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Resum 

En l’actualitat, la qualitat de vida es considera un aspecte clau a tenir en compte en el 

desenvolupament personal, social i educatiu i formatiu de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. L’objectiu d’aquest treball és el de fer una breu revisió dels conceptes de 

qualitat de vida i discapacitat intel·lectual i comprovar quina tipologia de centre es més 

beneficiosa per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. En 

l’estudi s’analitzen els nivells de qualitat de vida dels treballadors d’un centre 

ocupacional i un centre especial de treball, per tal de determinar quina de les dues 

institucions aporta millors resultats en aquest col·lectiu. Un cop obtingudes les dades i 

fet el tractament estadístic adequat s’observa que els nivells de qualitat de vida en 

aquesta són els mateixos ja sigui a nivell de centre, com pel que fa a nivell de sexe de 

les persones estudiades. 

Paraules clau: Qualitat de vida, discapacitat intel·lectual, entorn laboral, Centre 

Ocupacional (CO), Centre Especial de Treball (CET). 

 

Abstract 

Actually life quality is considered an essential item to bear in mind about personal, 

social, educative and formative development on people with intellectual disabilities. The 

goal of this investigation is to make a brief revision of the concepts life quality and 

intellectual disabilities and check what kind of centers is more beneficial for intellectual 

disabilities life quality people. On the study it is analyzed the level of workers life 

quality of an occupational center and a special working center, for determine which one 

of this two institutions is giving better results to that collectives. Once the data has been 

got and the properly statistics treatment done, we can say life quality levels on the two 

groups are the same, both different centers as sex.  

Key Words: Life quality, intel·lectual disabilities, working enviorment, Ocupational 

Center (OC), Special Working Center (SWC).   
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1. Introducció  

 

Aquest treball està enfocat a estudiar com afecta la ocupació laboral de les persones 

amb discapacitat intel·lectual en la seva qualitat de vida segons treballin en una empresa 

ordinària o bé en un centre de especial de treball. El projecte es dirigeix a persones amb 

discapacitat intel·lectual que formen part dels centres EINA i TAC, de l’associació Sant 

Tomàs de la comarca Osona. 

Els criteris per els que ens interessa tractar com afecta el món laboral en les persones 

amb discapacitat intel·lectual és per diversos motius: per una banda el fet que a 

Catalunya hi ha 42.756 persones amb discapacitat intel·lectual, que representa el 0,57% 

de la població catalana. El percentatge real s’estima que pot arribar al 1% ( ja que no 

totes aquestes persones tenen el certificat
1
), de les quals únicament el 28% de les 

persones amb discapacitat treballen, es a dir 1 de cada 4. Percentatge molt baix en 

comparació a la població sense diversitat funcional. (DINCAT) 

Per altra banda la inactivitat és un problema important en el col·lectiu amb diversitat 

funcional, concretament les que presenten discapacitat intel·lectual. Estudis i 

investigacions corroboren que la inactivitat provoca repercussions negatives envers la 

qualitat de vida d’aquestes persones (Casado, 2004; EMAIKER, 2006; INE, 2013). 

Si es portessin a terme polítiques adreçades a potenciar l’ocupació laboral en l’àmbit de 

la discapacitat intel·lectual es podria contribuir a millorar substancialment les 

oportunitats per proporcionar una vida social digne i d’igualtat d’oportunitats a les 

persones amb diversitat funcional. Hem de tenir en compte que a part de les dificultats 

pròpies que els pot causar la seva discapacitat, aquestes persones han de fer front a les 

barreres que al llarg de la història la societat els ha anat interposant. Tal i com comenten 

els autors Jordan de Urríes i Verdugo (2014) “..dificultando su acceso a uno de los 

derechos fundamentales de toda persona, el derecho a un trabajo digno.”. 

Una altra motivació ha estat el fet d’observar que malgrat l’entrada en vigor del LISMI 

(Llei de Integració Social del Minusvàlid), la qual inclou la llei 13/1982 on obliga a les 

                                                           
1 El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document 

facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials 

derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat de les persones que les 

presenten. (www.gencat.cat) 
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empreses amb més de 50 treballadors a contractar un 2%, com a mínim de persones amb 

discapacitat (LISMI), no es compleix suficientment en les empreses a l’hora de contractar 

a les persones amb discapacitat intel·lectual.  

La literatura científica actual sobre ocupació laboral i discapacitat intel·lectual , (Jordan 

de Urríes i Verdugo 2014) ens mostren que si proporcionem condicions optimes de 

treball a les persones amb discapacitat intel·lectual el seu rendiment laboral augmenta i 

alhora augmenta l’interès de les empreses per a la contractació d’aquest col·lectiu.  

Altres treballs sobre discapacitat intel·lectual i qualitat de vida ( Jordan de Urríes i 

Verdugo, 2001) relacionen qualitat de vida amb ocupació laboral. Els resultats observats 

demostren que el fet de tenir un treball, remunerat o no, comporta major benestar 

personal, mental i social OMS ( 1946).  

A partir de l’objectiu principal del treball, el qual és conèixer com afecta la vida laboral 

de les persones amb discapacitat intel·lectual en la seva qualitat de vida. Es proposa 

establir la relació entre la qualitat de vida i l’entorn de treball de la persona segons es 

trobi en una empresa ordinària o bé en un CET ( Centre Especial de Treball), es a dir, 

quin impacte produirà cada un d’aquests entorns en la qualitat de vida de les persones 

amb discapacitat intel·lectual. 

El treball està dividit en 3 parts: teòrica i plantejament- practica i recollia de dades- 

conclusions avaluació de dades. 

El primer apartat, corresponent al marc teòric, observarem quins canvis s’han anat 

produint en la definició de discapacitat intel·lectual al llarg de la història.  

La segon part del treball fa referència a la part pràctica. En ella explicarem quins son els 

motius per els quals em escollit aquest tema, i per altra banda les hipòtesis que pretenem 

resoldre al llarg de la recerca. 

En la tercera, es defineixen els objectius i les hipòtesis del treball, s’explica la 

metodologia que es duu a terme en l’estudi, es comenten els resultats extrets de la prova 

realitzada i finalment es fa la discussió del compliment o no de les hipòtesis inicials i 

s’exposen les limitacions que han anat apareixen al llarg de l’estudi. 
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2. Marc teòric 

2.1. Història de l’evolució del concepte de discapacitat intel·lectual 

 

Al llarg de l’antiguitat ja es poden observar diversos escrits els quals fan referència a 

persones amb característiques similars a les dels individus que actualment són 

diagnosticats com a discapacitats intel·lectuals. Un d’aquests el trobem en un escrit de 

l’antiga Grècia en el qual s’afirma que els desordre mentals eren resultat d’infermetats 

del cervell, Hipòcrates (460 a.C. – 370 a.C.).  Uns segles més tard (980 d.C. – 1037 

d.C.) un metge àrab anomenat Avicena, va plantejar el terme “Amencia” per designar el 

terme de discapacitat intel·lectual. 

Més endavant, entre els segles XVI i XVII podem destacar el metge suís Fèlix Platter 

(1536 – 1614), ja que inicià la observació amb persones amb discapacitat intel·lectual a 

través de mesures precises. 

Del segle XIX es destacaria els intents de rehabilitació educativa en persones amb 

discapacitat intel·lectual, per tal de veure’n alguns exemples anomenarem el metge Jean 

M. G. Itard ( 1774-1838) i Jean Étienne Dominique Esquirol ( 1772-1840). 

El primer va plantejar que tot aquell individu diagnosticat com a “idiota” podia aprendre 

habilitats socials específiques si es duia a terme un entrenament sistemàtic. Per altra 

banda el segon va exposar el retràs mental com un dèficit intel·lectual constatable 

d’origen orgànic i incurable. Gràcies a aquesta aportació s’arriba a la diferenciació entre 

demència, confusió mental i “idiotesa”, i per tant,  la categorització i possibilitats de les 

persones amb discapacitat intel·lectual degut a la seva especificació.   

La categorització va donar peu a la reeducació d’aquestes persones en habilitats socials 

a través de programes d’entrenament adequats. 

En el segle XX, el Comitè de Terminologia i Classificació ( actual AAIDD) entén que 

les persones amb discapacitat intel·lectual són incurables. Per corroborar-ho Tredgold 

en 1908 formula la primera definició: 

- “Un estat de defecte mental de naixement, o des d’una edat molt primerenca , 

degut a un desenvolupament cerebral incomplet, a conseqüència del qual la 

persona afectada és incapaç de realitzar els seus deures com a membre de la 

societat en la posició de vida en la qual a nascut.” 
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Dins d’aquest segle també podem destacar dos conceptes clau per tractar el 

desenvolupament d’aquesta discapacitat: 

- El retràs mental és causat per una discapacitat múltiple. 

- Aparició del concepte “coeficient intel·lectual”, que permetrà establir criteris 

diagnòstics objectius i de fàcil aplicació. 

