inclusiva” 

“Els factors avaluatiu no únicament han d’estar formats per els continguts curriculars 
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acadèmics. La inclusió parla d’una educació globalitzada, humanitzada, on els valors i les 

emocions modificant per a millorar les condicions d’aprenentatge entesos d’una forma 

harmonitzada. 

“La inclusió ens posa en condicions de percebre els riscos socials(5), els perills d’exclusió 

social d’alguns alumnes amb dificultat d’aprenentatge i amb un resultat no òptim en relació a 

la rendibilitat escolar”. 

 

 

Categoritzan: línia longitudinal |procés|Una il·lusió | aprendre de la 

diferència|“La diferència no ha de ser anul·lada| identificació de 

lesdificultats| estimular la creativitat | rendiments| educació globalitzada| 

percebre els riscos socials 

  

1,2 Aportacions de l'escola inclusiva. 

Una lectura atenta “del decàleg” deMel Ainscow(2002) dona una idea clara respecte a la idea 

de inclusió com a mètode i com a filosofia. Ens parla: 

De formació al llarg de la vida. Una societat és inclusiva si acull i dóna possibilitat de 

creixement professional i personal davant l’escola, el treball i de tot el conjunt de relacions 

comunitàries. En la recerca de solucions en relació als aspectes formatius cal plantejar les 

solucions dins l’escola i fora de l’escola –ambients o universos educatius no formals -. 

Caltraslladar la idea d’inclusiu al conjunt de la societat. 

De com tractar les diferències. El tractament a la diferència passa per entendre aquests fet 

com quelcom positiu i enriquidor. 

De com abordar les dificultats. La inclusió no és una intenció que escrivim en un paper, sinó 

una responsabilitat en la recerca d’eines i estratègies que facin possible conviure amb la 

diferència. 

D’excel·lència educativa. Incloure(6) vol dir donar la possibilitat a la persona discapacitada 

totes les possibilitats per a créixer i millorar d’acord a les seves potencialitats i això ha de 

fer-ho al costat dels altres companys. El dret en relació a l’escolarització dels nens i les 

nenes discapacitades no ha d’entrar en conflicte en relació al rendiment escolar dels seus 

companys. L’escola inclusiva planteja els aspectes procedimentals d’una forma estructurada i 

clara per fer possible aquesta intenció. D’altre manera la continuïtat del model inclusiu no 

tindria massa futur. 

Tots tenim diferents graus de responsabilitat en fer possible SOCIETATS INCLUSIVES, hem de 

fer possible creuar “la ratlla” de l’escola per sortir a la realitat social. Sortir al carrer. Una 

persona afectada de paràlisis cerebral amb una escolarització de tipus inclusius ha de tenir 

l’oportunitat d’exercir la seva professió d’acord a les seves limitacions i a les seves 

potencialitats. Ben segur que esmicolant en relació a “que puc fer” i “que no puc fer” la 

persona discapacitada ens donaria una llista completa d’accions i activitats a les que podria 

donar resposta adequada en pla d’igualtat en relació a una persona no discapacitada. 

En el desenvolupament del treball de recerca he de treballar els aspectes més relacionats 
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amb les eines d’ajuda (eines facilitadores...), tot tenint en compte que el propòsit final és 

donar mitjans per intervenir en los processos metodològics, en els aspectes més lligats als 

continguts dels aprenentages. 

1,3) Escola Inclusiva a Catalunya. 

Les primeres experiències educatives en relació a la inclusió van començar amb certa força 

amb l’inici del nou mil·leni. Podem parlar de diferents situacions i zones geogràfiques(7). A 

nivell indicatiu en centraré en les experiències que he pogut conèixer d’una forma directa a 

partir d’accions formatives i assistències a Jornades. 

Una associació molt representativa: Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a 

Catalunya. 

Una zona molt activa i que ha liderat tot el moviment inclusiu, organitzant activitats 

formatives, seminaris, activitats de Coordinacióson els Serveis Educatius de la zona del Garraf 

i la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva al Garraf(8). Organitzen anualment a la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú, unes Jornades del tot interessants en relació a la temàtica. 

