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Capítol 2 

ANÀLISI DE PRÀCTIQUES EDUCATIVES DE CINC 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE LA 
COMARCA D’OSONA, DES D’UN ENFOCAMENT INCLUSIU 

En el primer capítol, després de definir els conceptes de 

comprensivitat i inclusió escolar (apartats 1.1 i 1.2) i de destacar alguns 

punts de contacte entre l’enfocament comprensiu del nostre sistema 

educatiu i l’enfocament inclusiu (apartat 1.3), he descrit, en l’apartat 1.4, 

algunes pràctiques educatives inclusives, les que es poden considerar les 

més significatives. A partir d’aquí, he identificat alguns indicadors 

relacionats amb cadascuna de les pràctiques inclusives descrites, que 

m’han servit per  analitzar les pràctiques educatives reals de cinc centres 

d’educació Infantil i Primària de la comarca d’Osona, per tal de comprovar 

fins a quin punt estan en la línia, o no, de les pràctiques educatives 

inclusives. La finalitat d’aquesta anàlisi és  comprendre millor la nostra 

realitat educativa i fer algunes propostes de millora per tal que s’acostin, 

cada vegada més, a les pràctiques educatives d’una escola al servei de 

tots els alumnes. 

En aquest segon capítol, després de situar metodològicament la 

meva investigació, descriuré tot el procés seguit: la mostra de centres, el 

qüestionari per a l’anàlisi de les pràctiques educatives, i l’anàlisi de les 

dades obtingudes. Acabaré el capítol, amb l’exposició dels resultats i la 

discussió de la meva investigació. 

2.1 Algunes observacions sobre la metodologia que s ’ha seguit en el 
treball de recerca  

La metodologia que s’ha emprat en la recerca està en la línia de la 

investigació qualitativa, amb l’objectiu d’analitzar les pràctiques educatives 

del nostre entorn, en relació a pràctiques dutes a terme des d’un 

enfocament educatiu inclusiu. 
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La finalitat, per tant, és l’anàlisi de la nostra pràctica educativa en 

relació als procediments metodològics, curriculars i de recursos, que es 

plantegen  des d’una perspectiva inclusiva, amb l’objectiu de transmetre 

als educadors uns resultats encaminats a millorar i reflexionar sobre les 

pràctiques educatives que des dels seus entorns educatius apliquen.  

 Si en la recerca utilitzem una metodologia qualitativa, és perquè el 

nostre pretext no ha estat fer “ciència”, en el sentit experimental, sinó 

analitzar per tal de poder reflexionar sobre les nostres pràctiques 

educatives.  

En aquest sentit, no perseguim desvalorar el mètode positivista, però 

sí afirmar que cada mètode reflecteix una postura diferent, i mai la 

informació que s’extregui amb un mètode o amb un altre, és la resposta a 

tot. 

Per tant,  la recerca es centra en l’anàlisi i el funcionament de  les 

pràctiques educatives, a fi de valorar tots aquells elements que intervenen 

en el procés educatiu i que són necessaris per a potenciar el concepte 

d’inclusió en les escoles. 

La metodologia qualitativa ens ha permès arribar a  un coneixement 

més real i profund de la realitat educativa en relació a les nostres 

pràctiques. 

A partir d’uns qüestionaris contestats per diverses escoles,  s’han 

recollit dades significatives en relació a les pràctiques educatives, amb la 

finalitat d’interpretar el procés d’ensenyament-aprenentatge, que 

segueixen en relació als cinc temes que anteriorment  hem esmentat 

(vegeu l’apartat 1.4 del capítol 1), els quals han estat els indicadors de 

comparació: 

• Els materials 

• L’avaluació 

• Les metodologies 

• Altres aspectes curriculars generals 

• Els suports i serveis dins i fora de l’aula 
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Les característiques fonamentals que defineixen el procediment 

metodològic de la investigació són les següents: 

 Primer, la investigació es caracteritza com a fenomenològica; les 

dades obtingudes de les diferents escoles representen la concepció de les 

pràctiques educatives dels centres, de manera que la informació que 

n’obtenim  ens serveix per a  definir unes categories, analitzades en 

relació als indicadors inclusius. 

 Segon, és un treball d’investigació de caire naturalista, ja que cada 

escola és una realitat diferent i posseeix una identitat i manera de 

funcionar que la distancia de les altres.  

Tercer, la investigació és de caràcter interpretatiu, perquè pretén 

conèixer millor, tot interpretant-la, la realitat dels centres analitzats. 

A partir d’aquestes aportacions i justificacions sobre l’elecció del 

mètode utilitzat, ens centrarem ara en descriure tot el procediment pràctic 

seguit al llarg de la nostra investigació. 

2.1.1 Mostra de centres: descripció i consideracion s 

A l’hora de seleccionar les escoles que constitueixen la mostra 

d’estudi, ens hem basat en una sèrie de criteris que citem a  continuació: 

1. Hem seleccionat les escoles d’un medi urbà, amb la finalitat 

d’aconseguir un grup nombrós d’alumnes –amb la intenció que 

en les escoles hi haguessin més estils diversos i ritmes 

d’aprenentatge diferents- i, per tant, de pràctiques educatives. 

2. Hem seleccionat aquelles escoles en les quals hi tenim  

coneixement, per tal de  facilitar-nos així l’accés. 

3. Hem procurat que hi haguessin escoles públiques i privades 

concertades. Concretament hem fet l’estudi a partir de cinc 

escoles, totes de la comarca d’Osona: dues de públiques i tres de 

privades concertades. 

4. Totes les escoles imparteixen l’educació infantil i l’educació 

primària.  
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5. Totes les escoles tenen alumnes que presenten necessitats 

educatives especials,  vinculades o no, a discapacitats. 

Aquestes són les característiques que defineixen la mostra d’estudi.  

Som conscients que és una mostra petita i limitada a una sola 

comarca. Això ha hagut de ser així per fer viable la investigació. Però 

pensem que és una mostra suficient si tenim en compte que es tracta 

d’una recerca-pilot, per posar a prova l’instrument utilitzat i fer-ne una 

primera valoració. Per tant, som conscients que haurem de ser prudents 

en les nostres conclusions i limitar-les a l’àrea estudiada, sense que es 

puguin generalitzar. Per a això, caldria fer un estudi més aprofundit i més 

extensiu. 

2.1.2  Formulació i presentació de l’instrument per  a l’anàlisi de 
pràctiques educatives 

L’instrument que hem utilitzat per a la recollida de les dades ha estat 

el qüestionari, i per a la seva elaboració i aplicació hem utilitzat diverses 

aportacions de Goetz i LeCompte (1988). 

Des d’aquest sentit, entenem  el qüestionari, com un instrument l’objectiu 

del qual: 

 (...) consisteix en determinar la mesura en que els participants 
tenen creences similars, comparteixen certs constructes i executen 
conductes comparables a una determinada finalitat (Goetz i LeCompte, 
1988, pp. 138) 

El model de qüestionari que hem utilitzat   ha estat el de preguntes 

obertes per tal de recollir la informació d’una manera més contextual i 

qualitativa. Aquest qüestionari ha estat enviat a les escoles que han 

participat en la recerca, perquè el responguessin i el retornessin. 

Les preguntes del qüestionari han estat formulades amb l’objectiu de 

recollir la informació necessària per analitzar algunes de les nostres  

pràctiques educatives, des de la perspectiva inclusiva, descrita en el 

capítol 1. 

Els   criteris principals  que hem seguit per l’aplicació del qüestionari  

han estat els següents (Arnal, 1992, pp.161): 
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1.  Els qüestionaris estan contestats per persones  que posseeixen 

la informació necessària en relació a les pràctiques educatives d’un model 

concret  d’escola.  

2. Aquestes informacions han  permès fer comparacions i 

estimacions  dels resultats obtinguts d’una manera qualitativa. 

3. El qüestionari s’ha utilitzat seguint el criteri d’una investigació no 

experimental, ja que en tot moment s’ha sabut que els efectes que 

s’analitzaven ja s’havien produït. 

4. Amb l’aplicació del qüestionari el nostre pretext no ha estat 

modificar res, sinó analitzar informació relativa a les pràctiques 

educatives. 

5. El context on ha estat aplicat el qüestionari ha estat de grups 

naturals ja formats, amb la intenció d’obtenir unes dades que permetessin 

analitzar les pràctiques diàries i reals de les escoles. 

 

Procés seguit en l’elaboració i aplicació del qüest ionari 

Seguint les bases de Borg (1983, pp.415-435) i Cohen & Manion (1985, 

pp.94-119) (citats per Goetz i LeCompte 1988), a continuació s’exposen 

els passos que s’han seguit per a l’elaboració i aplicació del qüestionari: 

En Primer lloc, hem definit  l’objectiu que preteníem aconseguir amb 

l’aplicació del qüestionari, que ha estat sempre lligat a la finalitat principal 

de la investigació: Analitzar algunes de les pràctiques educatives del 

nostre entorn educatiu, en relació a pràctiques d’entorns educatius 

inclusius. 

En segon lloc, s’han decidit  les preguntes del qüestionari, a partir 

dels indicadors identificats en la descripció d’algunes pràctiques 

educatives vinculades a entorns inclusius (vegeu l’apartat 1.4 del Capítol 

1). 

En el tercer pas, hem definit la població objecte d’estudi, la qual s’ha 

concretat en cinc escoles públiques i privades concertades de la Comarca 
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d’Osona, que imparteixen les etapes d’Educació Infantil i Primària, 

elegides a partir de les consideracions exposades en l’apartat anterior. 

En quart lloc,  s’ha establert  una comunicació amb les escoles per 

mitjà d’una carta de presentació, amb la finalitat de donar a conèixer el 

nostre objectiu,  fent esment que en tot moment es respectaria la  

confidencialitat de les dades (vegeu l’annex 1). 

El cinquè pas ha estat assegurar, d’alguna manera, la fiabilitat del 

qüestionari sotmetent el qüestionari inicial (vegeu l’annex 2) a la 

supervisió d’un metodòleg. 

Els criteris dels quals ha partit el metodòleg han fet referència a 

l’anàlisi del contingut, de la redacció i de la ubicació de les diferents 

preguntes, a partir dels següents aspectes:  

• Contingut: És necessària la pregunta? 

    És necessari concretar més la pregunta? 

               Són necessàries més preguntes sobre aquesta qüestió? 

• Redacció: Es podria expressar el terme d’una manera més clara? 

    Pot tenir vàries interpretacions? 

    Presenta algun prejudici? 

    Es solapen les respostes? 

• Ubicació:   La pregunta està situada en el lloc adient? 

    Pot influir a les preguntes posteriors? 

 

Els metodòlegs que es van consultar per la validesa del qüestionari 

van considerar: 

1. Que convenia reduir l’extensió i complexitat d’algunes preguntes. 

2. Que calia reformular algunes preguntes de manera que la resposta no 

pogués ser simplement “si” o “no”, per tal de respectar el criteri 

d’obertura de preguntes i respostes. 
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En el sisè pas, a partir de les consideracions anteriors, es va 

elaborar un segon qüestionari (vegeu l’annex 3), que es va enviar a les 

escoles de la mostra. 