Dins del segle XX podem destacar-ne Binet, el qual va descriure el problema de la 

deficiència com “una incapacitat d’adaptació deguda a una insuficiència de judici” 

(Binet, 1903 i 1909).  En seu discurs hi trobem diversos errors: 

- Confusió dels efectes de la maduració neurològica amb els del desenvolupament 

mental.      

- Creença basada en que l’individu té la mateixa estructura cognitiva tota la seva 

vida. 

- Entén la intel·ligència segons l’adquisió d’aprenentatges escolars i socials. 

- Identifica la intel·ligència amb el ritme d’aprenentatge.      

En la primera meitat d’aquest segle l’Associació Americana del Retràs Mental (AAMR) 

va publicar dues definicions de retràs mental, les quals l’entenien com una afectació de 

tipus mental donant importància al dèbil funcionament de la base física de la 

intel·ligència, així com la incurabilitat d’ella. 

Tredgold (1937) va formular la següent definició: 

- “Deficiència mental és un estat de desenvolupament mental incomplet de tal 

classe i grau que l’individu és incapaç d’adaptar-se a l’ambient normal dels 

seus companys, de tal manera que mantingui una existència independent de 

supervisió, control o suport extern”. 

La segona definició va ser desenvolupada per Doll (1941): 

- “Un estat d’incompetència social mostrada en la maduresa, o probable de 

mostrar en la maduresa, resultant d’una parada del desenvolupament d’origen 

constitucional ( hereditari o adquirit); la condició és essencialment incurable 

per medi de tractament i irremediable per mitjà d’entrenament”.     

En els primers 60 anys del segle XX, les principals teories estaven caracteritzades per 

un enfocament biològic-estructural i entenien que el retràs mental era provocat per una 
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alteració constitucional del sistema nerviós central. D’aquests anys en destacarem 

Heber, el qual va fer dues definicions de retràs mental, una el 1959 i l’altra el 1961.  

Gràcies a la seva aportació, va haver-hi un punt d’inflexió en les consideracions 

predominants durant la primera meitat de segle. El canvi més rellevant va ser 

l’abandonament dels termes “imbècil” i “idiota” per d’altres més formals i categorials: 

Límit ( QI 83-67), Lleuger (QI 66-50), Moderat ( QI 49-33), Sever (QI 32-16) i Profund 

( QI < 16). Per altra banda també es defensava la possibilitat de prevenció i millora del 

retràs mental a més de donar importància a al comportament adaptatiu. 

Les definicions de Heber  (1959) van ser les següents: 

- “Retràs mental es refereix a un funcionament intel·lectual general per davall de 

la mitja que comença durant el període de desenvolupament i que s’associa en 

un o més de les següents: maduresa, aprenentatge i adaptació social”.Heber 

(1959). 

 

- “Retràs mental es refereix a un funcionament intel·lectual general per davall de 

la mitjana que comença durant el període de desenvolupament i que s’associa 

amb la deficiència de conducta adaptativa”.Heber (1961). 

En aquestes dues definicions de Heber (1959,1961) es pot observar com es canvia el 

terme deficiència mental, utilitzat des del 1908, per el de retràs mental.  

Pel que fa a la segona meitat del segle XX trobem 5 vessants que tracten la definició de 

retràs mental des de diferents punts de vista: 

- Escola francesa:  

Dins d’aquesta escola en destacarem Zazzo (1962), el qual va proposar el concepte de 

“heterocronia” el 1962 per explicar la discapacitat intel·lectual. Aquest concepte feia 

referència a la diferencia de velocitat en els diferents sectors psicobiològics que hi ha 

entre un nen amb “deficiència” amb un nen “normal”.  

Per altra banda, Zazzo (1969) no va poder donar una explicació a la via genètica i a 

l’expressió de les estructures actuals del subjecte. 
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- Escola soviètica 

En la que en destaquem a Luria (1960) com a màxim representat d’aquesta escola. Luria  

(1960) va proposar que la discapacitat intel·lectual era: 

“ Una anomalia del desenvolupament cerebral a causa de pertorbacions en el mateix, 

ja sigui en la seva vida intrauterina o en el període neonatal i que donaria com a 

resultat, un defecte llenguatge, que impediria a aquest desenvolupar el seu paper, com 

a agent regulador i reorganitzador dels processos mentals i en conseqüència, la 

deficient formació de noves connexions cerebrals”. 

 

-  Escola  de Ginebra 

El seu màxim representant en la discapacitat intel·lectual era Inhelder (1969).  Aquesta 

autora entén que les persones amb discapacitat intel·lectual, o bé, no finalitzen les 

construccions sensomotores, operatòries i formals, sinó que arriba a l’estat òptim del 

desenvolupament en una de les seves fases i en conseqüència, el pas als diferents estats 

no és produeix. També es pot donar que es passi d’un estat a un altre sense haver 

completat el desenvolupament de l’anterior, amb el qual es construeix una base estable, 

que l’hi afectarà en els mecanismes cognitius que la persona pot utilitzar posteriorment. 

A través d’aquesta concepció es pot arribar a pensar amb la maduresa cerebral. 

 

- Escola Psicoanalítica 

Durant aquests anys l’escola psicoanalítica reflexiona sobre la influència d’elements 

com la família i la consideració de factors biològics relacionals i de capacitació, i 

enfocaments des del punt de vista multidimensionals i pluridisciplinar en la discapacitat 

( Misés, 1975 i Weil, 1976). Intenta veure la discapacitat des d’altres perspectives deixat 

de banda el coeficient intel·lectual (QI) aprofundint en les possibilitats del subjecte amb 

discapacitat intel·lectual en relació a la intervenció tant familiar com relacional. 

Weil (1976), arriba a la conclusió que la deficiència intel·lectual no es reductible a 

pertorbacions del sistema nerviós, descartant la exclusivitat de la lesió en el sistema 

nerviós com a causa de la  discapacitat. 
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Pel que fa a Misés (1975), exposa la següent definició: 

“Les carències afectives greus poden comportar desorganitzacions cognitives estables 

que s’inscriuen en el Sistema Nerviós Central, i que en el pla funcional es molt 

semblant a les pertorbacions d’ordre orgànic”. 

 

- Associació Americana de Retràs Mental (AAMR)  

Aquesta entitat va trobar en la definició de Grossman (1973) la possible solució als 

problemes proposats en la definició de Heber (1961) envers la contextualització poc 

exacta degut a un anàlisis psicomètric poc precís: 

“Retràs mental és un funcionament intel·lectual general significativament inferior a la 

mitjana que coexisteix amb dèficit en conducta adaptativa, i que es manifesta durant el 

període de desenvolupament” (Grossman, 1973). 

Grossman (1983) entenia que era necessari eliminar la categoria Límit  ( QI 83-67), i 

considerar el funcionament general intel·lectual per davall de la mitjana en dos o més 

desviacions típiques enlloc d’una. Distribuint els nivells com: lleuger (QI 67-52), mig 

(QI 51-36), sever (QI 35-20), profund (QI 19 o >19) ( Verdugo 1994).  

Sis anys més tard la AAMR publica una nova definició del mateix autor, per tal de 

clarificar el concepte: 

“Retràs mental es refereix a un funcionament intel·lectual general significativament 

inferior a la mitjana que resulta o va associada amb dèficits concurrents en la conducta 

adaptativa, i que es manifesta durant el període del desenvolupament”. 

A partir d’aquesta definició el concepte de conducta adaptativa guanya rellevància, i per 

altra banda, el funcionament intel·lectual por davall de la mitjana s’obté amb 

puntuacions de QI de 70-75 o inferiors a les mitjana estandarditzades de la 

intel·ligència. 

 

Lansdesman i Ramey (1989) i Verdugo, (1994) van concretar els principals canvis que 

va haver-hi en referència al retràs mental en els anys 70 i 80 degut a les diverses 

definicions que sorgiren en els anys anteriors: 

 El concepte de conducta adaptativa s’incorpora en les definicions. 
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 La reducció del límit de la puntuació del QI on no es consideren com a persones 

amb retràs mental, aquelles que obtinguessin valors entre 75 i 85 

 Extensió del límit superior d’edat per al diagnòstic inicial, ampliant així el 

nombre d’adolescents i joves amb deficiència neurològica severa als que oferir-

los serveis i ajudes. També comporta la possibilitat d’incloure totes aquelles 

persones que esdevenen retràs mental a conseqüència d’accidents o abusos de 

substàncies tòxiques.  

 Es descarta la noció de permanència del diagnòstic. 

 

A partir del treball de l’OMS “Organització Mundial de la Salut”, va aprovar la 

Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalíes (CIDDM) com 

a manual de les conseqüències de malalties. L’IMSERSO (2001) planteja les següents 

definicions: 

- Malaltia: és una situació intrínseca que agafa qualsevol tipus de malaltia, 

trastorn o accident. 

 

- Deficiència: és la exteriorització directa de les conseqüències de malaltia i es 

manifesta tant en òrgans del cós com en les seves funcions ( incloses les 

psicològiques). 

 

- Discapacitat: objectivació de la deficiència en el subjecte i amb una repercussió 

directa en la seva capacitat de realitzar activitats en els termes considerats 

normals per qualsevol subjecte de les seves característiques (edat, gènere,..). 

