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Resum: L’educació i l’educació especial han experimentat progressos importants en els últims anys. Tot i així, 
aquests canvis moltes vegades no han servit per orientar el desenvolupament de noves polítiques i pràctiques 
educatives. Des de diversos àmbits del sistema educatiu han sorgit veus crítiques sobre el paper i la funció 
que ha de complir l’educació especial en el marc d’una escola inclusiva. D’altra banda, el progrés esperat cap 
a una educació inclusiva no sembla assolir les perspectives esperades tot i els esforços esmerçats. Aquest ar-
ticle es proposa tres objectius. En primer lloc, definir amb més claredat el que entenem per educació inclusiva 
i algunes propostes actuals per fomentar la seva adopció per part de les escoles. En segon lloc, qüestionar el 
paper i la funció que han de complir l’educació especial i els centres específics en el camí per aconseguir una 
escola per a tothom. I, finalment, proposar com millorar realment els resultats educatius i socials dels alumnes 
amb discapacitat intel·lectual en aquest context.

Paraules clau: Educació inclusiva, educació especial, alumnes amb discapacitat intel·lectual, resultats personals.

Abstract: Education and special education have experienced significant progress in recent years. However, 
these changes often have failed to guide the development of new educational policies and practices. From 
different areas of the educational system some critics have emerged about the role that special education 
must fulfill in the context of an inclusive school. Moreover, the expected progress towards inclusive education 
does not seem to reach the expected perspectives despite efforts made. This article proposes three objectives. 
First, define more clearly what we mean by inclusive education and some current proposals to encourage their 
adoption by schools. Second, question the role and function that should have the special education and the 
special schools in the journey of achieving a school for all. And finally, how to really improve the educational 
and social outcomes of students with intellectual disabilities in this context.
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Introducció
En els últims anys el creixement experimentat en di-
verses àrees del coneixement ha estat espectacular, i el 
mateix ha passat en l’àmbit de l’educació i molt concre-
tament en el de l’educació especial (Lane i Carter, 2015). 
Tot i l’avenç important del coneixement i de la recerca, 
aquests no sempre s’han fet servir per orientar i encorat-
jar el desenvolupament de noves polítiques, de pràcti-
ques renovades o d’enfocaments de treball diferents. No 
obstant això, no seria ajustat afirmar que el nostre país 
no ha viscut transformacions significatives en l’atenció 
i l’educació dels alumnes amb necessitats educatives 