Finalment en el setè pas, s’han extret les dades del qüestionari i 

s’han analitzat. 

Aquests han estat els passos que hem seguit per a l’elaboració i 

aplicació del qüestionari, amb la finalitat d’obtenir informació sobre cada 

una de les escoles, en relació a les seves pràctiques educatives.  

L’estructura del qüestionari 

Per últim voldríem esmentar que les preguntes del qüestionari han estat  

agrupades en cinc blocs diferents, que es refereixen a aspectes de les 

pràctiques educatives en general:   

Bloc A: Quatre preguntes sobre materials per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge. 

Bloc B: Tres preguntes referents a l’avaluació de l’alumnat. 

Bloc C: Una pregunta referent a les metodologies d’ensenyament i 

aprenentatge. 

Bloc D: Sis preguntes sobre aspectes curriculars generals. 

Bloc E: Onze preguntes referents a suports i serveis dins i fora de l’aula, i 

en general a tota l’escola. 

Per a cada un d’aquests blocs s’han formulat les preguntes, de 

forma oberta sobre la temàtica a la qual fan referència, i que, en el seu 

conjunt, formen el qüestionari utilitzat en la investigació. 

2.1.3  L’anàlisi de les dades 

L’anàlisi de les dades ha estat l’etapa del procés d’investigació que 

ens ha permès reflexionar, a partir de  tota la informació extreta dels 

qüestionaris contestats per les escoles. Ha implicat treballar amb les 

dades, compilar-les, sintetitzar-les i organitzar-les en categories i, en 

definitiva, descobrir què han aportat per la nostra recerca. 
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L’anàlisi de les dades s’ha caracteritzat bàsicament per ser inductiva, 

constructiva i subjectiva (Goetz i LeCompte, 1988): 

• Inductiva, ja que s’ha centrat en el descobriment de constructes i 

proposicions que han donat lloc a les categories, a partir de les dades 

relatives a les pràctiques educatives de les diferents escoles.  

• A més ha estat constructiva, perquè els resultats obtinguts, han 

permès construir una coneixement sobre l’anàlisi d’algunes de les 

nostres pràctiques educatives en relació a enfocaments inclusius. 

• I per últim és subjectiva, ja que ens ha permès extreure informació 

sobre les pràctiques educatives de cada una de les escoles 

analitzades, amb la finalitat  -en algun moment- de poder iniciar una 

nova recerca o d’establir algun pla de treball. 

 

Aquesta anàlisi s’ha dut a terme utilitzant la inducció analítica i les 

comparacions constants: 

• Entenem per inducció analítica, l’estratègia que implica l’examen 

de les dades per tal de trobar categories de fenòmens i relacions 

(Robinson, 1951, citat per Goetz i LeCompte, 1988). 

• Pel que fa a la tècnica de les comparacions constants (Glaser i 

Strauss, 1967, citats per Goetz i LeCompte, 1988), aquestes 

signifiquen la comparació de les categories extretes sobre les 

pràctiques educatives en relació a les pràctiques aplicades en 

entorns inclusius. D’aquesta equiparació n’han sorgit nous 

enunciats teòrics referents a les pràctiques educatives que poden 

donar lloc a recerques posteriors, i que al mateix temps ens han 

permès  extreure moltes aportacions en relació al nostre objecte 

d’estudi. 

En tractar-se de preguntes obertes, a vegades s’ha donat més d’una 

resposta a una mateixa pregunta. Per això, el percentatge de la 

freqüència s’ha calculat sobre el nombre total de categories identificades 

a cada pregunta, no sobre el nombre de qüestionaris rebuts. 
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Procediment seguit per a la recollida i l’anàlisi d e les dades 

 Un cop elaborat el qüestionari definitiu va ser tramès -juntament 

amb la carta de presentació- a les cinc escoles que havien estat 

escollides per participar en la recerca. 

Una vegada recollits els qüestionaris contestats per les escoles (els 

quals poden consultar-se en l’annex 5), hem procedit al seu estudi seguint 

els passos següents: 

En primer lloc, s’ha elaborat una taula (que podeu consultar en 

l’annex 4) en la qual es poden veure les respostes que les cinc escoles 

han donat a les preguntes del qüestionari, ordenades per blocs. 

En segon lloc, s’ha dut a terme un procés de categorització que ens 

ha permès fer inferències de l’anàlisi de les respostes donades pels 

centres. Aquest procés consisteix en resumir, o reduir, les respostes 

“brutes” del qüestionari en un nombre determinat de categories: hi ha 

respostes que, amb paraules diferents, diuen el mateix que altres; en 

aquest cas, es poden incloure dins d’una mateixa categoria. Totes les 

respostes donades pels centres s’han de poder incloure en alguna de les 

categories identificades. 

En tercer lloc, s’ha determinat la freqüència de cada una de les 

categories identificades, en xifres absolutes i en percentatge. Això ens ha 

permès determinar amb quina freqüència es donen, en les escoles que 

han participat en la recerca, cada una de les pràctiques educatives 

analitzades, tot comparant-les amb la pràctica inclusiva implícita, que ha 

servit de referent per a aquesta anàlisi. 

Finalment, a partir d’aquesta anàlisi, hem elaborat les conclusions de 

la recerca. 

2.2 Anàlisi de pràctiques educatives, des d’un enfo cament inclusiu. 

Hem arribat ja al moment d’exposar els resultats de la nostra 

recerca. En aquest segon apartat del capítol 2 s’exposaran els resultats 

de l’anàlisi de les dades obtingudes a partir del qüestionari contestat per 
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cinc escoles de la comarca d’Osona: En primer lloc, les categories 

identificades en les respostes a cada pregunta i la freqüència amb què 

apareixen, i, en segon lloc, les conclusions i la discussió de la recerca. 

1.2.1 Categories i freqüència 

Per tal de representar les categories i la freqüència així com també 

l’anàlisi comparatiu obtingut de cada una de les preguntes realitzades a 

les escoles, i les quals fan referència als cinc blocs contemplats a la 

recerca, seguim els següents passos: 

• S’especifiquen –resaltades en un requadre- les pràctiques 

inclusives implícites que han servit com a referent per a l’anàlisi de 

les respostes dels centres. 

• S’inclou una taula amb les categories identificades i la seva 

freqüència, juntament amb una gràfica de les dades incloses en la 

taula. 

• Finalment, a partir d’aquí es fa l’anàlisi comparativa de les 

respostes donades, en relació a les pràctiques inclusives implícites. 

 

En el proper apartat aniré exposant l’anàlisi de la informació obtinguda en 

cadascun dels blocs. 



 74 

 

BLOC A: PEL QUE FA ALS MATERIALS D’ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE 

 

Pel que fa a aquest bloc, analitzarem els materials d’ensenyament i 

aprenentatge: si són comuns per a tota la classe, qui els ajusta per els 

alumnes amb n.e.e., si aquest alumnat utilitza els materials comuns o 

alguns materials específics per a ells i, en aquest cas, quin professional 

els proposa. 

 

Pràctica inclusiva implícita: 

A les unitats de programació, els materials per a l’ensenyament i aprenentatge 
estan preparats de manera que els pugui utilitzar tot l’alumnat de la classe 
(inclòs l’alumnat amb discapacitats i, en general, l’alumnat amb necessitats 
educatives especials). 

 

Primera pregunta: 

Quadre A.1. A les unitats de programació, els materials per a l’ensenyament i 
aprenentatge estan preparats de manera que els pugui utilitzar tot l’alumnat de 
la classe (inclòs l’alumnat amb discapacitats i, en general, l’alumnat amb 
necessitats educatives especials)? En cas afirmatiu o negatiu com s’ajusten 
aquestes a les necessitats i possibilitats de cada alumne? 

Categories: Freqüència Percentatge  

A.1.1 Es procura que hi hagi activitats de diferent 
nivell a cada unitat 

1/5 20% 

A.1.2 En moltes ocasions, o sempre que sigui 
possible 

2/5 40% 

A.1.3 D’entrada no estan adaptats i, en tot cas, 
ho ha de fer el tutor o cada professor 

2/5 40% 

Taula 1 
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Anàlisi comparativa: 

Només una escola diu que, d’entrada, procura programar activitats 

de diferents nivells per cada unitat didàctica, fet que coincidiria amb la 

pràctica més inclusiva. 

Dues escoles diuen que en moltes ocasions, o sempre que sigui 

possible, s’intenten ajustar a les necessitats educatives especials d’alguns 

nens. 

I les altres dues escoles reconeixen que, d’entrada, els materials que 

s’utilitzen estan preparats per als alumnes sense dicapacitat i no estan 

adaptats per a tots. En tot cas, les ha d’ajustar –si es fa- el tutor o cada 

professor. 

 

Pràctica inclusiva implícita: 

El mestre tutor, en col·laboració amb tots els professionals implicats en 
l’educació de l’alumnat (mestre d’educació especial, altres especialistes...) 
és el responsable de concretar o ajustar els materials de les unitats de 
programació, segons les capacitats, possibilitats i necessitats de cada 
alumne (inclòs l’alumnat amb necessitats educatives especials). 
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Segona pregunta: 

Quadre A.2.  Qui és el professional responsable de concretar o ajustar el 
material a l’ensenyament i aprenentatge de les Unitats de programació, segons 
les capacitats, possibilitats i necessitats de cada alumne (inclòs l’alumnat amb 
discapacitats i, en general amb necessitats educatives especials)? 

Categories Freqüència Percentatge  

A.2.1 El mestre tutor juntament amb especialistes 
(mestre d’educació especial o altres) 

2/5 40% 

A.2.2 El mestre d’educació especial 1/5 20% 

A.2.3 El professor de la matèria 2/5 40% 

Taula 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Tal i com es pot observar en la taula, només en dues escoles la 

tasca d’ajustar el material a les necessitats de l’alumnat, és una tasca que 

es realitza en col·laboració amb els diferents especialistes que intervenen 

en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne.  

Però per les escoles analitzades, és una tasca que realitza una única 

persona –el professor de la matèria, o bé el mestre d’educació especial-, 

depenent de la necessitat de cada alumne i de les competències del 
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docent. Però s’evidencia que les funcions del docent per a l’ajustament de 

materials són diferents, depenen del tipus d’alumnat. 

Pràctica inclusiva implícita: 

L’alumnat amb n.e.e. utilitza els materials per a l’ensenyament i aprenentatge 
previstos, en les unitats de programació, per a la majoria d’alumnes de la 
classe. Perquè això sigui possible, els alumnes amb n.e.e. reben els suports 
materials i personals que facin falta, dins la mateixa aula. 

Tercera pregunta: 

Quadre A.3.L’alumnat amb n.e.e. utilitza els materials per a l’ensenyament i 
aprenentatge previstos en les unitats de programació per a la majoria 
d’alumnes de la classe? En cas afirmatiu podria respondre com? 