 

- Minusvalía: socialització de la problemàtica causada en un subjecte per les 

conseqüències d’una malaltia, manifestada a través de la deficiència i/o la 

discapacitat, i que afecta el desenvolupament del rol que l’hi és propi. 

 

AAMR (1992) proposà una nova definició de retràs mental: 

- “Limitacions substancials del funcionament actual, caracteritzada per un 

funcionament intel·lectual significativament per davall de la mitjana que es 

presenta juntament amb les limitacions relacionades amb dos o més de la àrea 

de habilitats adaptatives següents: comunicació, autosuficiència, vida en la llar, 
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habilitats socials, és de recursos comunitaris, autodirecció, salut i seguretat, 

habilitats acadèmiques funcionals, oci i treball. El retràs mental es manifesta 

abans dels 18 anys  (Luckasson, 1992). 

Deu anys més tard, Luckasson et al, (2002) concreta la definició de retràs mental com: 

- “Retràs mental és una discapacitat caracteritzada per limitacions significatives 

en el funcionament intel·lectual i la conducta adaptativa que es manifesta en 

habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat té 

un inici abans dels 18 anys”. 

A partir d’aquest moment el concepte de “retràs mental” va anar decreixent i va guanyar 

força “discapacitat intel·lectual”, degut a l’aplicació del model socio-ecològic ( persona-

ambient) i al donar importància a les conductes funcionals i factors contextuals. En el 

2009, en motiu del canvi de concepte, la AAMR passà a denominar-se American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities ( AAID). 

En motiu de tots aquests canvis Shalock et al, ( 2010) formula una nova definició: 

- “La discapacitat intel·lectual es caracteritza per les limitacions significatives 

tant en el funcionament com en la conducta adaptativa tal i com s’ha manifestat 

en habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat 

s’origina abans dels 18 anys”. 

 

Per tal d’entendre millor la anterior definició, explicarem les 5 bases amb les que està 

fonamentada: 

 S’han de tenir en compte les possibles limitacions en les que es poden trobar 

aquestes persones dins els contextos comunitaris d’edat i cultura. 

 Convivència entre limitacions i capacitats. 

 Una bona avaluació tindrà en compte la diversitat cultural i lingüística, així 

com, les diferencies en comunicació, aspectes sensorials, motors i 

conductuals. 

 La descripció de limitacions ajuda a desenvolupar un perfil per a incorporar 

els suports adients. 

 Si es mantenen els suports durant un temps perllongat, el funcionament en la 

vida de les persones amb discapacitat millorarà.  
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En una vessant més mèdica, el doctor Geoffrey M. Reed  (2011) ( director de projectes 

del departament de Salut Mental de la OMS) va anotar un nou canvi en la denominació 

de la discapacitat intel·lectual. La nova terminologia utilitzada és “Trastorn del 

Desenvolupament Intel·lectual”, aquest es concreta en un grup de funcions cognitives 

associades a limitacions en l’aprenentatge, comportament adaptatiu i habilitats 

(Salvador-Carulla, 2011). 

Podem dir doncs que la discapacitat intel·lectual es veu directament relacionada amb la 

intel·ligència, la conducta adaptativa i la qualitat de vida.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Qualitat de vida. 

 

La naturalesa del concepte no pot ser definida ni delimitada amb precisió, tot i que 

diversos investigadors coincideixen en que les dimensions de qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat compateixen les mateixes dimensions i components que les 

persones que no tenen discapacitat (Goode, 1990; Schalock, 1990; Tumbull i Brunk, 

1990; Schalock, Keith, Hoffman i Karan, 1989).  

Per la seva part Borthwick-Duffy (1992), incideixen en la població amb discapacitat 

intel·lectual, en la que entenen que s’han de fer comparacions de qualitat de vida 

Discapacitat 

intel·lectual 

Intel·ligència 
Conducta 

Adaptativa 

Qualitat 

de vida 
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únicament dins de grups homogenis de persones, de tal manera que, es tinguin en 

compte les variables de edat, nivell de desenvolupament cognitiu i estat de salut. 

 Cal dir, que tot i mantenir les mateixes dimensions s’ha de tenir en compte, que les 

persones amb discapacitat tenen unes característiques diferents que altres grups 

poblacionals. Per tant és necessari ajustar i/o adequar les dimensions per avaluar-les 

tenint en compte els límits imposats per les discapacitats en l’àmbit de la salut i del 

desenvolupament cognitiu (Flanagan, 1976). 

 

2.2.1. Que entenem per qualitat de vida? 

 

 La definició de qualitat de vida, igualment que l’evolució del concepte de l’actual 

discapacitat intel·lectual, és difícil de definir-la degut a la gran complexitat del terme. A 

partir dels anys 90 hi ha hagut una creixent preocupació d’utilitzar aquest concepte com 

un procés i com un principi per a millorar la vida de les persones amb discapacitat i per 

avaluar els serveis habilitadors que se’ls hi ofereixen (Schalock , 1990). 

El concepte de qualitat de vida, es remunta a l’edat antiga en la que Plató i Aristòtil ja 

s’intentava fer referència al benestar i la felicitat de les persones. Com ja hem dit 

anteriorment, en les tres últimes dècades el concepte s’ha convertit en l’epicentre de la 

planificació dirigit a la persona, l’avaluació de resultats i la millora de la qualitat 

(Schalock i Verdugo 2003). 

Una definició formulada per Schalock (2000) va ser la següent: 

 “La qualitat de vida és un concepte que mostra les condicions de vida desitjades per 

una persona relatives a les vuit dimensions troncals de la seva vida: benestar 

emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, 

benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets.”   

Pel que fa al seu significat més semàntic, d’acord amb Schalock (2002), qualitat ens fa 

pensar en excel·lència o “nivell de distinció” dirigits a característiques humanes i 

valorades com a positives, de felicitat i/o satisfacció. Per altra banda de vida fa 

referència a aspectes exclusius de l’existència, en el cas de les persones, humana. Tot i 

que aquesta definició semàntica s’ha mantingut en les darreres tres dècades, la seva 

comprensió i ús han evolucionat. 
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De tal manera repassarem breument els canvis del concepte en el transcurs dels anys 

80– 90 i dècada (quinzena) actual: 

 Anys 80 

Durant aquesta dècada va sorgir el concepte de qualitat de vida a través del camp de la 

discapacitat intel·lectual i degut a quatre motius: 

- El primer, Incloïa diferents visions de les persones amb discapacitat com 

l’autodeterminació, la inclusió, la capacitació i la igualtat. Per tal d’aconseguir 

una major satisfacció de la vida. 

 

- El segon motiu es centrava en donar un llenguatge comú, a través del qual es 

buscava una normalització, la desinstitucionalització i la integració. També es 

tenia en compte la necessitat d’actualitzar i avaluar els programes. 

 

- El tercer consistia en la revolució per la qualitat, en la que es trasllada el centre 

d’atenció en els productes i els resultats de qualitat. Un dels principals resultats 

d’aquesta revolució va ser la nova forma de pensar que consistia en avançar amb 

un acompanyament del concepte de qualitat de vida. El concepte va ser aplicat a 

programes de serveis socials on la planificació es centrava en la persona, el 

model de suports, les tècniques de millora de la qualitat i els resultats personals a 

nivell individual, actuant de forma integrada. Per altra banda també va haver-hi 

una millora de la qualitat i la gestió de la qualitat a nivell organitzacional. 

- Finalment, el quart motiu reflectia les expectatives entre els 

beneficiaris/destinataris dels serveis, de tal manera que els serveis i suports que 

ells reben obtindran una millora en quan a significació i positivisme. 

 

 Anys 90 

L’interès i èmfasi per la qualitat de vida dels anys 80 es va unir amb el moviment de 

reforma dels anys 90, en la que el seu focus d’atenció es dirigia en els resultats de 

qualitat i en l’avaluació responsable 

Els esforços de grups i organitzacions dirigits al canvi del sistema, van provocar la 

necessitat de comprendre millor el concepte de qualitat de vida, en quant a la seva 

aplicació, la seva mesura i la seva conceptualització.  
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 Últims 15 anys 

El concepte de qualitat de vida pot proporcionar el marc d’investigació, avaluació i 

millora. Tal i com coneixem el concepte de qualitat de vida pot utilitzar-se com: 

- A noció sensibilitzadora que ens dóna un sentit de referència i guia des de la 

perspectiva individual aplicant un focus d’atenció en la persona i l’ambient 

individual. 

- A marc conceptual per avaluar els resultats de qualitat. 

- A constructe social que guia la realització d’estratègies de millora. 

- A criteri per avaluar l’eficàcia d’aquestes estratègies. 

Finalment, en l’actualitat el concepte de qualitat de vida es fa servir com:  

- Un concepte sensibilitzador que serveix de referència i orientació des de la 

perspectiva de l’individu i que es centra en la pròpia persona i en els entorns en 

que participa. 

- Un constructe social que s’utilitza com un principi bàsic per millorar el benestar 

de l’individu i per contribuir al canvi de la societat. 