especials o que presenten algun tipus de discapacitat. 
Des de la publicació de la LISMI l’any 1982, del decret 
117/84 d’integració escolar i de diverses lleis educatives, 
l’educació d’aquest tipus d’alumnat ha canviat subs-
tancialment. Fins i tot la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) afirma que l’atenció educativa de tots els alumnes 
es regeix pel principi d’escola inclusiva (article 81.1). No 
obstant això, des del sistema educatiu, i en particular en 
l’àmbit de l’educació especial, han sorgit, en pocs anys, 
veus crítiques sobre quins són el paper i la funció que ha 
de complir aquesta disciplina en el context d’una escola 
inclusiva, d’una escola per a tots (Fuchs, Fuchs i Stecker, 
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2010; Hornby, 2014; Norwich, 2013). Així mateix, el pro-
grés esperat cap a una escola inclusiva no sembla que 
hagi afectat d’una manera substancial les pràctiques de 
la majoria dels centres del nostre país (Carbonell, 2014; 
Pujolàs i Lago, 2014), malgrat les iniciatives i el compro-
mís d’una part del professorat i de la mateixa adminis-
tració educativa. A més, l’augment del nombre d’alum-
nes per aula, la retallada de recursos i altres condicions 
causades per la crisi econòmica han complicat en els 
darrers anys una situació ja difícil de per si. Entre totes 
les circumstàncies i situacions actuals que influeixen 
en les escoles i en l’educació dels alumnes, i que poden 
constituir barreres en els processos de canvi i millora, hi 
ha un fenomen que pensem que és central en el debat 
sobre l’educació inclusiva i el paper de l’educació espe-
cial. Ens referim concretament als efectes que té una 
diversitat creixent de característiques i necessitats dins 
del context escolar (alumnes amb capacitats desiguals, 
amb antecedents culturals i lingüístics diversos, etc.). 
Els moviments migratoris dels últims anys, juntament 
amb altres circumstàncies polítiques i socials, i la pro-
gressiva inclusió d’alumnes amb necessitats educatives 
especials han generat uns entorns escolars on la diver-
sitat i la diferència són del tot visibles. Aquest conjunt 
de fenòmens té un gran impacte en els processos d’en-
senyament i aprenentatge, en l’adaptació dels alumnes, 
en les relacions socials que es generen i es mantenen, 
en l’establiment d’un bon clima social, en les expectati-
ves dels pares, etc. Certament, les nostres escoles s’han 
convertit en contextos socials i culturals molt comple-
xos que no es poden minimitzar o ignorar. En aules amb 
aquestes característiques, fins i tot els millors mestres 
i els que estan més ben preparats ho tenen difícil per 
arribar a tots els alumnes (Fuchs i Vauhgn, 2012). Da-
vant d’una situació com aquesta és quan hem de fer una 
aposta clara i decidida per una escola inclusiva com el 
millor camí per respondre a la complexitat de caracte-
rístiques i necessitats dels alumnes. Cal fer, però, un pas 
endavant, i emmarcar el futur amb una visió i unes pro-
postes diferents. 

L’objectiu d’aquest article és en primer lloc situar i de-
finir amb més claredat el que entenem per educació 
inclusiva i algunes propostes actuals per fomentar la 
seva adopció per part de les escoles. En segon lloc, par-
lar de quins són el paper i la funció que han de complir 
l’educació especial i els centres específics en el camí per 
aconseguir una escola per a tothom. I, finalment, pro-

posar com podem millorar realment els resultats educa-
tius i socials dels alumnes amb discapacitat intel·lectual 
que, amb massa freqüència, no es tenen en compte en 
aquest debat. Pensem que, en aquests moments, cal fer 
un esforç important per aportar i aplicar una perspecti-
va universal i sistèmica quan es discuteix sobre aques-
tes qüestions. La millora de les escoles i el progrés dels 
alumnes amb dificultats o amb algun tipus de discapa-
citat passa essencialment per fomentar una educació 
d’alta qualitat pensada per a tots els alumnes i adreçada 
a tots ells.

Definició d’educació inclusiva
El terme ‘inclusió’ va aparèixer a la literatura als vol-
tants de la dècada de 1990. Les primeres definicions 
d’inclusió, probablement a causa dels moviments d’in-
tegració, se centraven bàsicament en l’emplaçament 
dels alumnes amb discapacitat en les aules ordinàries, 
encara que el concepte incorporava un nou èmfasi en 
la importància de l’entorn per sobre de les característi-
ques individuals. En els seus inicis, l’educació inclusiva 
va tenir la seva base i fonament en l’educació especial 
(Stainback i Stainback, 1992; 1996), així com en els con-
ceptes centrals provinents del camp de la discapacitat. 
Un exemple d’aquesta perspectiva l’ofereixen Shogren 
i Wehmeyer (2014) quan plantegen la idea de l’evolució 
del moviment inclusiu a partir de tres generacions de 
pràctiques inclusives. D’acord amb aquests autors, la 
primera generació de pràctiques inclusives posa l’èm-
fasi en el lloc on els alumnes aprenen, és a dir, és una 
preocupació centrada a canviar l’emplaçament escolar 
dels alumnes amb discapacitat. La segona onada de 
pràctiques establia la seva prioritat en el com aprenen 
els alumnes. Això significa plantejar la manera més 
efectiva d’ensenyar als alumnes amb discapacitat en el 
context d’entorns inclusius, i quines són les millors es-
tratègies d’aprenentatge. Finalment, la tercera genera-
ció és la que planteja què han d’aprendre els alumnes. 
En aquesta etapa es posa un èmfasi especial en l’accés 
que els alumnes han de tenir al currículum ordinari 
així com al tipus de pràctiques i estratègies educatives 
que faciliten el seu aprenentatge.