Categories Freqüència Percentatge  

A.3.1 Normalment sí 1/5 20% 

A.3.2 Sí, si és possible o és capaç de fer-ho 2/5 40% 

A.3.3 Alguns sí, però depèn de les n.e.e. 1/5 20% 

A.3.4 No les utilitza, perquè no estan adaptades a 
les necessitats de l’alumne 

1/5 20% 

Taula 3 
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Anàlisi comparativa: 

Només hi ha una escola que digui que normalment sí que utilitza els 

materials comuns. Però les altres escoles diuen que utilitzen les mateixes 

activitats, però només  si és possible (una escola), si és capaç de fer-les 

(una escola) o si les seves necessitats educatives especials li ho 

permeten (una escola). Una altra diu clarament que l’alumnat amb n.e.e. 

no utilitza els materials previstos per a la majoria de la classe, perquè no 

estan adaptats a les necessitats d’aquest alumnat. 

Pel que fa a la segona part de la pregunta, entre les escoles que 

responen, afirmativament (encara que sigui amb algunes reserves), pel 

que fa al com les utilitzen, només dues escoles diuen que els alumnes 

amb n.e.e. utilitzen els materials comuns amb el recolzament o la 

supervisió del tutor. 

Pràctica inclusiva implícita: 

És un treball en equip la proposta de materials per a l’ensenyament i 
aprenentatge (diferents dels generals de la classe) a l’alumnat amb 
discapacitats i/o amb n.e.e., activitats que l’alumne realitza dins l’aula 
ordinària. 

Quarta pregunta: 

Quadre A.4. Qui és el professional que proposa materials per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge (diferents dels generals de la classe) a l’alumnat amb 
discapacitats i, en general a l’alumnat amb n.e.e., activitats que l’alumne 
realitza dins l’aula ordinària? 

Categories: Freqüència Percentatge 

A.4.1 El mestre d’educació especial 2/6 33’5% 

A.4.2 Els professionals de l’EAP 1/6 16’6% 

A.4.3 El mestre d’educació especial i el tutor 
juntament amb l’EAP o altres especialistes 

1/6 16’6% 

A.4.4 El mestre d’educació especial juntament 
amb l’EAP i altres especialistes 

1/6 16’6% 

A.4.5 El mestre d’educació especial i el tutor 1/6 16’6% 

Taula 4 
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Anàlisi comparativa: 

Tal i com es pot observar, en aquesta pregunta hi ha respostes molt 

variades. Només dues de les escoles han coincidit en dir que el 

responsable de proposar el material pels alumnes amb n.e.e. és el mestre 

d’educació especial.  Una de les escoles ha expressat que aquesta és 

una de les tasques de l’EAP. Però la resta de respostes han parlat d’un 

treball amb col·laboració.  

Concretament l’escola número cinc és la que ha posat èmfasi a un 

treball d’equip format per diferents experts i professionals que intervenen 

en el procés d’ensenyament i aprenentatge, els quals tenen diferents 

formacions i per tant diferents punts de vista. Aquesta última també és la 

única escola que expressa que també és una tasca del mestre tutor, ja 

que la resta d’escoles només parlen de la figura de l’expert o especialista 

en l’aspecte de proposar el material per l’alumnat amb n.e.e.  
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BLOC B: PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

Aquest segon bloc que exposarem a continuació fa referència a 

tres dels aspectes sobre el tema de l’avaluació: si s’adapta a les 

necessitats de cada alumne; quin és el professional que avalua l’alumnat; 

i quin es el professional que concreta o ajusta els materials per a 

l’avaluació de tot l’alumnat. 

 

Pràctica inclusiva implícita: 

L’avaluació s’adapta a les necessitats educatives de cada alumne. El mestre 
tutor és el responsable d’avaluar tot l’alumnat, inclòs l’alumnat amb 
discapacitats i en general amb n.e.e., per a l’avaluació del qual , i per a la 
concreció o ajustament de les activitats i els materials d’avaluació d’aquest 
alumnat, compta amb la col·laboració dels especialistes que intervenen en la 
seva educació. 

 

Primera pregunta: 

Quadre B.1. L’avaluació s’adapta a les necessitats de cada alumne? Com? 

Categories: Freqüència Percentatge  

B.1.1 Sí, perquè s’avalua en base als objectius 
proposats per cada alumne (tant alumnes amb 
ACI com no) 

4/5 80% 

B.1.2 Es procura 1/5 20% 

Taula 5 
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Anàlisi comparativa: 

A partir de  les dades que hem presentat es pot observar que la gran 

majoria de les escoles afirmen que avaluen a l’alumnat en base a les 

seves característiques personals. Més concretament, els alumnes amb 

n.e.e. s’avaluen a partir dels objectius plantejats en la seva Adequació 

Curricular Individualitzada. Aleshores utilitzen l’ACI com a referent per a 

avaluar, o com a “protocol” a complimentar. En aquest cas caldria 

plantejar si s’entén el concepte d’avaluació com una eina per ajudar  a 

progressar a l’alumne dins les seves possibilitats d’aprenentatge o bé un 

simple tràmit burocràtic: 

Escola 1: “...als alumnes amb discapacitats se’ls avalua segons el 

seu ACI”. 

Escola 2: “L’avaluació ha de fer-se a partir de l’ACI que prèviament 

s’ha elaborat”. 

Escola 3: “Se li avalua allò que pot fer. Si hi ha coses que no   pot 

fer no se l’avalua”. 

 Escola 5: “En els casos de ACI, seguint els objectius prioritzats”. 

Només una de les cinc escoles no ho assegura, és a dir, expressa 

que només procura avaluar a l’alumne en relació a les seves necessitats: 

 Escola 4: “Es procura... adaptant les estratègies a seguir...”. 
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Segona pregunta: 

Quadre B.2. Qui és el professional que avalua l’alumnat (inclòs l’alumnat amb 
discapacitats i en general amb n.e.e.)? Quins aspectes es prioritzen alhora 
d’avaluar la diversitat dels alumnes? 

Categories: Freqüència Percentatge 

B.2.1 Avalua tot l’alumnat (inclòs els que tenen 
n.e.e.) el mestre tutor o el professor d’àrea 

1/6 16’7% 

B.2.2 Avalua tot l’alumnat (inclòs els que tenen 
n.e.e.) el mestre tutor amb l’equip de cicle 

1/6 16’7% 

B.2.3 Avalua els alumnes el tutor i, per a 
l’avaluació dels alumnes amb n.e.e., intervenen 
també els professionals implicats en la seva 
educació 

2/6 33’3% 

B.2.4 Avalua els alumnes el tutor, però els que 
tenen n.e.e. els avaluen els professionals que els 
eduquen o el mestre tutor 

2/6 33’3% 

Taula 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Categories

B.2.1 Avalua tot l'alumnat (inclòs
els que tenen n.e.e.) el mestre
tutor o el professor d'àrea)

B.2.2 Avalua tot l'alumnat (inclòs
els que tenen n.e.e.) el mestre
tutor juntament amb l'equip de
cicle

B.2.3 Avalua els alumnes el tutor i,
per a l'avaluació dels alumnes
amb n.e.e., intervenen també els
professionals implicats en la seva
educació

B.2.4 Avalua els alumnes el tutor,
però els que tenen n.e.e. els
avaluen els professionals que els
eduquen o el mestre tutor

Gràfica 6 



 83 

Anàlisi comparativa: 

En la majoria de les escoles la figura del mestre tutor és primordial 

per a l’avaluació de l’alumne, ja sigui amb  coordinació amb els 

especialistes que intervenen en l’educació de l’alumne o no, depenen 

lògicament de les necessitats que presenta l’alumne.  

Això concorda amb la manera com s’entén l’avaluació en entorns 

educatius inclusius: el treball en equip és fonamental, ja que es  parteix de 

la base  que una única persona no pot conèixer tot l’aprenentatge que 

pugui realitzar un alumne, és a dir, tots els professionals saben una petita 

part del coneixement que ha adquirit  i del seu progrés. 

Una de les escoles expressa que per l’alumnat amb n.e.e. el 

professional que avalua és el mestre d’educació especial, i, a vegades, 

amb l’ajuda del mestre tutor. 

 Per tant concretar  les activitats d’avaluació i la mateixa avaluació, 

és també feina de tots, no d’un de sol, tal i com expressen les respostes 

recollides en la pregunta número tres d’aquest bloc. 

Pel que fa a la segona part de la pregunta  -“Quins aspectes es 

prioritzen a l’hora d’avaluar la diversitat dels alumnes?”- només una 

escola especifica que es prioritzen “Les adaptacions de l’alumne al grup 

de referència, l’assoliment dels objectius plantejats i prioritzats, l’actitud 

vers la matèria, l’interès per les activitats”.  

Tercera pregunta: 

Quadre B.3. Qui és el professional que concreta o ajusta les activitats i els 
materials per a l’avaluació (inclòs l’alumnat amb discapacitats i, en general amb 
n.e.e.)? 

Categories: Freqüència Percentatge 

B.3.1 El mestre tutor juntament amb els 
especialistes 

4/5 80% 

B.3.2 El mestre tutor 1/5 20% 

Taula 7 
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Anàlisi comparativa: 

Totes les escoles entenen que el mestre tutor intervé en la concreció 

o ajustament de les activitats i els materials per a l’avaluació. Però mentre 

quatre escoles indiquen que també hi intervenen els altres especialistes, -

com és el propi enfocament inclusiu- una només parla del mestre tutor. 
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BLOC C: PEL QUE A LES METODOLOGIES D’ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE 

 

En el present bloc, ens centrarem a analitzar les metodologies 

d’ensenyament i aprenentatge més utilitzades per les cinc escoles 

analitzades.  Concretament ens interessarem per aquelles que són 

utilitzades en enfocaments educatius inclusius. 

 

Pràctica inclusiva implícita: 

Perquè puguin ser atesos degudament dins l’aula tots els alumnes (inclosos els 
que tenen alguna discapacitat i, en general, els que tenen necessitats 
educatives especials) s’ha d’utilitzar diferents metodologies: treball cooperatiu, 
treball per parelles, participació parcial, entre altres. 

Primera pregunta: 

Quadre C.1.Quines de les següents metodologies són utilitzades a l’aula, i en 
cas que s’utilitzin com? Treball cooperatiu, treball per parelles, participació 
parcial, altres. 

Categories: Freqüència Percentatge 

C.1.1 S’utilitzen les metodologies en relació al 
treball i activitat que es fa 

2/5 40% 

C.1.2 S’utilitza el treball individual 3/5 60% 

Taula 8 
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Anàlisi comparativa: 

Tal i com es pot observar, cap de les cinc escoles parla de les 

metodologies inclusives que es citaven a la pregunta, sinó que responen 

d’una forma més evasiva: s’aplica la metodologia en funció del tipus 

d’activitat i de la situació i moment que es tracta: 

Escola 1: “S’utilitzen diferents metodologies segons el treball que 

es fa. No n’hi ha cap de concreta. Cada mestre utilitza les que 

considera adients”. 