- Un tema unificador que proporciona un llenguatge comú i un marc sistemàtic 

per aplicar els principis i conceptes de qualitat de vida. 

De tal manera podem entendre la qualitat de vida segons la següent estructura: Model de 

Qualitat de Vida >>>> Dimensions de Qualitat >>>> Indicadors de Qualitat >>>> 

Resultats personals. Schalock i Verdugo (2006). 

 

2.2.2. Dimensions i indicadors de qualitat de vida 
 

Schalock (1996) estableix vuit dimensions centrals en la definició, les quals 

caracteritzen el seu model de qualitat de vida. Totes i cada una d’aquestes dimensions 

tenen la possibilitat de ser millorades per qualsevol persona, independentment de la seva 

condició o no de discapacitat intel·lectual, amb necessitat de suport més o menys 

generalitzat. Així doncs, aquests vuit dimensions són les següents: 

- Benestar Emocional (BE): aquesta dimensió fa referència a la sensació de 

sentir-se tranquil, relaxat, sense pressió, no estar ansiós.  
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- Relacions Interpersonals (RI): es dirigeix cap a la relació amb les persones 

que envolten l’individu, les relacions amb diferents persones, tenir amics i 

portar-se bé amb la gent com els veïns, companys, etc. 

 

- Benestar Material (BM): disposar dels diners suficients per comprar el que es 

necessita i es desitja tenir, tenir una llar i lloc de treball adequats.  

 

- Desenvolupament personal (DP): aprendre coses, tenir coneixements i 

realitzar-se personalment.  

 

- Benestar Físic (BF): aquesta dimensió es refereix a tenir bona salut, bona forma 

física, sentir-se en una bona forma física, tenir hàbits d’alimentació saludables.  

 

- Autodeterminació (AU): capacitat de decidir per sí mateix i tenir oportunitat 

d’elegir les coses que es volen, com que sigui la seva vida, la seva feina, el seu 

temps lliure, el lloc on es viu, les persones amb les que s’està.  

 

- Inclusió Social (IS): anar a llocs de la ciutat o del barri on van altres persones i 

participar en les seves activitats en normalitat. Sentir-se membre de la societat i 

integrat, comptar amb el suport d’altres persones.  

 

- Drets (DE): ser considerat que la resta de la gent, que el tractin igual, que 

respectin la seva forma de ser, les opinions, desitjos, intimitat i drets.  

En  (Annex I), podem observar els 24 indicadors de qualitat de vida més utilitzats en 

cada dimensió ( Schalock et al. 2003) . 

Finalment, és molt important realitzar un model de treball amb el tema de la qualitat de 

vida, el qual proporcioni una guia per la realització d’activitats de planificació i 

avaluació (Schaloch 1994) basades en la qualitat de vida. Així doncs, en la figura 1, és 

mostra un model d’aquest tipus, és a dir, un model de treball d’activitats de planificació 

i d’avaluació, el qual mostra la multidimensionalitat del concepte de qualitat de vida, 

entre els factors expressats (vida a la llar i a la comunitat, l’escola o el treball i la salut i 

el benestar). 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Tècniques i recursos per mesurar la qualitat de vida 

 

Fent una recerca de tots els recursos i tècniques que podem tenir a l’abast per mesurar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, val a dir, que avui en dia, 

disposem de nombrosos recursos i tècniques Per això,  Schalock i Verdugo (2003) van 

realitzar una taula (observeu annex II) amb les tècniques que s’ha utilitzat per avaluar 

cadascuna de les vuit dimensions de la qualitat de vida.   

3. Objectiu 

 

El nostre interès va dirigit a estudiar com afecta la ocupació laboral de les persones amb 

discapacitat intel·lectual en la seva qualitat de vida segons treballin en una empresa 

ordinària o bé en un centre especial de treball.  

Vida a la llar i a la comunitat 

(Satisfacció) 

(Satisfacció) 

Escola i/o Treball 

Figura 1: Model de qualitat de vida. Schalock (1994) 

Salut i Benestar 

(Física i Mental) 

 

 

QUALITAT DE VIDA 

PERCEBUDA  

(Satisfacció) 
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4. Hipòtesis  

 

Les hipòtesis que es formulen en aquests estudi són: 

Hipòtesis principal: 

- Les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en un CO (Centre 

Ocupacional)  mostraran nivells més alts en qualitat de vida que les persones que 

treballen en un CET (Centre especial de treball). 

Hipòtesis secundàries: 

a) Els homes tenen una major qualitat de vida envers les dones. 

b) Els homes del grup A (Centre ocupacional) obtenen nivells més alts en 

qualitat de vida que les dones. 

c) Els homes del grup B (Centre especial de treball) obtenen nivells més alts en 

qualitat de vida que les dones. 

5. Metodologia  

5.1. Selecció del centre  

 

Per tal de realitzar l’estudi de qualitat de vida en persones que treballen en centres 

ocupacionals i centres especials de treball, es va contactar amb l’associació Sant Tomàs 

la qual disposa de dos centres que s’adequaven a les peticions de l’estudi. Aquests dos 

centres són l’Eina i TAC Osona de Vic.  

L’elecció d’aquests centres va venir motivada per l’accessibilitat alhora de realitzar 

l’estudi i per el reconeixement a la bona gestió en la comarca d’Osona. 

Per a poder realitzar el treball es va contactar per una banda, amb la coneguda entitat 

osonenca Associació Sant Tomàs, la qual disposa d’un servei de formació i inserció 

laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual anomenat Eina. L’objectiu d’aquest 

servei és el de facilitar els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat 

intel·lectual puguin accedir i mantenir un lloc de treball a l’empresa. 

Actualment l’Eina col·labora amb més de 100 empreses de la comarca d’Osona, a més 

de la xarxa de serveis comarcals per a donar una resposta global a les necessitats de la 

persona amb discapacitat intel·lectual. 
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Les persones que s’estudiessin de l’Eina formarien un grup anomenat A, que 

correspondria al grup format per treballadors del Centre Ocupacional. Per tal d’entendre 

millor que és un Centre Ocupacional a continuació es farà una breu definició de les 

seves característiques. 

5.1.1. Els Centres Ocupacionals (CO) 

 

L’origen dels centre ocupacionals es troba en els anys seixanta i setanta, gracies a les 

associacions de pares de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, les quals reivindicaven 

crear centres ocupacionals que poguessin acollir els seus fills en la seva joventut i 

adultesa. 

L’objectiu d’aquests centres era el de mantenir ocupades les persones amb discapacitat 

intel·lectual, però per contra no es tenia en compte ni la instrucció i/o educació ni la 

integració social i laboral, i fins i tot s’abandonava la funció rehabilitadora (Jurado de 

los Santos, 1993). 

Actualment els centres ocupacionals són equipaments d’acolliment diürn que ofereixen 

atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat 

laboral, en el que l’objectiu principal és el de capacitar les persones beneficiàries perquè 

aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa. 

Aquest servei va dirigit únicament a aquelles persones que el seu rendiment productiu 

no arribi als nivells necessaris per considerar la seva activitat com a laboral, es a dir, 

quan tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, desprès de 

l’avaluació d’un equip multiprofessional corresponent. 

A més, els centres ocupacionals ofereixen programes individuals amb diversos nivells 

d’atenció en funció dels diferents graus de discapacitat com són: mesures 

rehabilitadores i habilitadores; teràpia ocupacional i manteniment; ajustament personal; 

activitats formatives i prelaborals; servei ocupacional d’inserció. 

Per tal d’arribar als diversos graus de les persones amb discapacitat intel·lectual 

existeixen dos serveis:  

 Per una banda, el Servei de teràpia ocupacional (STO), dirigit a les persones 

amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball 

ordinari o bé no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquest servei 
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és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració d’aquest 

col·lectiu i les seves funcions són: 

- Ocupació terapèutica: on s’hi ofereixen activitats que aporten un resultat 

material i satisfactori, i s’eviten totes aquelles ocupacions considerades com a 

estèrils i rutinàries. Les activitat s’orienten a l’assoliment d’habilitats, hàbits i 

conductes relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació 

amb l’entorn social. 

- Ajustament personal i social: en el que s’inclouen activitats relacionades amb 

l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social. 

Per tal d’individualitzar i optimitzar la intervenció, aquest servei es bifurca en dues 

modalitats: amb auxiliar i sense.  

 Per l’altra, ens trobem amb el Servei Ocupacional d’Inserció. Aquest servei és 

una alternativa a la integració laboral amb discapacitat intel·lectual que, tot i que 

tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres 

especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, 

aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres 

especials de treball.  

Els usuaris d’aquest servei no tenen contracte laboral ni salari, sinó que 

l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen 

l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada. 

 

Per l’altra, es va contactar amb el TAC Osona. Aquesta és una empresa, dins l’associació 

Sant Tomàs, d’economia social que es dedica a la prestació de serveis a empreses i 

administracions. Aquesta institució crea llocs de treball estables que s’ajusten a la 

realitat del mercat i afavoreixen la integració i la realització personal, laboral i 

econòmica de les persones amb discapacitat intel·lectual les quals formen la major part 

de la seva plantilla. 