Un fet destacable dins el moviment de l’educació inclu-
siva el constitueix la Declaració de Salamanca (UNES-
CO, 1994), en la qual els representants de 93 governs i 
25 organitzacions internacionals es van comprometre 
a impulsar la inclusió dels alumnes amb necessitats 
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educatives especials i a considerar la inclusió educati-
va com una prioritat en l’agenda de les seves polítiques 
d’innovació educativa.

Tot i així, les perspectives que han orientat l’educació 
inclusiva són diverses; en algunes ocasions han adoptat 
posicionaments més ideològics i en d’altres, més pràc-
tics o basats en la recerca. En un treball recent, Dan-
forth i Naraian (2015) defensen que els estàndards de 
coneixement en els quals es basa el camp de l’educació 
especial no són adequats com a fonament intel·lectual 
per al desenvolupament de la investigació, la política i 
la pràctica de l’educació inclusiva, i proposen concep-
tualitzar aquest enfocament en relació amb quatre 
prioritats: la democràcia, el valor de les relacions inter-
personals, la consciència política i el paper de les insti-
tucions. Aquests autors reclamen un nou marc de debat 
i discussió entre totes les persones implicades (investi-
gadors, educadors, famílies, etc.) per trobar els principis 
o les bases conceptuals que permetin el desenvolupa-
ment de l’educació inclusiva en un nou context nacional 
i internacional. Per altra banda, l’aplicació dels principis 
de l’educació inclusiva per part de les administracions 
educatives i dels centres educatius ha estat molt desi-
gual, amb polítiques i pràctiques que divergeixen entre 
els diversos països del món (Ferguson, 2008).

Tot i aquesta disparitat conceptual i pràctica, en el mo-
ment present sembla que hi ha propostes encaminades 
a veure l’educació inclusiva com un model que va més 
enllà de l’educació especial i que posa progressivament 
l’èmfasi en un enfocament centrat en una reforma de 
tota l’escola amb la finalitat de crear comunitats educati-
ves en les quals tots els alumnes tenen cabuda i són valo-
rats. Com molt bé comenten McDonnell i Hunt, «el focus 
ha canviat des de l’educació inclusiva com una política i 
una pràctica de l’educació especial, a dissenyar contextos 
educatius que promoguin la pertinença i els assoliments 
de tots els alumnes, a pesar de les seves diferències en 
cultura, gènere, llengua, capacitat, classe i ètnia» (McDon-
nell i Hunt, 2014, p. 156). Aquesta és una perspectiva que 
ha agafat una forta embranzida en els últims anys, i que 
ha obtingut un suport important de la recerca (Glover i 
Vaughn, 2010; Greenwood, Kratochwill i Clements, 2008; 
McCart, Sailor, Bezdek i Satter, 2014). Certament, una 
perspectiva renovada de l’educació inclusiva i del paper 
que ha de dur a terme l’educació especial. La proposta és 
avançar cap a sistemes que integrin i unifiquin els plan-

tejaments educatius, els recursos, les estratègies, els pro-
grames i els suports, per tal de beneficiar tots els alum-
nes (Sailor i McCart, 2014). Per aquest motiu és important 
avançar cap a un marc conceptual i pràctic per a un siste-
ma educatiu inclusiu que millori els resultats acadèmics i 
socials de tot l’alumnat. Dins d’aquesta nova visió, McCart, 
Sailor, Bezdek, i Satter comenten que la inclusió «no és 
simplement l’emplaçament de nens concrets en una aula, 
sinó un sistema d’elements estructurals que asseguri un 
ensenyament efectiu i unes intervencions d’alta qualitat 
i a disposició de tots els alumnes, a pesar de l’estil d’apre-
nentatge, la discapacitat o altres factors de risc» (McCart, 
Sailor, Bezdek i Satter, 2014, p. 252). Un sistema d’aquestes 
característiques necessita, òbviament, el suport de tot el 
professorat de l’escola, de les famílies, de les comunitats 
locals i de l’administració educativa per tal de garantir el 
seu èxit i assegurar la seva sostenibilitat.