Escola 2: “Segons l’activitat s’utilitza un tipus o un altre”. 

Tanmateix hi ha tres escoles, que es refereixen, com a metodologia 

més general, a l’aprenentatge individualitzat: 

 Escola 3: “Normalment els alumnes treballen individualment”. 

Escola 4: “En general es fa servir una mica tot, però encara hi   ha 

molt treball individualitzat dins el grup-classe”. 

Escola 5: “El treball individualitzat”. 

Per tant,  sembla que el treball individual és una de les metodologies 

més utilitzades i permanents, tot i que algunes escoles diguin que la 

metodologia utilitzada,  depèn del tipus d’activitat i del moment en què 

s’aplica. 
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En aquest sentit, doncs, la pràctica educativa sobre aquest aspecte 

en les escoles consultades s’allunya força del que es practica en entorns 

inclusius. 
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BLOC D: ASPECTES CURRICULARS GENERALS 

Pel que fa aquest bloc, analitzarem els aspectes curriculars 

generals, és a dir, des de la formulació i priorització d’objectius i 

continguts curriculars fins a la participació i elaboració d’Adequacions 

Curriculars Individualitzades. 

Tot seguit procedirem a analitzar la formulació de continguts i 

objectius d’una manera conjunta, ja que les cinc escoles utilitzen els 

mateixos procediments en la priorització dels dos aspectes. 

Pràctica inclusiva implícita: 

A l’hora de formular els continguts que han de treballar a curt termini tots els 
alumnes, fins i tot els alumnes amb discapacitats i, en general, amb n.e.e., s’ha 
de tenir en compte el que està establert en el currículum general i comú, 
sobretot aquells que els permeten avançar en la direcció que marquen els 
objectius generals de l’etapa i de cada una de les àrees. També s’ha de donar 
molta importància als continguts actitudinals i de valors relacionats amb les 
diferències individuals, culturals i familiars, i amb l’assoliment de posicions no 
discriminatòries. 

Primera pregunta: 

Quadre D.1.Quins aspectes es tenen en compte, i amb quin grau de 
priorització, a l’hora de formular els continguts, a curt termini que l’alumne ha 
d’aprendre, inclòs els alumnes amb discapacitats, i en general amb n.e.e? 

Categories: Freqüència Percentatge  

D.1.1 hi ha uns mínims que l’alumne ha d’assolir i 
que venen marcats pel PCC 

3/6 50% 

D.1.2 Es prioritzen els aprenentatges bàsics de la 
comunicació, expressió, habilitats socials i 
personals bàsiques 

1/6 16´66% 

D.1.3 Pels alumnes amb n.e.e. es tenen en 
compte les seves necessitats 

2/6 33’4% 

Taula 9 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Per a tres escoles, els continguts que es formulen i que es prioritzen 

són els mínims que venen establerts en el PCC, tot i que per als alumnes 

amb necessitats educatives especials, alguns especifiquen que: 

Escola 1: “... els mínims els marca l’individu, en cap cas el 

currículum”. 

Escola 2: “... són els especialistes que els marquen”. 

Escola 3: “Es té en compte el que el Departament considera que 

són els continguts adequats als que aquests fan”. 

Una escola prioritza per a tots els alumnes els aprenentatges que 

considera bàsics: comunicació-expressió, habilitats socials i personals 

bàsiques. 

Només una escola prioritza els aprenentatges bàsics per a tot 

l’alumnat en la línia del que és més propi de pràctiques educatives 

inclusives. Les altres -tot i que parteixen del mínim que s’estableix per a 

tots en el PCC- sembla ser que accepten que per als alumnes amb n.e.e. 

s’han de fer alguns consideracions específiques. Això, però, no es pot 

afirmar amb claredat, a partir del que responen les escoles, sobretot si 
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tenim en compte que dues escoles no han respost la segona pregunta, 

que complementava la primera. 

Segona pregunta: 

Quadre D.2.Podria descriure, com es formulen els objectius didàctics a curt 
termini que es pretén que assoleixi cada alumne? S’empren els mateixos 
criteris pels alumnes amb discapacitats, i en general amb n.e.e.? En cas 
negatiu com? 

Categories: freqüència Percentatge 

D.2.1 A partir dels mínims establerts o que s’han 
de donar, però per als alumnes amb n.e.e. es té 
en compte el seu handicap 

2/5 40% 

D.2.2 Els objectius es plantegen en forma de 
capacitats 

1/5 20% 

D.2.3 (No responen) 2/5 40% 
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Anàlisi comparativa: 

Sembla ser que només una escola redacta els objectius didàctics de 

forma prou àmplia i oberta, (“en forma de capacitats”) perquè puguin 

abastar tots els alumnes. 

Les altres escoles que responen la pregunta (n’hi ha dues que no la 

responen) sembla que insinuen -tot i que tampoc no queda prou clar- que, 

a l’hora de redactar els objectius didàctics per als alumnes amb n.e.e., es 

segueixen criteris diferents dels que es segueixen per redactar els 

objectius didàctics dels altres alumnes. 
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Pràctica inclusiva implícita: 

Per als alumnes amb discapacitats i, en general , amb n.e.e., cal adequar -en un 
sentit o un altre- totes les àrees del currículum, com a norma general, perquè 
totes les àrees són importants, en principi, per al desenvolupament integral de 
tot l’alumnat. 
Les ACI han d’incloure objectius del currículum escolar general o comú. 
La responsabilitat de l’elaboració de les  ACI la comparteixen tots els 
professionals implicats en l’educació dels alumnes a qui s’ha adequat el 
currículum. 

Tercera pregunta: 

Quadre D.3. L’Adequació Curricular Individualitzada dels alumnes amb n.e.e. 
inclou continguts de totes les àrees del currículum escolar? En cas que hi hagi 
àrees més representatives podria concretar quines? 

Categories: Freqüèn. Percent. 

D.3.1 Normalment, les ACI inclouen continguts, de totes 
les àrees 

1/7 14’2% 

D.3.2 Les ACI inclouen continguts de les àrees en què 
pot participar l’alumne a qui s’adequa el currículum, en 
funció de les seves necessitats 

2/7 28’6% 

D.3.3 Les ACI inclouen continguts de matemàtiques, de 
llengua, de socials i naturals 

1/7 14’2% 

D.3.4 Les ACI inclouen continguts de les àrees 
instrumentals (llengua i matemàtiques) 

1/7 14’2% 

D.3.5 Les àrees més representatives en les ACI són les 
de llengua i matemàtiques 

1/7 14’2% 

D.3.6 Les àrees més representatives són les de 
llengües 

1/7 14’2% 

Taula 11 
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Anàlisi comparativa: 

Els continguts que s’inclouen i es prioritzen en les  ACI dels alumnes 

amb n.e.e., fan referència –en general per a les cinc escoles- a unes 

àrees concretes (les llengües,  les matemàtiques, les naturals i les socials) 

i no a totes les àrees. Una escola diu que les ACI normalment inclouen 

continguts de totes les àrees, però les més representatives són el 

llenguatge i les matemàtiques. En conclusió, es prioritza i es dóna més 

pes  a les àrees més instrumentals. 

Tot i així hi ha una escola que explica que en l’ACI dels alumnes 

amb n.e.e s’han d’incloure totes les àrees del currículum escolar i tenir en 

compte els diferents ritmes d’aprenentatge: 

Escola 2: “...si aquest pot participar en totes les àrees (encara que 

sigui a un altre ritme) i aconseguir una relació amb els seus 

companys, doncs ha d’incloure totes les àrees del currículum...”. 

0

5

10

15

20

25

30
D.3.1. Normalment, les ACI inclouen continguts, de
totes les àrees

D.3.2. Les ACI inclouen continguts de les àreesen
què pot participar l’alumne a qui s’adequa el
currículum, en funció de les seves necessitats
D.3.3. Les ACI inclouen continguts de
matemàtiques, de llengua, de socials i naturals

D.3.4. Les ACI inclouen continguts de les àrees
instrumentals (llengua i matemàtiques)

D.3.5.1 Les àrees més representatives en les ACI
són les de llengua i matemàtiques

D.3.6 Les àrees més representatives són les de
llengües

Gràfica 11 



 94 

Quarta pregunta: 

Quadre D.4.L’Adequació Curricular Individualitzada dels alumnes amb n.e.e. 
inclou objectius de les àrees del currículum escolar? 

Categories: Freqüència Percentatge 

D.4.1. S’intenta, si és que l’alumne ho segueix 2/5 40% 

D.4.2. Si. 3/5 60% 

Taula 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

A partir de les dades exposades, podem observar que  els objectius 

que s’inclouen en les ACI tot i que puguin arribar a ser només d’una àrea 

concreta, segueixen, per a tres de les  escoles, el currículum escolar 

establert per  a la majoria dels alumnes. Dues escoles matisen que 

s’inclouen els objectius del currículum, si és que l’alumne ho pot realitzar. 

D’aquesta anàlisi en podem concloure que la majoria de les escoles 

segueix en el currículum general i establert per a la majoria dels alumnes, 

i adapten aquests objectius per als alumnes amb n.e.e.,  ja que un 

currículum estandarditzat  no respon a les necessitats de tot l’alumnat. 

Però en dues de les escoles es proposen en les ACI aquells 

objectius establerts en el currículum general que l’alumne pot seguir 

mínimament. 
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Cinquena pregunta: 

Quadre D.5.Quins professionals participen en l’elaboració de les ACI? 

Categories: Freqüència Percentatge 

D.5.1 El mestre tutor juntament amb el mestre 
d’educació especial i altres especialistes 

2/5 40% 

D.5.2 El mestre tutor juntament amb el mestre 
d’educació especial 

1/5 20% 

D.5.3 El mestre tutor juntament amb el 
psicopedagog 

2/5 40% 

Taula 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Queda molt clar que -tal com es postula des de pràctiques 

educatives inclusives- l’elaboració de les ACI, en les escoles consultades, 

és una tasca duta a terme en equip pels professionals implicats en 

l’educació dels alumnes a qui s’ha adequat el currículum. 
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Sisena pregunta: 

Quadre D.6.Creu que en l’elaboració de les ACI, el paper més rellevant és el 
del mestre d’educació especial? Per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

D.6.1 No. Ha de ser un treball en equip 3/5 60% 

D.6.2 Sí, perquè és el que coneix millor als 
alumnes amb dificultats 

1/5 20% 

D.6.3 Sí, però ha de treballar en equip 1/5 20% 

Taula 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

 Concretament només  es creu que  la figura del mestre d’educació 

especial és primordial per a la realització de les  ACI en  dues de les 

escoles, per dues raons diferents: 

Escola 3: “si. Perquè és el que coneix millor les dificultats   

d’aprenentatge   dels alumnes”. 

Escola 5: “ Si, perquè és l’especialista, però cal que col·labori amb 

el mestre  d’àrea o tutor” 
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Però en la resta, tal com es planteja des de les escoles inclusives el 

paper del mestre d’educació especial no és el més important, en 

l’elaboració de les ACI, sinó que es tracta d’una tasca d’equip: 

Escola 1: “...el tutor, el mestre d’educació especial i tots els 

professors que tinguin a veure [...] 