El TAC forma part de l’Associació Sant Tomàs, una entitat sense ànim de lucre, 

declarada d’utilitat pública, no governamental i no confessional, que col·labora amb les 

administracions i institucions públiques i privades per dur a terme la missió “millorar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la 

comarca d’Osona”. 
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Alguns dels serveis que ofereixen són: 

- Serveis de neteja i manteniment d’espais. 

- Manteniment de mobiliari urbà i senyalització viària. 

- Serveis mediambientals. 

- Serveis industrials i manipulats. 

- Enclavaments laborals a empreses i institucions 

- Horticultura ecològica. 

En aquest cas, el TAC formaria un altre grup anomenat B que estaria format per els 

treballadors del centre que es prestessin voluntaris per a la realització de l’estudi. 

Aquest centre fa la funció de Centre Especial de Treball en la comarca d’Osona, i per tal 

d’entendre que significa i que realitza un CET a continuació es farà una explicació de 

les seves funcions i gestions. 

5.1.2.         Els Centres Especials de Treball (CET) 

 

Els Centres Especials de Treball tenen el seu inici en el desdoblament dels Centres 

Ocupacionals, i dirigits a garantir un treball estable, una retribució justa i una integració 

laboral. 

La plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un 

grau de discapacitat igual o superior al 33% reconeguda segons l’avaluació d’equips 

multidisciplinars. Es a dir, gairebé la totalitat de la plantilla de l’entitat ha d’estar 

constituïda per treballadors i treballadores amb alguna discapacitat, sense perjudici de 

les places en plantilla del personal no discapacitat, ja que aquests són imprescindibles 

per al desenvolupament de la seva activitat. (GENCAT 2015). 

Aquestes entitats tenen com a finalitat obtenir un treball productiu i degut a la seva 

constant participació en les operacions de mercat poden assegurar un treball remunerat 

tot i que la seva funció és social. 

 A més es proporcionen serveis d’ajustament personal i social que puguin necessitar els 

seus treballadors per tal de poder introduir-se en un mitjà d’integració i/o trànsit del 

màxim nombre de persones amb discapacitat cap a el món laboral normalitzat. 

 Els objectius a destacar d’aquesta entitat són: 
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- Promoure i fer possible que les persones amb discapacitat puguin realitzar una 

activitat útil i amb finalitat productiva. 

- Preparar a les persones amb discapacitat intel·lectual per que puguin accedir a 

treballs normalitzats. 

Els CET poden tenir un caràcter públic o privat, i poden ser creats per Administracions 

Públiques, directament o bé en col·laboració amb altres organismes, per entitats, o per 

persones físiques, jurídiques o comunitats de béns amb capacitat jurídica per ser 

empresaris. Per tal d’entrar en la legalitat, la creació d’un CET exigeix la seva 

qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials de Treball de Catalunya. 

5.2. Selecció de la mostra  

 

Per a fer la selecció de les persones que necessitàvem per a fer el treball, es varen fer 

dues trobades amb els professionals i encarregats dels centres estudiats per a determinar 

uns criteris de selecció. Les característiques que es varen acordar per a la selecció són 

les següents: 

d) 12 persones per a cada institució (CO i CET), un total de 24 subjectes. 

e) Igualtat proporcional en homes i dones. 

f) Les persones han de tenir com a mínim 18 anys. 

g) El seu grau de discapacitat intel·lectual ha d’estar per sota del 60%, de tal 

manera que, les persones amb una discapacitat pròxima al 60% seran elegit 

segons rendiment o capacitat per a contestar els tests utilitzats ( a criteri dels 

professionals del centre). 

h) Ha de fer més de 2 anys que estan en el món laboral. 

i) Han de pertànyer a l’entitat EINA o TAC Osona. 

6. Procediment 

 

El grup total de persones a les que es fa l’estudi és de 24, les quals estan distribuïdes en 

dos grups de 12 persones, 6 homes i 6 dones, on un d’aquests grups esta format per 

persones que tenen ocupacions laborals en empreses ordinàries i l’altre grup a feines 

que es situen en centres especials de treball.  
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Per tal d’organitzar i a la vegada preservar la confidencialitat de la informació de les 

persones a les que es dirigeix l’estudi es denomina Grup A als treballadors de l’Eina i 

Grup B als treballadors del TAC. Per altra banda i dins de cada grup les persones a les 

que es passa el qüestionari se’ls assigna un numero acompanyat de la lletra de grup 

corresponent. 

De tal manera cada persona té una fitxa de dades (Annex III) en la que apareixen les 

dades personals i laborals per tal de facilitar la correlació de dades entre elles. Aquestes 

dades han de ser completades per els professionals i monitors de cada persona a la que 

es realitza l’estudi. 

Podem dir doncs, que cada subjecte tindrà una fitxa de dades i el test ( Escala Gencat) 

individualitzat, en les que les dades d’aquests seran introduïdes en el programa SPSS 

Stadistics. 

El motiu per el que he decidit utilitzar el programa SPSS, és per la familiarització degut 

a les assignatures de Psicometria i Mètodes de recerca II cursats en la carrera i, per altra 

banda per l’adequació a l’estudi que jo realitzo. A través d’aquest programa es 

compararan les mitjanes a través de la puntuació T de Student i la prova Levene per 

comprovar si les variàncies són iguals o no mitjançant les quals es podran establir 

correlacions, similituds o diferencies. 

En les 24 entrevistes realitzades, s’ha intentat utilitzar una estructura fixa per a tots els 

entrevistats,  per tal evitar possibles biaixos que alterin el resultat.  

L’estructura segueix el següent esquema: 

Presentació: Primer contacte amb la/les persona/es, on es dóna el nom de l’informador i 

dels enquestats.  

Ubicació: S’acompanya als enquestats a la sala on es passarà el test i s’indica el lloc on 

han de seure. 

Crear clima agradable: Es manté una conversa molt informal per crear un ambient 

informal, còmode i de confiança.  Invertir 5 minuts en crear un bon clima de confiança 

pot fer-ne guanyar 10 al final. 
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Document de confidencialitat de dades: Es dóna el document de confidencialitat de 

dades als participants, per tal de promoure el clima i donar confiança envers la protecció 

de les possibles respostes donades durant la sessió. 

Explicació estudi: Se’ls dóna una breu descripció de la persona que passa el test i el 

motiu per el qual se’ls demana la seva participació. 

Explicació pràctica del test: Se’ls explica: 

a) Les diferents respostes possibles. 

b) La possibilitat de demanar dubtes en cas de no entendre la pregunta. 

c) Es pot demanar un breu descans en cas de necessitar-ho. 

Acomiadament: Un cop acabat el test es dóna les gràcies per la seva participació. 

7. Instruments  

 

Per al desenvolupament d’aquest estudi he utilitzat els següents instruments: una fitxa 

de recopilació de dades (Annex III) l’escala GENCAT (Annex VIII) i 4 documents 

d’autorització i confidencialitat de dades. 

Per a l’anàlisi de les dades extretes a partir dels instruments anteriors utilitzaré el 

programa SPSS Stadistic. 

7.1. Escala GENCAT  

 

L’escala utilitzada per poder realitzar l’estudi i la comparació de la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat intel·lectual, és l’escala GENCAT, que va publicar-se el 

2008 i consisteix en un instrument d’avaluació objectiva, formada per un model 

multidimensional, el qual analitza 8 dimensions o dominis, que en conjunt formen la 

qualitat de vida.   

 

Alguns autors entenen aquests dominis com “un conjunt de factors que composen el 

benestar personal” i els indicadors centrals de cada dimensió com “percepcions, 

conductes o condicions específiques de les dimensions de qualitat de vida que 

reflecteixen el benestar d’una persona” (Schalock i Verdugo, 2003). 
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La finalitat de l’Escala GENCAT és identificar el perfil de qualitat de vida d’una 

persona per a la realització de plans individualitzats de suport i així poder-li 

proporcionar una mesura fiable per a la supervisió dels progressos i els resultats dels 

plans. 

L’escala està formada per 8 taules que corresponen a les 8 dimensions, que estableixen 

Schalock i Verdugo, (2003) en la seva definició de qualitat de vida, així doncs aquestes 

8 dimensions són: 

 Benestar emocional. 

 Benestar físic. 

 Benestar material. 

 Relacions interpersonals.  

 Inclusió social 

 Desenvolupament personal. 

 Autodeterminació 

 Drets. 

Així doncs, la qualitat de vida es avaluada a través de 69 ítems, que fan referència a 

qüestions observables, concretes i fàcils de comprendre. Aquests ítems estan escrits en 

tercera persona, en un format declaratiu i es responen utilitzant una escala de freqüència 

( “mai o quasi mai”, “de vegades”, “freqüentment” i “sempre o quasi sempre”). 

7.1.1.        Material per a la seva aplicació  

 

Per a poder utilitzar aquest instruments es precisa dels documents amb les preguntes que 

ha de respondre la persona i en el que es presenten les bases teòriques, també hi apareix 

una descripció, les normes d’aplicació i correcció i les propietats tècniques de la prova. 