La nova funció de l’educació especial
En aquest context, quin és el paper i quina és la funció 
que hauria de desenvolupar l’educació especial? Tradi-
cionalment l’educació especial ha exercit la funció de 
proporcionar un ensenyament especialitzat a aquells 
alumnes que presenten les necessitats educatives es-
pecials més greus i permanents (ja sigui en centres 
ordinaris o en centres d’educació especial). Aquesta 
pràctica ha configurat, al llarg dels anys, una estructu-
ra i unes formes de treball molt sovint excessivament 
diferenciades i separades d’allò que es fa a les aules o 
del que estableix el currículum escolar.

Si bé amb perspectives diferents, el que sembla força 
unànime és la necessitat de superar la bretxa històri-
ca que hi ha hagut entre l’educació especial i l’ordinà-
ria (Fuchs, Fuchs i Stecker, 2010; Hornby, 2014). I això 
exigeix proposar nous rols, nous enfocaments i noves 
perspectives per aconseguir un sistema educatiu més 
unitari. El paper de l’educació especial i del «mestre es-
pecial», en el marc d’una escola inclusiva, és essencial 
per oferir una educació adequada a tots els alumnes, 
especialment per aquells que presenten algun tipus de 
risc, dificultats serioses o discapacitat. La base d’aquest 
canvi de funció passa principalment, i com ja hem co-
mentat anteriorment, per entendre l’escola com una 
unitat en la qual l’ensenyament, l’aprenentatge, les ava-
luacions i els sistemes d’ajut es pensen i s’organitzen 
d’acord amb les característiques i les necessitats de tots 
els alumnes. Possiblement, hem de deixar de donar im-
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portància al tradicional contínuum de serveis que his-
tòricament s’ha promogut des de l’educació especial, i 
passar a la idea d’una provisió adequada i amb nivells 
d’intensitat dels diversos suports i ajuts. Cal, doncs, 
transformar la pràctica de proporcionar determinats 
serveis i promoure la identificació i provisió de suports 
individualitzats i personalitzats amb graus diferents 
d’intensitat. Això representa un canvi d’escenari res-
pecte del que l’educació especial ha de fer i, en conse-
qüència, del paper del mestre d’educació especial. Entre 
d’altres, aquests professionals s’haurien de veure impli-
cats en activitats i funcions com: observar els alumnes 
per identificar aquells que presenten més dificultats 
d’aprenentatge o discapacitat; col·laborar amb els mes-
tres de les aules ordinàries a dissenyar l’ensenyament 
per tal que sigui al màxim de diversificat, així com orga-
nitzar aquell ensenyament addicional que respongui a 
les necessitats educatives i conductuals dels alumnes; 
contribuir a prendre decisions d’intervenció basades en 
l’evidència adreçades als alumnes que no responen bé 
a l’ensenyament de l’aula i/o que presenten les necessi-
tats de suport més intenses; administrar i interpretar 
avaluacions del progrés i diagnòstiques; prendre de-
cisions sobre la base de les dades per a la millora de 
l’aprenentatge dels alumnes; participar amb els mes-
tres de l’escola en qualsevol tasca o activitat dirigida 
a fomentar els resultats educatius de tots els alumnes 
(amb i sense discapacitat) (Fuchs, Fuchs i Stecker, 2010; 
Hoover i Patton, 2008; Sailor i Roger, 2005; Vaughn, 
Wanzek i Denton, 2013).