Un cas especial i que cal significar per la seva singularitat i importància és una Plataforma per 

la inclusió a nivell municipal a Centelles(9). Els serveis educatius i les escoles de primària i 

secundària d’una forma coordinada treballant per una escolarització inclusiva que acull tots 

els nivells de l’ensenyament obligatori. 

Esplugues ha estat referenciada com a model en relació a l’escola inclusiva per part del 

Departament d’Educació. 

Diferents Serveis Educatius han fet Jornades i treballen en relació a la inclusió. Per 

proximitat i coneixement de les zones en relació al treball de recerca puc parlar de les 

accions formatives realitzades més recenment: 

Les bones pràctiques educatives per a una Escola Inclusiva. Trobada pedagògica. Internivells: 

Educació Infantil-Primària-Secundària.Sant Vicenç dels Horts. 

Jornades d'Intercanvi Pedagògic "L'Atenció a la Diversitat i l'escola inclusiva" Trobada 

pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària. Martorell 

Després de les lectures en relació a la inclusió que he fet en diverses fonts bibliogràfiques i 

de les informacions complementàries trobades en diversos documents en línia, he pogut 

formalitzar i interioritzar els conceptes filosòfics i metodològics pel que fa al concepte 

d’escola inclusiva. MelAinscow(2002)(10). Va fer una síntesis que recull tots els aspectes més 

important en relació la inclusió i que ha estat guia en la redacció i elaboració dels 

materials “mira.els.meus.cucs”. 

1,3 "Silvia, una voluntat inclusiva" 

Parlant de la inclusió amb docents que diuen no coneixer aquesta metodologia, es mostren 

sorpresos una vegada que expliquem d'una manera resumida 

  

es mostren no coneixedors d'aquesta metodologia i filosofia queden sorpresos i a continuació 

expreesen amb satisfació: "Eip¡ que jo tambè pràctico la inclusió¡", i és que d'una forma 

generalitda la inclusió es practica d'una forma habitual enm molt de centres educatius del 
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pais. A mi em va passar el mateix¡. 

Fa uns anys donava classes a l'Escola d'Adults de Martorell, on era tutor d'un grup de l'antic 

"Graduat Escolar". Va venir la mare d'una noia amb paràlisis cerebral, la Silvia. És desplaçava 

amb cadira de rodes elèctica, tenia dificultats per a parlar i tambè per a escriure com a 

conseqüència de problemes mostrius en les extremitats superiors i inferiors. 

  

  

3) La classe petita de la Montse 

He tingut l'oportunitat de visitar alguns centres de primària, en relació a activitats formatives 

encarregades per diferents Serveis Educatius i en investigacions en camp en el treball de 

recerca. En tots he pogut constatar una preocupació per donar resposta educativa concreta i 

individualitzada a tots els nens amb necessitats de reforç en les tarees escolars i a l'estímul 

de les emocions. Tutors, mestres de suport, professionals de suport educatiu extern, d'una 

forma coordinada treballen per aconseguir una educació el més normalitzada possible. 

He pogut viure en un ambient integrador, de contacte d'un grups de classe amb els altres, de 

compartir espais comuns. El concepte de "classe" com a unitat de clasificació i d'exclusió 

queda superada en la realització de tasques internivels, aprenent a compartir i a viure junts. 

Aquest modell integrador és un bon inici per plantejar canvis metodològics en el camí de la 

inclusió con a model de referència i línia d'escola. 

La complexitat de l'entorn educatiu de l'aula ordinària amb tans nivells i necessitats diferents 

no és pot resoldre amb les estructures i modells que plantejaven les unictats didàctiques com 

un bloc de coneixements sense una previsió de les dificultats 

  

  

  

 

Declaració de Salamanca. Conferència Mundial sobre Necessitats Educatives Especials: 10 

deJuny de 1994. Organitzada per les Nacions Unides i presidida per Federico Mayor Zaragoza 

 Claudia Werneck és periodista i escriptora. Institut Pro-Sociedad Inclusiva. Rio de Janeiro(2002) 

[En líniahttp://premioclaudia.abril.com.br/2002/claudia_werneck01.html] 

 Stainback,S., y W. (1999) Aulas inclusivas. Madrid: Nacea. 