Per altra banda un quadern d’anotació en el que es recull la prova i el foli de resum de 

puntuacions necessari per a la interpretació de les respostes. 

7.1.2.        Normes d’aplicació  

 

L’escala GENCAT és una escala multidimensional la finalitat de la qual es obtenir un 

perfil de qualitat de vida d’una persona. Aquest instrument ha de ser completat per un 

informador, que ha de conèixer bé a la persona que passa l’escala, el qual pot recórrer a 
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tants informadors com l’hi sigui necessari per tal de completar tots els apartats de la 

prova. En el cas que l’informador hagi acudit a altres persones (informadors) ho haurà 

de fer constar en la casella específica del quadern d’anotacions. 

7.1.3.         Requisits de l’informador  

 

L’informador que completi l’escala GENCAT ha de ser un professional que estigui 

treballant en el camp dels serveis socials tals com un psicòleg, un treballador social, un 

orientador, un cuidador, etc. o qualsevol altre professional que estigui en contacte o 

familiaritzat amb el concepte de qualitat de vida i pugui adoptar el rol d’observador 

extern. Schalock i Verdugo (2002/2003) 

L’informador ha de complir una sèrie de requisits: 

- Ha de treballar directament amb la persona a la que avaluarà la qualitat de vida. 

- Ha de conèixer bé a la persona a la que l’hi passa, almenys 3 mesos. 

- Tenir la oportunitat d’observar a la persona en diferents contextos durant llargs 

períodes de temps (varies hores). 

- S’ha de tenir coneixement de diversos aspectes de la persona ( treball, relació 

amb altres, vida diària, etc..). 

- Si sol·licita l’ajuda d’altres informadors no utilitzarà mai la persona a la que es 

tracta. 

- Es pot consultar altres professionals, i com a últim recurs familiars, pares o 

tutors.  

- L’informador ha de contrastar i integrar la informació que rep d’altres per 

finalitzar la qualificació. 

 

7.1.4.        Rol de l’informador  

 

L’informador ha d’adoptar el rol d’observador extern per tal de completar el 

qüestionari, i la seva funció principal com a informador es de proporcionar informació 

de qualitat sobre la qualitat de vida de la persona a la que avalua.  

Els punts forts de l’informador han de ser: 

- La responsabilitat. 
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- La objectivitat. 

- La veracitat. 

- La exactitud amb les dades i en tot allò on aquestes es vegin implicades. 

7.1.5         Aplicació de l’Escala GENCAT  

 

Per tal de poder-la aplicar aquesta escala té com a condició que els individus als que 

se’ls passi la prova tinguin més de 18 anys ( tingut en compte en la primera definició de 

característiques de selecció). Aquesta prova ha de realitzar-se en un temps de 10-15 

minuts, tot i que pot arribar als 30 minuts si es suma el tems de lectura del manual on hi 

apareix la informació necessària per a poder respondre de forma autònoma. Si aquesta 

activitat té una durada de 45 minuts el informador tindrà dificultats per assumir el paper 

d’observador extern i per proporcionar informació objectiva.  

Per altra banda si la persona a la que es passa la prova té dificultats per contestar algun 

dels ítems amb l’escala de freqüència, l’informador pot respondre pensant en una escala 

Likert de quatre punts: “ Molt en desacord”- “ Algo en desacord” – “ Una mica d’acord” 

– “Molt d’acord” . 

Alguns dels ítems disposen de matitzacions en el quadern d’anotacions, les quals seria 

important que l’informador les llegís prèviament.  

L’informador ha de completar tots els ítems, tot i que l’hi pot resultar difícil en alguns 

casos degut a l’alt deteriorament cognitiu o si pensa que no és aplicable a un individu en 

concret. Si en el moment de la avaluació, la persona no realitza alguna de les activitats. 

7.1.6.        Complements de l’Escala GENCAT  

 

Per tal de facilitar la resposta a les persones als que es passa el test, s’ha utilitzat dos 

documents de suport: full de facilitació de resposta i document amb explicacions 

alternatives de les preguntes.  

En el primer document apareixen les 4 possibles respostes a cada pregunta (Sempre o 

gairebé sempre - Freqüentment - Algunes vegades - Mai o gairebé mai) per tal de 

facilitar a la/les persones la seva resposta i a la vegada donar una resposta a la persona 

que passa el test acord amb les possibles que apareixen en el seu document.  
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El segon, en canvi, té una explicació alternativa de totes les preguntes que apareixen en 

el test, per tal de formular la mateixa pregunta en altres paraules o donar a conèixer la 

finalitat de la pregunta donada.(Annex IV) 

7.2. Fitxa de dades  

 

S’ha creat un qüestionari, que ha de contestar cada un dels tutors/es que participin en 

aquesta investigació, per tal de recollir totes les dades d’interès per a l’estudi, com 

poden ser: la residència actual, remuneració, horari laboral, edat, etc. A més a més,  

d’especificar els resultats de l’escala passat ( GENCAT).  

D’aquesta manera en un sol document podrem observar la informació de cada persona i 

els resultats que ha obtingut de cada dimensió, i així,  poder fer correlacions, 

agrupacions, categoritzacions, etc. de forma més ràpida i pràctica.  

La fitxa serà contestada abans de passar l’escala en un primer moment, i un cop 

recollides les dades del test aquest, es passarà en l’apartat que correspongui de la fitxa. 

7.3. Documents d’autorització  

 

Documents d’autorització: 

- Autorització de director del centre TAC. (Annex V) 

- Autorització tutor/a legal dels treballadors. (Annex VI) 

- Autorització individual per als treballadors. (Annex VII) 

8. Resultats  

8.1. Anàlisis Hipòtesis principal 

 

El contrast d’hipòtesis , és un procés mitjançant el qual s’intenta comprovar si una 

afirmació sobre alguna propietat poblacional pot ser sostinguda a la llum de la 

informació mostral disponible (Pardo i San Martín, 1998).   

Per tal de contrastar la hipòtesis 1, la qual es planteja que el col·lectiu de treballadors 

del centre Eina de Vic (CO) obtindrà resultats més alts en qualitat de vida que els 

treballadors del centre TAC Osona (CET) de Vic, s’ha utilitzat la prova T de Student. 
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Estadísticas de grupo 

 

Gupa A/B N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Benestar Emocional Grup A 12 13,08 1,782 ,514 

Grup B 12 13,83 1,267 ,366 

Relacions Interpersonals Grup A 12 14,08 2,392 ,690 

Grup B 12 13,83 1,697 ,490 

Benestar Material Grup A 12 12,08 1,379 ,398 

Grup B 12 12,58 ,900 ,260 

Desenvolupament Personal Grup A 12 12,33 1,435 ,414 

Grup B 12 12,33 1,557 ,449 

Benestar Físic Grup A 12 10,33 1,435 ,414 

Grup B 12 10,58 2,065 ,596 

Autodeterminació Grup A 12 15,33 ,985 ,284 

Grup B 12 13,75 1,865 ,538 

Inclusió Social Grup A 12 15,25 2,137 ,617 

Grup B 12 14,58 1,240 ,358 

Dret Grup A 12 12,50 ,522 ,151 

Grup B 12 11,08 1,832 ,529 

 

Estadísticas de grupo 

 

t N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Total dades 1 96 13,74 1,985 ,203 

2 96 13,27 1,683 ,172 

 

 

 

En el resultat global dels dos grups podem observar que la mitjana global de totes les 

dimensions és més alta en el grup A, corresponent als treballadors del centre 

ocupacional eina, que els del Grup B, corresponent als treballadors dels centre especial 

de treball TAC Osona.  

 

Entre les dues variables hi ha un  0’47 de diferencia entre mitjanes. 



 

29 
 

 

Grup A: Mitjana total 13,74,  

Grup B: Mitjana total 13,27 

 

Primer de tot per poder interpretar els resultats del contrast d’hipòtesis de la T-Student 

hem de mirar gràcies a la prova de Levenne si les variàncies són iguals o no. En aquest 

cas al ser el valor de la prova de Levenne 0’016 i per tant inferior a 0’05 assumiren que 

les variàncies no són iguals. Acte seguit mirarem el resultat del Sig. Bilateral de la 

prova T-Student, aquest valor és de 0’079 i per tant superior a 0’05 per tant, acceptem la 

hipòtesis nul·la i podem concloure que les mitjanes entre els dos grups són iguals. 

 

8.1.1. Anàlisis dimensions amb diferència de puntuació entre les mitjanes més 

altes.  

 

En els resultats totals dels grups, si que hi trobem diferencia en 3 dimensions: 

Autodeterminació - Inclusió Social –Dret. 

 

 Autodeterminació 

 

La finalitat d’aquesta dimensió és la d’avaluar el nivell de decisió i elecció de la pròpia 

vida, la independència alhora de l’elecció i els objectius i metes que el mouen a optar 

per aquestes. En aquest apartat el Grup A ha obtingut una puntuació de 15’33, superant 

amb un 1’58 el resultat del Grup B que ha obtingut 13’75 punts.  