[...]Tot el professional que intervingui en l’educació de l’alumne és 

important per a l’elaboració de l’ACI  ja que hi aporta el seu punt de 

vista”. 

Escola 2: “El mestre tutor, els professors d’educació especial i el 

responsables de l’EAP [...] tots tenen el seu paper per igual...”. 

Escola 4: “El tutor-professor de l’àrea i el Psicopedagog [...]  és 

necessari que la seva feina sigui en equip amb la resta de docents i 

tutors”. 
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BLOC E: REFERENT A SUPORTS I SERVEIS DINS I FORA DE  L’AULA, 

I EN GENERAL A TOTA L’ESCOLA 

En aquest bloc analitzarem tots aquells aspectes que fan referència 

als suports i serveis dins i fora del centre, des dels suports i ajuts que es 

faciliten als alumnes i als mestres tutors, fins als aspectes més tècnics 

que fan referència a les instal·lacions i serveis que proporcionen els 

centres analitzats. 

Comencem per tant a analitzar els suports que se li ofereix al mestre 

tutor per a la realització de les seves tasques diàries. 

Pràctica inclusiva implícita: 

El mestre d’educació especial actua de suport al mestre tutor, col·laborant amb 
ell:  

• En l’elaboració de les unitats de programació per tal que estiguin preparades 
per a ser una base comuna per a tot l’alumnat. 

• En la concreció o ajustament d’aquesta base comuna per a l’alumnat amb 
discapacitats i, en general, amb n.e.e. 

• En la realització d’activitats que porta a terme tot el grup classe, en el 
context general de l’aula ordinària. 

Primera pregunta: 

Quadre E.1.El mestre d’educació especial col·labora amb el mestre tutor en 
l’elaboració de les unitats de programació per tal que estiguin preparades per a 
ser una base comuna per a tot l’alumnat? En cas afirmatiu, com? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.1.1 No 3/5 60% 

E.1.2 Depèn de les obligacions del mestre 
d’educació especial 

1/5 20% 

E.1.3 Si, participant de les tasques de preparació 
i adequació del currículum 

1/5 20% 

Taula 15 
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Anàlisi comparativa: 

De les respostes que hem presentat anteriorment podem observar 

que el mestre d’educació especial en tres de les cinc escoles, no 

col·labora en la preparació d’unitats de programació previstes per tot 

l’alumnat.  

En una escola “depèn de les obligacions del mestre d’educació 

especial”, la qual cosa ens fa pensar que només hi col·labora si pot, si la 

feina li ho permet. 

Només una escola afirma clarament que sí, i ho fa “participant de les 

taques de preparació i adequació del currículum”, que és el que es fa en 

les escoles inclusives. 

En conseqüència podem veure que majoritàriament les tasques del 

mestre tutor i del mestre d’educació especial, queden diferenciades 

segons les competències i el tipus d’alumnat al que atenen. Per tant el 

mestre d’educació especial només col·labora i està en contacte amb el 

mestre tutor, en aquells casos en que a l’aula hi ha alumnes amb n.e.e. 

però pel que fa a la resta de l’alumnat sense dificultats d’aprenentatge ni 

n.e.e., per a la seva atenció,  no hi entren ni està dins  les competències 

el mestre d’educació especial. 
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Segona pregunta: 

Quadre E.2. El mestre d’educació especial col·labora amb el mestre tutor en la 
concreció o ajustaments personalitzats de les unitats de programació per a 
l’alumnat amb discapacitats i en general, amb n.e.e.? En cas afirmatiu com? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.2.1 Sí, però és un treball en equip 5/5 100% 

Taula 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Totes les escoles afirmen -tal com es propugna des d’enfocaments 

inclusius- que per a la concreció i ajustament de les unitats de 

programació per a l’alumnat amb n.e.e., és primordial l’actuació conjunta 

del mestre d’educació especial i del mestre tutor. 

En la investigació també hem volgut comprovar si el mestre 

d’educació especial col·labora amb el mestre tutor en el context general 

del grup-classe, en les activitats que s’hi duen a terme. En l’anàlisi hem 

pogut comprovar els següents aspectes en relació a la següent pregunta: 
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Tercera pregunta: 

Quadre E.3.El mestre d’educació especial del centre col·labora amb el mestre 
tutor en el context general de l’aula ordinària en les activitats que porta a terme 
tot el grup-classe? En cas afirmatiu podria concretar amb quin tipus d’activitats? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.3.1 En pocs casos, i quan es fan grups de 
lectura o de matemàtiques 

2/5 40% 

E.3.2 Sí, si se li demana 1/5 20% 

E.3.3 No 2/5 40% 

Taula 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Tres de les escoles consultades han afirmat que el mestre 

d’educació especial només col·labora en les activitats plantejades pel grup 

classe esporàdicament “si se li demana” i en aquells casos en què es 

necessita una atenció més individualitzada, ja sigui pel seguiment 

d’activitats de lectura o per aspectes més procedimentals de les 

matemàtiques on es fan més evidents les diferències individuals i els 

ritmes d’aprenentatge. 
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Dues escoles, afirmen clarament que no hi ha cap mena de 

col·laboració per part del mestre d’educació especial en les activitats 

proposades pel grup-classe.  

En conclusió la col·laboració del mestre d’educació especial amb el 

mestre tutor en activitats del grup classe en general no és massa 

freqüent, i, en aquest sentit, les pràctiques educatives de les escoles 

s’allunyen força del que es fa en entorns educatius inclusius. 

 

Pràctica inclusiva implícita: 

Els alumnes amb alguna discapacitat i, en general, amb n.e.e., són atesos dins 
l’aula ordinària i només molt excepcionalment i quan és del tot necessari, són 
atesos fora de l’aula ordinària. 

Quarta pregunta: 

Quadre E.4.Per a quins casos alguns alumnes surten de l’aula ordinària, dins 
l’horari escolar? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.4.1. Per anar amb l’especialista, i rebre una 
atenció més individualitzada 

5/5 100% 

Taula 18 
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Anàlisi comparativa: 

En conclusió, que l’alumne es desplaça a l’aula especial per rebre 

una atenció més individualitzada de l’especialista (logopeda o mestre 

d’educació especial), ja que evidentment (tal i com s’ha pogut veure en la 

resposta anterior) aquesta atenció individualitzada només es dóna dins 

l’aula ordinària en activitats molt concretes –lectura i matemàtiques- i 

només en dues de les cinc escoles consultades. 

Tot i que no es pot deduir clarament de les respostes donades, 

sembla que els alumnes amb alguna discapacitat i, en general, amb 

n.e.e., surten amb més assiduïtat de l’aula ordinària del que es practica en 

entorns educatius inclusius. 

Un dels altres aspectes analitzats és  saber si l’atenció 

individualitzada que es dóna a l’aula d’educació especial es realitza dins o 

fora de l’horari escolar, i els criteris que porten a assumir aquesta decisió. 

Aquesta pregunta la vam formular amb la finalitat de saber fins a quin punt 

era significatiu per les escoles, el fet de que un alumne amb n.e.e. estigui 

el màxim d’hores possible dins l’aula ordinària amb la resta dels seus 

companys. Els resultats extrets van ésser els que es presenten a 

continuació. 

Cinquena pregunta: 

Quadre E.5. El treball amb l’especialista (logopeda, fisioterapeuta...) es realitza 
dins l’horari escolar? En cas afirmatiu o negatiu podria especificar quins criteris 
utilitzen per establir l’horari? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.5.1 Sí, però s’intenta que l’alumne perdi menys 
hores de classe 

1/5 20% 

E.5.2 Sí, l’horari s’intenta que vagi bé a 
l’especialista 

3/5 60% 

E.5.3 No 1/5 20% 

Taula 19 
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Anàlisi comparativa: 

Com es pot observar, només per una escola és  significatiu que 

l’alumne perdi menys hores de classe a l’aula ordinària. I per una de les 

altres escoles el treball amb l’especialista es realitza fora de l’horari 

escolar. 

Però per a les altres escoles el criteri que s’estableix per decidir 

l’horari de desplaçament de l’alumnat amb n.e.e. a l’aula d’educació 

especial, és la disponibilitat del mestre d’educació especial: 

          Escola 2: “L’horari s’intenta que vagi bé a l’especialista...” 

Escola 3: “A vegades si. A vegades no. Segons els horaris 

dels especialistes” 

Escola 5: “Si sempre. Segons l’horari que tingui el logopeda i 

el fisioterapeuta” 

En conclusió podem deduir a partir de les anteriors aportacions, que 

és l’alumne el que s’ha d’adaptar a la organització del centre i no el centre 

a les necessitats personals i individuals de l’alumne. 
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Pràctica inclusiva implícita: 

Tots els nens i les nenes, fins i tot els que tenen alguns discapacitat o, en 
general n.e.e., han de poder anar a l’escola de la seva comunitat, la que estigui 
situada més a propi de casa seva. Per això: 

• Totes les instal·lacions de l’escola són accessibles per a tots els 
alumnes, fins i tot per als que tenen alguna discapacitat. 

• L’escola ha de disposar de transport adequat per a aquells alumnes 
que no es puguin desplaçar fàcilment. 

Sisena pregunta: 

Quadre E.6a. Totes les instal·lacions de l’escola són accessibles per a tots els 
alumnes? En cas negatiu quines són les que més preocupen i per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.6a.1 No són accessibles 3/5 60% 

E.6a.2 Les escoles noves són accessibles, les 
velles no 

1/5 20% 

E.6a.3 Sí 1/5 20% 

Taula 20 
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Quadre E.6b En cas negatiu quines són les que més preocupen i per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.6b.1 Preocupa l’ascensor 1/4 25% 

E.6b.2 Preocupen les rampes 1/4 25% 

E.6b.3 Preocupa la informàtica, els esports i la 
biblioteca 

1/4 25% 

E.6b.4.Preocupa les escales velles 1/4 25% 

Taula 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa (Quadres E6a i E6b): 

Només una escola manifesta que totes les seves instal·lacions són 

accessibles per a tots els seus alumnes. Totes les altres tenen un 

problema o altre que els preocupa: una ascensor, l’accessibilitat de les 

escales velles, nombre de rampes insuficient, la informàtica, els esports, 

la biblioteca i la mobilitat per a tot el centre. 

Es tracta, en general, de centres molt allunyats, pel que fa a la seva 

accessibilitat, del que són les escoles inclusives. 

 

Una de les altres preguntes era saber si les escoles analitzades 

disposen  de transport adequat per aquells alumnes que no es poden 
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desplaçar fàcilment. Els resultats obtinguts han estat molt semblants i 

lligats als mateixos de la pregunta anterior. Vegem-ne els resultats. 