 Booth,T. y Ainscow,M.(2002) Guía Situación de la educación inclusiva.Madrid: Consorcio 

Universitario para la educación inclusiva. 

 Encara que els objectius són els mateixos entre els termes “integració” i “inclusió” hi ha 

difererències metodològiques i filosòfiques substancials, C. Wernweck les recull a: [En línia 

http://www.adiron.com.br/mznews/menu2.php?mostrar=noticiacompleta&id=a45e5b8190]. 

He fet una interpretació gráfica: 
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 Les escoles inclusives guanyen terreny a Catalunya. En només un any, el nombre de centres 

amb unitats de suport per a alumnes discapacitats s'ha multiplicat per dos i des que el Departament 

d'Educació va posar en marxa aquest projecte, ara fa tres anys, 111 escoles ordinàries han integrat 

instruments d'ajuda a les seves aules. Les unitats de suport permeten que els nens amb greus 

problemes d'aprenentatge puguin compartir pupitre amb la resta de companys de classe gràcies al 

treball que desenvolupen els mestres d'educació especial. Avui, més d'un 60% dels 15.000 alumnes 

que tenen algun tipus d'incapacitació estan matriculats als centres ordinaris, una tendència que es 

manté a l'alça des que aquestes eines d'integració van començar a estendre's pel territori.[En 

línia:http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2094759 

 Gran Via de les Corts Catalanes, 562. 08011 – Barcelonae-mail: imacarulla@ecom.es 

http://www.ccgarraf.cat/portaleducatiu/school.php?ID=88 

 I jornades sobre l’escola inclusiva a Centelles. Sota el lema “Una escola per a tothom”, Centelles 

celebrarà el dissabte 7 de juny del 2008 la primera edició de la Jornada de l’escola inclusiva de 

Centelles. La proposta està destinada als pares i mestres, amb fills i alumnes amb dificultats 

d’adaptació a l’escola, ja sigui per les seves discapacitats físiques o psíquiques o per la seva 

procedència d’un país estranger. 

 Ponencia: Desarrollo de Sistemas Educativos Inclusivos. San Sebastián, octubre de 2003. Mel 

Ainscow. [En línia: http:\\bernat- rellana.org\llicencia\melainscow.pdf] 

 Reflexions inicials en la redacció del guió previ del treball de recerca: 

La complexitat de la societat actual amb els seus desequilibris provoca disfuncions socials que situen 

a l’escola, com a part de la xarxa social, en situacions on la resposta educativa es fa difícil. Els riscos 

d’exclusió social són un aspecte a determinar en l’elaboració del conjunt d’estratègies que ha de 

construir l’escola per donar resposta educativa a aquesta nova necessitat. Els aspectes curriculars 

“més acadèmics” s’han de complementar amb estratègies metodològiques inclusives, com a única 

solució, com a única resposta a la demanda que la societat fa a l’escola de treballar per aconseguir 

ciutadans lliures i compromesos amb la comunitat, minimitzant les diferències entre els que 

disposen dels materials i recursos i els que no. Per fer aquesta tasca i a més fer-ho des d’un punt de 

vista participatiu i obert es requereixen noves eines com les que esmentades en aquest projecte de 

treball amb suport de les eines TICs. 

 En un debat respecte a la inclusió en un fòrum fet a Internet es va plantejar el tema de la 

inclusió. Davant les insistents preguntes dels participants –algunes molt desafortunades- que 

qüestionaven la inclusió com a model educatiu van tenir una aclaridora resposta d’una mare que 

tenia una filla autista. Va dir que creia en l’escola inclusiva d’una manera plena per una raó ben 

important i va afegir “perquè les flors creixen millor i més maques si creixen envoltades d’altres 

flors”. 

  

LLICÈNCIA D’ESTUDIS RETRIBUÏDA CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA (DOGC 4968 DE 14.09.2007). 
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