Després d’aquests resultats, podem dir que els treballadors del Grup A (CO) tenen més 

capacitat de prendre decisions i responsabilitzar-se d’aquestes que els treballadors del 

Grup B (CET).  

 

Desprès d’observar aquest resultat, podem dir que les ocupacions laborals en empreses 

ordinàries (CO), promouen en nivells més alts la presa de decisions ,de forma directa o 

indirecta, en aquests treballadors, que les ocupacions en centres especials de treball 

(CET). 
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 Inclusió Social 

 

La dimensió d’Inclusió Social fa referència a les oportunitats i experiències que té una 

persona de participar en els entorns que l’hi correspondrien si no tinguessin una 

discapacitat i la utilitat i el sentiment de valoració en els entorns que l’envolten, essent 

aquests xarxes de suport i ajuda. 

 

En aquest cas la diferencia no ha estat tant gran com en l’anterior cas però si ens dóna a 

entendre una diferenciació entre els dos grups. El Grup A ha obtingut una puntuació de 

15’25 i el Grup B 14’58, amb una diferència de 0’67 punts.  

Podem dir que el Grup A disposa d’entorns més favorables que els treballadors del 

Grup B. Es podria donar com a factor causant d’aquest resultat  l’entorn laboral, el qual 

és el que més varia en la mostra d’estudi. 

 

Podem dir que els treballadors d’empreses ordinàries tenen una puntuació lleugerament 

més alta que en les empreses especials de treball. Val a dir que les dades d’aquest 

apartat donen a entendre que els dos tipus de centres promouen la inclusió social en les 

persones amb discapacitat intel·lectual, fet que és profitós en qualsevol dels casos. 

 

 Drets 

 

L’objectiu d’aquest apartat és el de conèixer el nivell de respecte i coneixença dels drets 

com a ésser humà que té la persona i per altra banda que no se’l discrimini per la seva 

discapacitat. 

 

En aquest cas els dos grups tenen una diferencia de 1’42 punts ( Grup A: 12’50; Grup 

B: 11’08). Podem dir que la diferencia de la puntuació de les mitjanes entre els dos 

grups és alta, amb el que podem dir que els treballadors del centre ocupacional disposen 

de més informació sobre els seus drets com a ciutadans que els treballadors del centre 

especial de treball. Com en l’anterior apartat podríem determinar el context laboral com 

a factor provocant d’aquests resultats, seguint aquesta premissa, podríem dir que el fet 

de interrelacionar-se amb treballadors sense discapacitat intel·lectual els aporta un 

major coneixement dels seus drets.  

 



 

31 
 

Per tant, es valora com a més beneficiós que les persones amb discapacitat intel·lectual 

treballin en empreses ordinàries. 

8.2. Hipòtesis secundària A 

 

Si analitzem les dades segons el SEXE GLOBAL ens trobem amb les dades globals 

següents: 

 

Estadístiques per sexe 

 

Sexe N Mitjana 

Desviació 

estándar 

Mitjana d’error 

estándar 

Benestar Emocional Home 12 13,33 1,775 ,512 

Dona 12 13,58 1,379 ,398 

Relacions Interpersonals Home 12 14,25 2,006 ,579 

Dona 12 13,67 2,103 ,607 

Benestar Material Home 12 12,50 1,243 ,359 

Dona 12 12,17 1,115 ,322 

Desenvolupament 

Personal 

Home 12 12,08 1,240 ,358 

Dona 12 12,58 1,676 ,484 

Benestar Físic Home 12 10,67 1,670 ,482 

Dona 12 10,25 1,865 ,538 

Autodeterminació Home 12 14,33 1,614 ,466 

Dona 12 14,75 1,765 ,509 

Inclusió Social Home 12 15,08 ,996 ,288 

Dona 12 14,75 2,301 ,664 

Dret Home 12 12,17 1,193 ,345 

Dona 12 11,42 1,730 ,499 

 

Estadísticas de grupo 

 

Total sexe N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Total dimensions 0 96 13,27 2,090 ,213 

1 96 13,08 2,347 ,240 

 

 



 

32 
 

La segona hipòtesis es planteja: els homes tenen més qualitat de vida que les dones. 

Veient la gràfica es determina que els homes obtenen una mitjana global de 13’27 i les 

dones una mitjana global de 13’08, per tant la diferència és de 0’19 punts. 

La diferencia de les puntuacions de les mitjanes globals entre sexes és mínima, amb 

això podem dir que la qualitat de vida entre homes i dones no i es manté en nivells 

d’igualtat. 

Igual que en l’anterior quadre per tal d’interpretar el contrast d’hipòtesis de la T-Student 

realitzarem la prova de Levene per determinar si les variàncies són igual o no.  En 

aquest cas la prova de Levene ens ha donat una puntuació de 0’291 la qual es superior a 

0’05 i assumirem que les variàncies són iguals. A continuació mirarem el resultat de la 

Significació Bilateral de la prova T-Student és de 0’560, degut a que aquest valor és 

superior a 0’05 s’accepta la hipòtesis nul·la i podem dir que les mitjanes entre els dos 

grups són iguals.  

8.2.1. Anàlisis dimensions amb diferència de puntuació entre les mitjanes més  

altes. 

Pel que fa a les mitjanes de les dimensions comentarem les dues amb les puntuacions 

més altes entre elles: Relacions Interpersonals i Drets. 

 Relacions Interpersonals 

En aquesta dimensió els homes han obtingut una mitjana de 14’25 i les dones 13’67, 

havent-hi una diferencia de 0’58 punts.  

Es pot observar que els resultats dels homes treballadors del CO i CET, presenten una 

mitjana més alta que en les dones treballadores del CO i CET. 

 

 Drets 

En la dimensió de Drets el conjunt d’homes han obtingut una puntuació mitjana de 

12’17, 0’75 punts més alta que la mitjana de les dones que és de 11’42. En aquest cas 

podem observar que els homes tenen més coneixements de les llibertats personals, la 

supressió de discriminacions, responsabilitats civils, etc. que les dones 
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Degut a que la mostra és petita envers la població total dels centres, es pot donar el cas 

que per aleatorietat les característiques individuals dels homes han provocat que puntuïn 

per sobre de les dones. 

8.3. Hipòtesis secundària B 

 
Si analitzem les dades del quadre, a partir de la variable sexe del Centre 

Ocupacional Eina: 

Estadístiques del Grup A 

 

SEXE N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Benestar Emocional Home 6 12,83 2,137 ,872 

Dona 6 13,33 1,506 ,615 

Relacions Interpersonals Home 6 13,50 2,429 ,992 

Dona 6 14,67 2,422 ,989 

Benestar Material Home 6 12,00 1,673 ,683 

Dona 6 12,17 1,169 ,477 

Desenvolupament Personal Home 6 12,50 1,378 ,563 

Dona 6 12,17 1,602 ,654 

Benestar Físic Home 6 10,50 1,871 ,764 

Dona 6 10,17 ,983 ,401 

Autodeterminació Home 6 15,00 1,265 ,516 

Dona 6 15,67 ,516 ,211 

Inclusió Social Home 6 15,67 ,816 ,333 

Dona 6 14,83 2,994 1,222 

Drets Home 6 12,67 ,516 ,211 

Dona 6 12,33 ,516 ,211 

 

Estadísticas de grupo 

 

Total sexe N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Total dimensions 0 48 13,08 2,162 ,312 

1 48 13,17 2,309 ,333 
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Seguint el mateix procediment que en els anteriors casos per interpretar els resultats de 

la T-Student utilitzarem la prova de Levene. En aquest cas el valor de la prova Levene 

és de 0’388, la qual és superior a 0’05 i assumirem que les variàncies són iguals. Per 

tant mirarem la fila “se asumen varianzas iguales”  la qual obté un valor de 0’856, 

puntuació que supera el 0’05 i ens determina que les mitjanes entre els dos grups són 

iguals i per tant acceptem la hipòtesis nul·la. 

En aquest cas trobem que la mitjana global dels homes treballadors de CO (Eina) és de 

13’3587 i la mitjana global de les dones treballadores del CO (Eina) és de 13’1675, la 

diferencia entre les dues és de 0’1912.  

Un cop més la diferencia de puntuació entre els dos sexes no és molt elevada, per tant 

direm que els dos sexes comparteixen un nivell de qualitat de vida similar. La diferència 

de resultats entre els dos sexes, afavorint el sexe masculí, pot ser donada per el tipus de 

treball que ocupen els homes, ja que aquests tenen majoritàriament ocupacions laborals 

de peó en fàbriques. 

8.3.1. Anàlisis dimensions amb diferència de puntuació entre les mitjanes més 

altes.  

 

Si analitzem les diferències a nivell individual per dimensions, dels homes i dones 

treballadors del centre ocupacional Eina, que tenen la diferencia de puntuacions de les 

mitjanes més alta són: Benestar Emocional – Inclusió Social – Relacions Interpersonals. 