Setena pregunta: 

Quadre E.7a.L’escola disposa de transport adequat per aquells alumnes que no 
es puguin desplaçar fàcilment? En cas negatiu creuen que podria ser important 
disposar d’aquests tipus de transport? Per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.7a.1 No disposa de transport adequat 4/5 80% 

E.7a.2 En alguns casos sí 1/5 20% 

Taula 22 
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Quadre E.7b En cas negatiu creuen que podria ser important disposar d’aquests 
tipus de transport? Per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.7b.1 Seria interessant disposar-ne per facilitar-
ne la integració, l’assistència i la socialització 

3/5 60% 

E.7b.2 (No responen la segona part de la 
pregunta) 

2/5 40% 

Taula 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisis comparativa (Quadres E.7a i E.7b): 

Només una de les escoles analitzades i només en alguns casos 

disposa de transport adequat. La resta no. I tres de les altres escoles 

creuen que és important que aquest aspecte es contempli en les escoles 

per tal de millorar l’accés i la integració de l’alumnat amb n.e.e. a les 

escoles ordinàries.  

Un dels altres aspectes analitzats ha estat en saber si les escoles 

pensen que és important que l’alumne cursi els seus estudis a l’escola 

més pròxima al seu domicili. Els resultats han estat els que es presenten 

en la següent pregunta. 
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Vuitena pregunta: 

Quadre E.8.Pensen que els alumnes haurien de cursar els seus estudis a 
l’escola més pròxima a casa seva? Perquè? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.8.1  No és important el criteri de proximitat 2/5 40% 

E.8.2  No sempre 1/5 20% 

E.8.3  Sí per comoditat dels pares 1/5 20% 

E.8.4. Sí, per un millor accés i ambient 1/5 20% 

Taula 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Tres de les escoles no veuen important aquest criteri; per elles la 

proximitat del centre al lloc de residència de l’alumne no és significatiu 

Però les altres dues sí que creuen que és important aquest factor 

per diverses raons: 

Escola 3: “Sí. Perquè és la que millor els hi va per arribar-hi” 

Escola 4: “Sí. per comoditat dels pares...” 
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En conclusió, sembla que aquest no és un criteri  important per 

més de la meitat de les escoles analitzades i no donen a aquest fet la 

importància que s’hi dóna en escoles inclusives. 

Una de les altres preguntes plantejades en el qüestionari era saber 

si per aquestes  escoles és important que l’alumne cursi els seus estudis 

en relació a l’edat cronològica al curs que els pertoca. 

Pràctica inclusiva implícita: 

Tots els nens i nenes, independentment  de si tenen alguns discapacitat o, en 
general, n.e.e., han d’anar amb el grup d’alumnes que els pertoca per la seva 
edat cronològica. 

Novena pregunta: 

Quadre E.9.Pensen que els alumnes (inclòs l’alumnat amb discapacitats, i en 
general amb n.e.e.) haurien de cursar els seus estudis en relació a l’edat 
cronològica al curs que els pertoca? Per què? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.9.1. Depèn de cada nen, del factor emocional i 
de les seves necessitats 

2/5 40% 

E.9.2. No 2/5 40% 

E.9.3. Si 1/5 20% 

Taula 25 
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Anàlisi comparativa: 

Tal i com es pot observar, dues de les escoles creuen que aquest  no 

és un aspecte important, tot i que una expressa que: 

 Escola 2: “No, ni l’edat cronològica ni l’edat mental” 

Dues escoles opinen que això depèn de  les necessitats individuals 

i personals de l’alumne: 

Escola 1: “Depèn de cada nen. Però s’ha de tenir en compte el 

factor emocional de l’alumne” 

 Escola 3: “Depèn. S’han de tenir en compte les necessitats del nen” 

Només una de les escoles opina que en general és un aspecte 

important a tenir en compte. 

Per tant, sembla que -en general- aquest és un altre aspecte que, 

com el que s’ha constatat en les respostes de la pregunta anterior, 

preocupa poc a les escoles analitzades i no se li dóna la importància que 

té per a les escoles inclusives. 

Pràctica inclusiva implícita: 

La participació dels pares és un element essencial perquè l’escola pugui 
esdevenir l’escola de tots els nens i nenes de la comunitat, encara que tinguin 
alguna discapacitat o, en general, n.e.e. 

Desena pregunta: 

Quadre E.10.La participació dels pares és significativa? I la participació dels 
pares de l’alumnat amb discapacitats i en general amb n.e.e.? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.10.1 Sí, és important 3/5 60% 

E.10.2  No 1/5 20% 

E.10.3  Depèn de les famílies 1/5 20% 

Taula 26 
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Anàlisi comparativa: 

La participació dels pares per la majoria de les escoles és 

significativa, tant dels alumnes amb n.e.e com els que no, tot i que dues 

escoles reconeixen que la participació dels pares dels alumnes amb n.e.e. 

és més significativa:  

 Escola 3: “Si, i sobretot amb els nens amb n.e.e.”. 

 Escola 5: “Dels pares dels alumnes amb n.e.e. són significatives”. 

 

En relació a aquest aspecte només una de les escoles afirma que no hi ha 

participació significativa dels pares, en cap dels tipus d’alumnat. 
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Pràctica inclusiva implícita: 

El treball en equip dels mestres és un altre aspecte fonamental per a una escola 
oberta a tots els nens i nenes de la comunitat. 

Onzena pregunta: 

Quadre E.11.Els mestres treballen en equip dins l’escola? Per a quines 
qüestions? 

Categories: Freqüència Percentatge 

E.11.1. Sí, a nivell de cicle 3/5 60% 

E.11.2. Sí, en totes les ocasions 1/5 20% 

E.11.3. Si, en qüestions relacionades amb 
activitats de l’AMPA o altres activitats 

1/5 20% 

Taula 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi comparativa: 

Totes  les escoles parlen de que els mestres treballen en equip però 

només una concreta  per a quines qüestions. La resta també afirmen que 

aquest tipus de treball és realitza  en totes les ocasions o bé pel treball de 

cicle, però sense concretar-ne les seves actuacions. 
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Fins aquí hem exposat els resultats obtinguts a partir de les 

categories identificades en cada una de les respostes del qüestionari, i 

hem anat fent una anàlisi comparativa agafant com a referent les 

pràctiques inclusives implícites, que hi havia en les diferents preguntes del 

qüestionari, i que hem destacat en un requadre abans de les preguntes 

que hi fèiem referència. 
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2.2.2 Conclusions 

De l’anàlisi que hem fet en l’apartat anterior se’n poden extreure les 

següents conclusions: 

Bloc A: Els materials d’ensenyament i aprenentatge:  

• Només una de les escoles consultades procura programar 

activitats i disposar de materials útils per a tot l’alumnat. En 

general, les escoles consultades utilitzen materials 

fonamentalment pensats per als alumnes que no tenen cap 

discapacitat. 

• En general, la responsabilitat de concretar o ajustar el material 

d’ensenyament i aprenentatge segons les capacitats, possibilitats 

i necessitats de cada alumne recau en una persona (el mestre 

tutor o el mestre d’educació especial)i no és una responsabilitat 

compartida, en equip, pels diferents professionals. 

• En general, en les escoles que han participat en l’estudi, els 

alumnes amb n.e.e. utilitzen els mateixos materials que els altres, 

però només si és possible o si l’alumne és capaç de fer-les. 

Sembla que, en bona part, els alumnes amb n.e.e. fan activitats 

diferents que la resta de companys de la classe. 

• Fonamentalment el professional que programa les activitats 

especialment pensades per als alumnes amb n.e.e. és el mestre 

d’educació especial, en col·laboració, en alguns casos, amb 

altres professionals. 

Bloc B: L’avaluació de l’alumnat 

• En general, totes les escoles consultades adapten l’avaluació a 

les necessitats educatives de tot l’alumnat, inclòs l’alumnat amb 

discapacitats i en general amb n.e.e., ja que s’avaluen els 

objectius proposats per cada alumne. Només una de les escoles 
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consultades procura en l’ACI adaptar l’avaluació a les necessitats 

educatives dels alumnes. 

• Per a l’avaluació de l’alumnat, en totes les escoles consultades hi 

intervé el mestre tutor, en col·laboració amb altres especialistes, 

depenent de les n.e.e. que presenta l’alumnat. Per a totes les 

escoles aquesta és una tasca que es realitza en equip. 

• Pel que fa als aspectes que es prioritzen a l’hora d’avaluar la 

diversitat dels alumnes, només una escola especifica que es 

prioritzen les adaptacions de l’alumne al grup de referència, així 

com també l’actitud i l’interès vers les activitats. 

• En general, el professional que concreta o ajusta les activitats i 

els materials per a l’avaluació -inclòs l’alumnat amb discapacitats 

i, en general, amb n.e.e.- és el mestre tutor juntament amb els 

especialistes, en funció de les necessitats educatives dels 

alumnes. Només una escola expressa que és una tasca del 

mestre tutor. Per tant sembla que en general, tot el procés 

d’avaluació és realitza en equip. 

Bloc C: Metodologies d’ensenyament i aprenentatge 

• En general, la metodologia del treball individual és la més 

utilitzada. Només dues de les escoles consultades utilitzen 

diferents metodologies en funció del  tipus de treball i activitat que 

es realitza a l’aula, és a dir, parteixen dels interessos i 

preferències de l’alumnat, així com també de la situació, objectiu i 

recursos disponibles. 

• En general, les escoles consultades no especifiquen si fan servir  

metodologies pròpies de l’escola inclusiva. 

Bloc D: Aspectes curriculars generals 

• Els continguts a treballar a curt termini, per a la majoria de les 

escoles consultades, són formulats en relació als proposats en el 

PCC, també per als alumnes amb n.e.e. Però un nombre poc 
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significatiu d’escoles consultades expressen que els continguts 

per als alumnes amb n.e.e. són formulats tenint en compte les 

seves necessitats. 

• En general, les escoles consultades prioritzen els continguts que 

fan referència a aspectes acadèmics, i no tant a aspectes que 

potencien les habilitats i les relacions socials (excepte una 

escola). 

• Pel que fa a la formulació dels objectius didàctics a curt termini 

que es pretén que assoleixi cada alumne, en general, també es 

formulen a partir dels mínims establerts en el PCC, tot i que no es 

pot generalitzar aquest criteri, ja que dues de les escoles 

consultades no han respost. 

• Fonamentalment, en l’elaboració de les ACI, dues de les escoles 

consultades no inclouen continguts de totes les àrees curriculars, 

sinó que només adeqüen els continguts que fan referència a les 

àrees de llengua, matemàtiques, socials i naturals. Però dues de 

les altres escoles afirmen que només es prioritzen aquelles àrees 

en les quals l’alumne hi pot participar. Per tant, en general, en les 

ACI no s’inclouen continguts de totes les àrees del currículum. 

BLOC E: Suports i serveis dins i fora de l’aula, i en general a tota 
l’escola 

• En general, el mestre d’educació especial no col·labora amb el 

mestre tutor en l’elaboració de les unitats de programació, només 

en el cas que hagi de participar en les tasques d’ajustament i 

adequació del currículum. 