Si parlem de les funcions dels mestres d’educació espe-
cial, és imperatiu que, en aquest context, també plante-
gem el rol dels centres d’educació especial. De fet, aquest 
ha estat un tema àmpliament debatut en els últims 
anys. Sembla que hi ha un acord general a considerar els 
centres específics com a proveïdors d’ajuts i suports en 
dos àmbits concrets (Ainscow, 2007; Font, 2009; Font et 
al., 2013; Hornby, 2014; Norwich, 2008; 2013). En primer 
lloc, han de ser centres de provisió de suports individua-
litzats que promoguin resultats personals valuosos; és a 
dir, les escoles d’educació especial s’han d’entendre com 
centres amb més coneixements per a l’educació d’alum-
nes amb discapacitat l’objectiu principal de les quals és 
servir de pont entre els alumnes i la provisió i la gestió 
de suports per a la inclusió social, escolar i comunità-
ria. En segon lloc, han de ser centres de recursos i de 
suports a la inclusió escolar. Se suposa que els coneixe-

ments, l’experiència i els mitjans disponibles en aquests 
centres els permeten constituir-se com un recurs impor-
tant de suport i foment cap a una escola de tots i per 
a tots (proporcionar suports directes als alumnes amb 
discapacitat, desenvolupar formes diverses d’emplaça-
ment en els centres ordinaris, assessorar els centres i 
els equips docents en l’establiment de pràctiques inclu-
sives, etc.). Els treballs publicats en els últims anys i les 
orientacions que es donen per a aquest tipus de centres 
van dirigides, en general, a convertir-los en organitza-
cions de provisió d’ajudes i suports als alumnes amb 
discapacitat i en mediadors de la inclusió escolar, social 
i comunitària (Ainscow, 2007; Baker, 2007; 2009; Depart-
ment of Education, 2006; Head i Pirrie, 2007; McMena-
min, 2011; Rose, 2012; SEN Policy Opinions Group, 2007). 

En el moment present, la funció dels centres específics 
només té sentit en el context d’una escola inclusiva i 
d’un model d’atenció a les persones amb discapacitat 
d’acord amb la recerca actual disponible (Ainscow, 2007; 
Font, 2009; Schalock, 2006).

La millora dels resultats educatius dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual
Finalment, una preocupació important és com millo-
rar els resultats acadèmics i socials dels alumnes amb 
discapacitat, i especialment d’aquells que presenten 
les discapacitats més greus. Pensem que aquest és un 
tema poc debatut i amb poques aportacions en el nos-
tre país, però que cal abordar amb claredat i profunditat. 
En un treball dut a terme per la National Association of 
Educational Progress, s’observa que en el període entre 
2002 i 2013 els alumnes de quart sense discapacitat in-
crementen de manera estadísticament significativa les 
seves puntuacions en lectura, de 220 a 227. En aquest 
mateix període, les puntuacions dels alumnes amb dis-
capacitat baixen de 188 a 184, una dada estadísticament 
també significativa (Vaughn, 2015). Hem d’entendre que la 
discapacitat d’un alumne no hauria de justificar la manca 
de progrés o d’adquisició d’aprenentatges significatius. 

Tot i aquestes consideracions, en els últims anys estem 
observant avenços rellevants en la promoció de l’apre-
nentatge per als alumnes amb discapacitat (Hudson, 
Browder i Wood, 2013; Spooner i Browder, 2015; Spoo-
ner, Knight, Browder i Smith, 2012). És necessari, però, 
delimitar quins són els aspectes clau que cal plantejar a 
l’hora d’oferir un ensenyament de qualitat per a aquest 
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alumnat. Pensem que hi ha tres punts en aquest nou 
plantejament. En primer lloc, el concepte de discapaci-
tat que es basa en el model ecològic i funcional (Buntix 
i Schalock, 2010; Luckasson i Schalock, 2013). Aquest 
model de discapacitat proposa una visió de la persona 
en la qual la millora del funcionament humà constitu-
eix la part central. No es posa l’èmfasi en els dèficits o 
dificultats, sinó en les capacitats i en el treball d’alinear 
el paradigma de suports amb el funcionament humà 
desitjat. La millora, doncs, es pot aconseguir a través 
de la provisió acurada i organitzada d’un sistema de su-
ports que ha de permetre l’assoliment de resultats per-
sonals valuosos i desitjats. La discapacitat és un estat 
de funcionament que pot variar depenent del tipus, la 
intensitat i la qualitat dels suports que es proporcionin.