 Benestar Emocional 

En la dimensió de Benestar Emocional s’observa una puntuació mitjana de 12’83 en els 

homes i de 13’33 en les dones, mantenen una diferència de 0’5 punts. 

Podem dir que la diferència tampoc és molt gran, per tant observem que les dones 

gaudeixen de nivells més alts en satisfacció, equilibri i benestar personal i sentimental 

que els home. 

 Inclusió Social 

En aquest apartat els homes han donat una puntuació mitjana de 15’67 i les dones 

14’83, amb una diferencia entre els dos grups de 0’84. En aquest cas la diferència 

podríem dir que és alta evers les altres puntuacions entre mitjanes, i que els homes 
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treballadors del CO ( igual que les dades generals dels homes) han obtingut una 

puntuació més elevada en la participació amb els contextos “normalitzats” que els 

envolten. De totes maneres, com ja em dit anteriorment les dades facilitades per aquest 

estudi no ens donen la oportunitat de corroborar les afirmacions anteriors. 

 Relacions Interpersonals 

En aquest cas els homes obtenen una mitjana de 13`5 i les dones una mitjana de 14’67, 

essent-ne la diferència  1’17. En aquest cas la diferencia entre sexes recau a favor de les 

dones, la qual ens informa que el sexe femení gaudeix d’interaccions qualitativament 

més bones que els homes.   

Entenem un cop més que la informació donada no és suficient per entendre les 

afirmacions realitzades com a empíriques. 

8.4. Hipòtesis secundària C 

 
Si analitzem el quadre del Grup B, treballadors del Centre Especial de Treball TAC 

Osona: 

Estadístiques del Grup B 

 

SEXE N Media 

Desviació 

estándar 

Media de error 

estándar 

Benestar Emocional Home 6 14,00 1,265 ,516 

Dona 6 13,83 1,329 ,543 

Relacions Interpersonals Home 6 14,83 1,169 ,477 

Dona 6 12,67 1,211 ,494 

Benestar Material Home 6 13,00 ,000 ,000 

Dona 6 12,17 1,169 ,477 

Desenvolupament Personal Home 6 12,00 1,095 ,447 

Dona 6 13,00 1,789 ,730 

Benestar Físic Home 6 10,50 1,225 ,500 

Dona 6 10,33 2,582 1,054 

Autodeterminació Home 6 14,00 1,265 ,516 

Dona 6 13,83 2,137 ,872 

Inclusió Social Home 6 14,33 ,816 ,333 

Dona 6 14,67 1,633 ,667 

Drets Home 6 11,50 1,871 ,764 

Dona 6 10,50 2,074 ,847 
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Estadísticas de grupo 

 

Total sexe N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Total dimensions 0 48 13,02 1,828 ,264 

1 48 12,63 2,228 ,322 

 

 

En l’anàlisis del Grup B s’han obtingut unes puntuacions de 13’02 en els home 

treballadors del CET, i 12’63 en les dones treballadores del CET havent-hi una 

diferència de 0’395 punts a favor dels homes.  

Seguint el mètode anterior busquem la prova de Levene, la qual ha obtingut un valor de 

0’135 el qual és superior a 0’05 i per tant assumirem que les variàncies són iguals. A 

continuació mirarem la puntuació de la Significació Bilateral ,de la fila superior, de la 

prova T-Student, que és de 0’344. Degut a que és més gran que 0’05 acceptarem la 

hipòtesis nul·la i per tant, podem concloure que les mitjanes entre els dos sexes és igual. 

8.4.1.Anàlisis dimensions amb diferència de puntuació entre les mitjanes 

més altes 

 

Pel que fa a l’anàlisis de les dimensions, s’observa que hi ha tres dimensions que 

presenten una diferencia en la puntuació de les mitjanes, aquestes dimensions són: 

Relacions Interpersonals – Desenvolupament Personal – Drets 

 Relacions Interpersonals 

En aquesta dimensió s’han obtingut com a resultats de la mitjana pertinent 14’83 per els 

homes i 12’67 per les dones, amb una diferència de 2’16 punts. 

Aquesta és la dada més elevada de tots els anàlisis fets en aquest estudi de diferencia de 

mitjanes. 
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Podem dir que els homes del Grup B, disposen de relacions interpersonals de més 

qualitat que les dones del Grup B.  

 Desenvolupament Personal 

En la dimensió de Desenvolupament Personal les puntuacions dels homes han obtingut 

12 punts, i per part de les dones 13. La diferència entre les dues mitjanes dins d’aquesta 

dimensió és d’1 punt.  

Els homes del Grup B gaudeixen d’un conjunt d’oportunitats i experiències, sense 

determinar si en quantitat o qualitat, que milloren les seves competències personals per 

tal d’aconseguir objectius.  

 Drets 

En aquesta dimensió els homes del Grup B han obtingut una mitjana de 11’5 i les dones 

una  mitjana de 10’5, amb una diferència de 1 punt. Veient la diferencia de puntuació 

entre les dues mitjanes podem observar que els homes del Grup B, s’observa que tenen 

més coneixements d’exercir d’allò que es degut en la comunitat que viuen. 

Un cop més es pot entendre que la ocupació o l’entorn laboral poden ser els factors que 

donin una puntuació superior al sexe oposat. 
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9. Conclusions 

 

 Hem realitzat aquet treball per analitzar la hipòtesis principal, per observar si la qualitat 

de vida varia segons el grups en el qual pertanyen els treballadors amb discapacitat 

intel·lectual en els centres Eina i TAC Osona. A més a més i degut a una primera 

observació dels resultats hem volgut observar si hi havia diferencies entre sexes i el 

nivell de qualitat de vida. 

Un cop avaluats els resultats estadístics podem concloure que el nivell de qualitat de 

vida respecte al grup al qual pertanyen no presenta diferències, es a dir, el grup de 

pertinença no és un tret diferencial en la qualitat de vida de les persones estudiades. 

Pel que fa a l’observació dels resultats de la qualitat de vida segons el sexe i desprès 

d’haver realitzar un contrast d’hipòtesis, podem concloure que el sexe no influeix en la 

qualitat de vida de les persones estudiades. Es a dir el fet de ser homes o dona no 

implica majors nivells de qualitat de vida. 
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10. Discussió 

10.1. Limitacions  

 

En un primer moment l’estudi estava enfocat a fer un estudi que constava de dos tests, 

un de qualitat de vida (GENCAT) i un altre de conducta adaptativa (ABASS i/o ICAP). 

Com s’ha pogut comprovar el test de qualitat de vida si que es va dur a terme però el de 

conducta adaptativa no, el qüestionari ABASS va ser rebutjat per els professionals des 

del primer moment degut al temps a invertir en passar-lo i corregir-lo. Pel que fa a 

l’ICAP és una prova que ha de contestar-la el monitor/tutor del centre pertinent. Com és 

lògic els professionals del centre tenien les tasques pròpies de la seva ocupació laboral i 

això va provocar un endarreriment a l’hora de passar els tests a les persones 

seleccionades, tant va ser aquest que es va haver de rebutjar l’estudi d’aquesta variable i 

centrar-se únicament amb la variable de qualitat de vida. 

Aquesta situació crec que ha estat la limitació més important que ha sofert l’estudi, ja 

que la quantitat de les dades es va veure afectada.  

Un cop triat el test a utilitzar, l’Escala GENCAT, en el Grup B o que és el mateix el 

Centre Especial de Treball TAC Osona va rebre moltes desvinculacions per part de les 

persones seleccionades en un inici. Aquest fet va fer que s’hagués de suplir les baixes 

d’aquest centre amb les del TAC de Manlleu i, per tant, haver de desplaçar-se fins 

aquesta població. 

Pel que fa a la selecció de personal, es van acordar uns criteris per a la selecció de 20 

persones per cada centre (Eina i TAC), però desprès de preguntar a les persones que 

complien les característiques i de forma aleatòria seleccionat es van trobar novament 

amb falta de participants per a l’estudi. Desprès de un gran esforç per part dels 

professionals es va aconseguir poder reclutar un total de 12 persones per centre, amb el 

que també és va canviar el nombre de la mostra. 

Un altre factor que va allargar una setmana més la recollida de dades, van ser les 

absències a les cites acordades per a passar el test. Les cites es realitzaven al final de la 

jornada laboral o bé en l’inici, aquest horari no era el més idoni o, si més no, satisfactori 

per part de les persones a les que es dirigeix l’estudi, ja que el cansament, la 

organització del temps i el transport dificultaven poder-se dur a terme.  
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10.2. Continuació 

 

Desprès de realitzar el treball es fa més evident que l’estudi d’aquest camp des de la 

perspectiva de la qualitat de vida i la conducta adaptativa seria molt més enriquidora, ja 

que les dades no depenen de correlacions entre elles mateixes, sinó que es podrien 

formular un gran nombre d’hipòtesis enllaçant i correlacionant els dos elements. 

Esta clar que seria interessant poder fer l’estudi amb les dues variables abans 

esmentades, i  la comparació d’aquestes variables entre diversos centres podria aportar 

informació molt valuosa i enriquidora per a les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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