• En general, pel que fa al context de l’aula ordinària, en pocs 

casos, el mestre d’educació especial col·labora dins l’aula 

ordinària amb el mestre tutor. Més concretament, dues de les 

escoles especifiquen que l’alumnat amb n.e.e. només participa 

de l’aula ordinària en el cas en el que es treballi en grups reduïts 
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de lectura i matemàtiques. Per a les escoles consultades la feina 

del mestre d’educació especial és molt específica. 

• La pràctica més general és que alguns alumnes surtin de l’aula 

ordinària, per a ésser atesos per l’especialista i així rebre una 

atenció més individualitzada. En cap cas aquesta atenció es 

realitza fora de les hores de classe. Només en una escola 

consultada s’intenta que l’alumne no perdi hores de classe, però 

per a la majoria, els horaris es formulen en relació a la 

disponibilitat de l’especialista. 

• En general, no totes les instal·lacions són accessibles per a tots 

els alumnes. Preocupen fonamentalment els aspectes que fan 

referència a l’accessibilitat de l’escola (ascensor i rampes). Pel 

que fa als recursos materials diuen que els en falten, i 

concretament es posa molt d’èmfasi en el tema de la informàtica, 

esports i biblioteca.  

• En general, les escoles consultades no disposen de transport 

adaptat per als alumnes que no es poden desplaçar fàcilment. 

• El criteri de proximitat (en el sentit que els alumnes cursin els 

seus estudis a l’escola més pròxima a casa seva) no es 

considera un criteri important, per les escoles consultades. 

• Pel que fa a si l’alumnat amb n.e.e. ha de cursar els seus estudis 

a l’edat cronològica que els pertoca, hi ha hagut opinions molt 

diverses, tot i que en general es considera que no, però depèn 

del factor emocional i de les seves necessitats. 

• En general, la participació dels pares de tots els alumnes, inclòs 

l’alumnat amb discapacitats i, en general amb n.e.e., en 

l’educació dels seus fills es considera un aspecte molt important. 

• En general, en totes les escoles consultades els mestres 

treballen en equip per a prendre decisions sobre diferents 

qüestions. 
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2.3 Discussió: alguns comentaris finals 

A partir dels resultats de l’anàlisi anterior, hem pogut veure fins a 

quin punt algunes de les pràctiques utilitzades en els nostres entorns 

educatius, són semblants i comparables  a pràctiques que es duen a 

terme en entorns educatius inclusius. 

En aquest apartat sobre la discussió farem alguns comentaris finals 

en relació a cada un dels blocs. 

2.3.1 Els materials d’ensenyament i aprenentatge 

Des d’un enfocament inclusiu s’entén la diversitat a través de 

l’ensenyament personalitzat, entenent que aquest implica l’aplicació 

diversificada de metodologies, objectius i continguts, així com també 

recursos i estratègies a través de les quals cadascú pugui accedir a un 

millor aprenentatge relacionat amb les característiques individuals,  i al 

mateix temps partint d’un entorn general comú. És a dir, que el mestre es 

planifica de tal manera la seva tasca que els continguts a ensenyar tenen 

nivells de significativitat per a tothom (proposant les metodologies i 

activitats adients a les característiques personals dels seus alumnes). 

L’atenció a la diversitat des d’enfocaments inclusius  significa 

proporcionar un tipus d’ensenyament que respongui a totes les 

necessitats dels alumnes, sigui quin sigui el seu handicap, sempre i quan 

la situació concreta on s’aplica ho permeti. 

Un enfocament inclusiu es basa en el treball en equip per a la 

concreció dels objectius curriculars -tant per als alumnes que presenten 

n.e.e. com per a la resta- . Evidentment la tasca del mestre d’educació 

especial, així com també dels altres especialistes, serà la de col·laborar 

amb el mestre tutor, -funcionant com a xarxa de suport i recursos-, en les 

tasques de concreció del currículum per a tots els alumnes. 

Però això no s’acaba de veure en les escoles analitzades, en les 

quals, en general, cada un dels professionals que intervé en 

l’ensenyament dels alumnes, i més concretament dels alumnes amb 
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n.e.e., té unes competències i unes funcions molt específiques, que 

sembla que, en general, no acaben de confluir en un treball en equip.  

I més concretament, pel que fa a la realització de l’ACI així com 

d’altres qüestions relacionades amb l’alumnat amb n.e.e., el mestre 

d’educació especial hi té un paper molt rellevant que exerceix, en certa 

manera, al marge de les funcions dels altres professionals.  

En definitiva,  les pràctiques educatives que utilitzen les escoles 

analitzades s’acosten a pràctiques d’enfocaments inclusiu, tot i que hi ha 

pràctiques educatives molt diferents. 

2.3.2 L’avaluació de l’alumnat 

Si ens centrem en el bloc que fa referència a  aspectes relacionats 

amb l’avaluació, recordarem  que  les pràctiques que es duen a terme en 

entorns educatius inclusius, avaluen a cada un dels seus alumnes  tenint 

en compte els diferents nivells d’habilitat, és a dir, les diferències 

individuals. En conseqüència,  el mestre ha de plantejar diferents tipus 

d’avaluació personalitzada, que s’adaptin millor a la manera perceptiva 

que cada alumne té per a rebre la informació. 

 En les escoles analitzades, l’avaluació dels alumnes amb n.e.e. va 

encaminada a avaluar uns objectius preestablerts en funció de les seves 

necessitats educatives. També en aquest punt -el de l’avaluació- hi ha 

una certa diferenciació entre els alumnes que tenen alguna discapacitat i 

els que no: per als alumnes amb n.e.e. la programació curricular es 

concreta en l’ACI, mentre que per la resta dels alumnes la programació es 

concreta en uns objectius i continguts diferents dels alumnes que 

presenten n.e.e. 

En definitiva, tot i que les escoles procurin avaluar als alumnes en 

base a les seves necessitats, aquest aspecte s’allunya d’entorns 

educatius  inclusius, en els quals no es diferencien els alumnes  -alumnes 

amb n.e.e. i sense- utilitzant programacions diferents (el cas de l’ACI) i 

se’ls avalua en relació a les seves necessitats,  però partint sempre de 

bases curriculars comunes, i,  més concretament, utilitzant diverses 
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formes i maneres d’avaluar per tal que s’ajustin als diversos estils 

cognitius que es puguin donar en un grup classe. 

2.3.3 Les metodologies 

En l’anàlisi del bloc respecte a les metodologies per  l’ensenyament i 

aprenentatge, partíem de la base que els entorns educatius inclusius 

prioritzen les metodologies basades en l’aprenentatge cooperatiu i la 

participació parcial, entre d’altres. 

A partir de l’anàlisi que hem fet, hem pogut veure que cap de les 

escoles utilitza aquestes dues metodologies com a eines prioritàries per a 

l’ensenyament i aprenentatge dels alumnes. Només diuen, en general, 

que utilitzen una metodologia (sense especificar quina) en funció de 

l’activitat i del moment adequat, en funció de les necessitats organitzatives 

de l’aula i l’activitat. I reconeixen que la metodologia més utilitzada és el 

treball individual. 

En definitiva,  aquests resultats evidencien  que les metodologies 

utilitzades per les escoles analitzades, s’allunyen de les que s’apliquen en 

entorns educatius inclusius.  

2.3.4 Aspectes curriculars generals 

Pel que fa a les consideracions entorn al bloc sobre els aspectes 

curriculars generals, i més concretament en relació a la priorització de 

continguts i objectius curriculars, sabem que les pràctiques educatives 

inclusives donen una forta preeminència a l’ensenyament i aprenentatge 

de continguts actitudinals, de valors i de normes relacionats amb les 

diferències individuals. Des d’aquesta perspectiva, totes les unitats de 

programació incorporen continguts i objectius de totes les àrees 

curriculars, al mateix temps que les adapta i adequa als diferents ritmes i 

estils d’aprenentatge de tots els alumnes. 

En les escoles analitzades, hem vist com els continguts i els 

objectius algunes vegades es diferenciaven, segons si l’alumne 

presentava o no dificultats d’aprenentatge. Es pot plantejar fàcilment, per 
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tant, un currículum diferenciat que doni lloc, en algunes ocasions, a una 

ACI, que determina i condiciona l’avaluació de l’alumne. Aquests objectius 

i continguts plantejats en l’ACI, poden convertir-se en activitats, 

plantejaments  i metodologies diferents de les que fan o segueixen la 

resta de la classe.  

En relació a aquest punt,  en el nostre sistema educatiu, l’ACI és 

utilitzada per adaptar i adequar els continguts  i  objectius de l’alumnat 

amb n.e.e. Però les àrees majoritàriament adaptades són les llengües i  

les matemàtiques. 

En conclusió, els criteris d’adaptació i priorització de les escoles 

analitzades s’allunyen dels que utilitza un model inclusiu, en el qual, 

l’adaptació i adequació es realitza per a  totes les àrees del currículum 

escolar general. 

Promoure la inclusió a l’escola de tots els alumnes com a membres 

valuosos de la societat per tal de preparar-los per a la participació en un 

món ric i divers, és una de les característiques essencials i bàsiques de la 

inclusió. Per tant, els  objectius i continguts que es deriven per a cada 

alumne han d’anar encaminats a potenciar aquesta finalitat de l’educació 

(la personalització i la socialització).  

Si ens centrem en aquesta consideració, s’intenta que l’alumne 

segueixi els objectius i els continguts del currículum escolar establert en 

general per a tot l’alumnat, que es reflecteixen en el PCC. Però per als 

alumnes que presenten n.e.e. els seus objectius es concreten sovint en 

relació al seu handicap, fet que suposa que només es prioritzin algunes 

àrees determinades -en aquest cas les llengües i les matemàtiques-.   

En conseqüència aquest tipus de pràctica s’allunya del que es fa en 

un entorn educatiu inclusiu, el qual assumeix el criteri de la participació de 

l’alumne amb n.e.e. en totes les àrees curriculars. 

2.3.5 Els suports i serveis 

Pel que fa a l’anàlisi del bloc referent als suports i serveis dins i fora 

de l’aula, i en general a tota l’escola, recordem que  les pràctiques 
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inclusives parteixen del criteri que és necessari que les instal·lacions i els 

serveis educatius estiguin adaptats a les característiques individuals dels 

alumnes, donant  lloc a una  bona accessibilitat. 

 Des d’aquest punt de vista, hem pogut observar que gairebé cap de 

les escoles analitzades té un bon accés, ni les instal·lacions ben 

adaptades. Totes les escoles mostren una gran disponibilitat i 

preocupació per tal de poder aconseguir aquests recursos. I el mateix 

passa amb el transport adaptat per als alumnes que tenen dificultats per 

desplaçar-se. 

Des d’un model inclusiu, el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

l’alumnat, ha de realitzar-se dins l’aula ordinària, sense necessitat d’haver 

de recórrer a l’aula especial, a no ser que es tracti de casos especials. En 

les escoles analitzades, aquesta premissa no és sempre tan clara.  En 

diversos moments, l’alumne ha de treballar alguns continguts a l’aula 

d’educació especial, tot i que hi ha  una predisposició a fer possible que  

determinats aprenentatges els realitzi dins  l’aula ordinària. 

Evidentment el treball amb l’especialista es realitza dins l’horari 

escolar, i el criteri de l’elecció del moment és determinat en base a la 

disponibilitat horària de l’especialista. 

Dins aquest mateix bloc, pel que fa a l’escolarització de l’alumnat, 

des de l’escola inclusiva es postula que tots els nens i nenes han de ser 

inclosos en l’escola i en les aules on van els seus germans i veïns, sense 

que siguin simplement ubicats, sinó participant-hi plenament.  

 Tal i com s’ha pogut observar les escoles analitzades no donen la 

mateixa importància a aquest principi. El fet que l’alumne hagi de fer el  

curs que li pertoca en relació a la seva  edat cronològica o realitzi els seus 

estudis a l’escola més pròxima a casa seva, no és, en general, un aspecte 

important ni prioritari per a l’escolarització de l’alumnat.  

En aquest bloc també fèiem referència a la participació dels pares en 

el procés educatiu. Com ja sabem, en les pràctiques vinculades a entorns 

educatius inclusius els pares participen activament en la planificació i 
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execució de l’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Més 

concretament intervenen i tenen un paper fonamental en la presa de 

decisions que afecten a l’educació dels seus fills. En relació a això hem 

pogut constatar que hi ha diverses opinions, i que només en dos casos 

s’acosten a aquest tipus de pràctiques.  

2.3.6 Alguns punts de coincidència entre les pràcti ques de les 
escoles analitzades i les pràctiques inclusives 

Després de l’anàlisi que hem fet, hem pogut concloure que les 

pràctiques educatives de les escoles analitzades, no són totalment 

equiparables a les que es porten a terme en enfocaments inclusius. 

Tanmateix, però, hi ha alguns punts semblants, si no totalment 

coincidents, entre les pràctiques inclusives i les escoles consultades, que 

volem destacar:  

1. Disponibilitat i preocupació en voler millorar la integració dels alumnes  

a l’escola (serveis, adaptació de les instal·lacions...).  

2. Els mestres treballen en equip, en alguns aspectes com l’avaluació, la 

concreció d’objectius i continguts, i la proposta d’activitats per 

l’alumnat amb n.e.e.. 

3. La participació dels pares dels alumnes és important, sobretot pel que 

fa als pares de l’alumnat amb n.e.e.. 

4. L’escolarització de l’alumnat a l’escola més pròxima a casa seva i 

cursar els estudis en relació a l’edat cronològica, són factors que en 

algun moment es tenen en compte, tot i que no es consideren prou. 

5. Es procura que l’alumne desenvolupi  els aprenentatges dins l’aula 

ordinària, tot i que, en algun moment o altre ha d’assistir a l’aula 

especial, dins l’horari escolar. 

6. L’avaluació de l’alumnat es realitza en base a les seves necessitats 

educatives.  

7. Els materials per a l’ensenyament i aprenentatge estan preparats en 

principi per als alumnes que poden seguir, i si és possible s’adapten 

per als alumnes amb n.e.e. 
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8. El mestre d’educació especial no sempre col·labora amb el mestre 

tutor en les activitats previstes pel grup classe, però sí que ho fa en 

certes ocasions col·laborant en l’atenció de grups reduïts (lectura o 

matemàtiques). 

 

A partir d’aquestes constatacions, algunes de les quals estan molt 

pròximes a pràctiques educatives inclusives, pensem que s’hauria de 

proporcionar als  docents estratègies i metodologies concretes per a 

respondre a tot l’alumnat, i així millorar les pràctiques educatives, amb la 

finalitat d’oferir un currículum comú que tingui en compte els diferents  

estils i ritmes  d’aprenentatge de tots els alumnes, per tal de promoure 

una escolarització més flexible i oberta que condueixi a una diversificació 

dels objectius i continguts comuns. 

Si parlem  de millorar les nostres pràctiques educatives, i per tant, 

incloure tot l’alumnat  -amb o sense n.e.e.- dins l’aula ordinària, això 

suposa un nou plantejament del rol del mestre d’educació especial, 

enfocat al treball en col·laboració amb el mestre tutor  i al mateix temps 

proporcionar el suport necessari a  tots els alumnes i a l’escola en 

general. 

Un dels altres aspectes que ens agradaria que els diferents 

professionals que treballen en el món de l’educació tinguessin present a 

partir de les nostres aportacions, és que l’atenció a la diversitat no és una 

qüestió d’accés sinó també de qualitat, és a dir, que donar resposta a les 

necessitats concretes de l’alumnat suposa, no només facilitar l’accés al 

centre a tots els alumnes, sinó també, i sobretot, dels professionals que 

intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge. I, al mateix temps, 

també suposa el compromís polític de les administracions educatives. 
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2.3.7 Algunes limitacions de la metodologia utilitz ada i perspectives 
de noves investigacions 

Ja hem dit, en parlar de la metodologia utilitzada, que érem 

conscients que la mostra d’escoles que han respost al qüestionari era 

molt limitada, en nombre i en àmbit geogràfic. Per això no podem 

generalitzar les conclusions del nostre estudi a tots els centres, sinó que 

les hem de limitar als centres de la comarca d’Osona. 

La mostra, però, si tenim en compte el caràcter de recerca-pilot de la 

nostra investigació, ha estat suficient per provar l’instrument de recollida 

de dades que hem dissenyat: el qüestionari per a l’anàlisi de pràctiques 

educatives inclusives en el nostre entorn educatiu. Després de l’aplicació 

que hem fet d’aquest qüestionari a cinc escoles de la comarca d’Osona, 

pensem que, en futures aplicacions caldria fer-hi alguns retocs: 

• Les preguntes múltiples -les que presenten diferents qüestions 

dins la mateixa pregunta general- s’haurien de separar en 

preguntes diferents, per evitar (com ha passat) que alguns 

centres responguin només la primera qüestió i deixin en blanc les 

altres. 

• Algunes preguntes -per exemple la C.1, sobre les metodologies- 

s’haurien d’haver redactat de forma més tancada, de manera que 

els centres es veiessin “obligats” a definir-se, per exemple, amb 

quina freqüència (mai, algunes vegades, moltes vegades) 

utilitzen cada una de les metodologies citades en la pregunta: 

treball cooperatiu, treball per parelles, participació parcial... Així 

s’haurien evitat les respostes evasives i poc precises que han 

donat la majoria dels centres. 

Per altra banda, som conscients d’una altra limitació de la nostra 

recerca, i que s’hauria de tenir en compte en futures rèpliques, amb una 

mostra més extensa i en un treball de més profunditat. Ens referim a la 

triangulació de les dades, pròpia d’una recerca qualitativa, amb la finalitat 

de poder garantir -fins on es pot garantir en una recerca d’aquest tipus- la 

seva validesa i la seva fiabilitat. Nosaltres hem basat el nostre estudi 
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únicament en les dades obtingudes del qüestionari. Aquestes dades -en 

un estudi més ampli i més rigorós- s’haurien de contrastar, i completar, 

amb les dades obtingudes per altres mitjans, per exemple, a través 

d’algunes entrevistes en profunditat i l’observació participant. Per altra 

banda, en el nostre estudi hem recollit només el punt de vista de les 

escoles i, més concretament, del mestre d’educació especial, que és el 

que fonamentalment ha contestat el qüestionari. 

En estudis posteriors, més rigorosos, s’haurien de recollir, i 

sotmetre’ls a un procés de triangulació, altres punts de vista diferents com 

els dels pares, el de l’administració i, fins i tot, el dels mateixos alumnes. 

Pel que fa a les perspectives de noves investigacions, en la línia 

que hem encetat amb aquesta recerca, pensem que s’hauria d’avançar en 

dos tipus d’estudis diferents: 

Per una banda, seria interessant fer un estudi més ampli, ampliant 

la mostra a centres de diferents comarques d’un àmbit geogràfic més 

extens (per exemple les comarques de Barcelona, o fins i tot, de tot 

Catalunya) per poder tenir una visió de conjunt i poder analitzar si hi ha 

diferències significatives, entre les diferents comarques o demarcacions , 

en les pràctiques educatives analitzades. 

Per altra banda, també seria molt convenient fer un estudi en 

profunditat -seguint, per exemple, la metodologia de l’estudi de cas- 

d’alguns centres determinats. Estudis d’aquestes característiques ens 

permetrien analitzar a fons algunes experiències concretes, identificar els 

punts crítics i comprovar de quina manera es podrien estendre les 

pràctiques més inclusives -o més properes als enfocaments inclusius- que 

s’hi haguessin pogut identificar. 
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Epíleg 

A manera d’epíleg volem expressar que considerem que treballar  

cap a pràctiques educatives inclusives suposa   establir les bases d’una 

societat més oberta , a la que pertanyen totes les persones i des d’on  

ésser “diferent” és acceptat i valorat com  a una part important de la 

humanitat.  

Com és sabut, l’acceptació de les persones amb discapacitats, i en 

general amb necessitats educatives especials, comença a l’escola. 

L’escola possibilita als alumnes no discapacitats de compartir amb els 

seus companys que són “diferents”,  a aprendre i acceptar aquestes 

“diferències”. Per la seva part els alumnes amb discapacitats tenen la 

possibilitat de convertir-se en part de la comunitat escolar i fer-se una idea 

“realista” sobre la societat uniforme i competitiva en la que viuen, dins les 

seves pròpies possibilitats i limitacions. En efecte, la inclusió de les 

persones amb discapacitats, i amb n.e.e. en general, suposa un doble 

procés: preparar a aquestes persones per a convertir-se en part de la 

societat i preparar a la societat per a rebre’ls.  

Pel que fa a aquest últim punt, seria poc realista suposar que 

després d’anys i anys  d’educació segregada, els membres d’una societat 

o comunitat acceptessin plenament  a persones amb les quals no han 

tingut cap mena de contacte a l’escola, i que, en certa manera, per a ells 

són “diferents”. És natural que les considerin com a estranyes, no obstant 

els esforços que es realitzen per a la seva inclusió. Seria ingenu suposar 

que l’educació inclusiva pot conduir automàticament a una societat oberta. 

Els prejudicis i la discriminació estan molt relacionats, i algun temps haurà 

de passar abans els membres d’una comunitat no tinguin l’oportunitat de 

compartir els espais i els serveis amb els seus companys discapacitats o 

amb n.e.e. en general.  

 En altres paraules, ampliar la perspectiva respecte a les dificultats 

educacionals i a l’integració pot veure’s com un mitjà de millorar l’escola 
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per a tots. D’aquí ve la importància que té saber més sobre experiències i 

pràctiques que potencien la inclusió. Tot i  que siguin llunyanes i fora del 

nostre context, creiem que poden constituir un punt de partida per 

analitzar  el nostre model, i així  millorar encara més la nostres pràctiques 

educatives. 
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