En segon lloc, cal plantejar què ensenyar. És cert que el 
camp de l’educació de les persones amb discapacitat 
ha passat per diverses perspectives en relació amb el 
que poden aprendre i el que cal ensenyar-los. El que in-
tentem és identificar, en l’edat escolar i per als alumnes 
amb discapacitat, quins són els àmbits i les dimensions, 
i posteriorment els indicadors específics, que haurien 
de garantir la qualitat de vida i l’assoliment de resul-
tats personalment valuosos i que, en conjunt, afectin de 
manera positiva el seu funcionament humà (Spooner, 
Mckissick, Hudson i Browder, 2014). En l’actualitat, i a 
pesar d’algunes controvèrsies, cada vegada sembla més 
evident que cal garantir, per a tots els alumnes, l’accés 
al currículum ordinari sense deixar de banda la possibi-
litat d’assolir unes habilitats i competències que siguin 
pràctiques i útils (Ayres, Lowrey, Douglas i Sievers, 2011; 
Courtade, Spooner, Browder i Jimenez, 2012). Per aquest 
motiu, i recollint el que diuen la literatura especialitza-
da i la recerca, pensem que aquest tema s’ha de basar 
en dos punts centrals. Per una banda, la necessitat de 
promoure resultats personals valuosos relacionats amb 
les dimensions de qualitat de vida (Schalock i Verdugo, 
2003). Podem dir que els indicadors que es plantegen en 
cada una de les dimensions de qualitat de vida són una 
garantia per assolir resultats personalment valuosos 
que inclouen els diversos àmbits de la vida (personals, 
socials, comunitaris, de benestar i satisfacció, etc.). Per 
altra banda, en l’edat escolar hi ha un factor que està es-
tretament relacionat amb la satisfacció, amb l’èxit, amb 
la valoració personal i social i amb la qualitat de vida 
dels alumnes i que té a veure amb els resultats acadè-
mics. No és possible, en aquesta edat, parlar de qualitat 

de vida i de resultats personals valuosos sense prestar 
una atenció especial als resultats acadèmics (McDon-
nell i Hunt, 2014; Spooner, Mckissick, Hudson, i Browder, 
2014). Parlar de resultats i de resultats acadèmics supo-
sa abordar, a més, tots els processos lligats a l’escolarit-
zació, a la inclusió i a la qualitat de l’ensenyament i dels 
suports que reben els alumnes amb discapacitat. Val a 
dir que aquest és segurament un dels reptes més impor-
tants que actualment té plantejats el camp de l’educació 
especial i de l’atenció de les persones amb discapacitat, 
ja que exigeix i exigirà canvis de models, d’enfocaments 
i de pràctiques. El que sí podem afirmar amb claredat 
és que la recerca mostra evidències cada vegada més 
sòlides sobre les possibilitats d’aprenentatge dels alum-
nes amb discapacitat (i molt concretament dels alumnes 
amb les discapacitats més greus) i dels canvis organitza-
tius i de pràctiques que cal fomentar. I això s’observa en 
les àrees de l’alfabetització i l’aprenentatge de la lectura, 
de les matemàtiques, de l’ensenyament de la ciència, de 
l’autodeterminació, de les habilitats de la vida diària, etc. 
(Browder i Spooner, 2014; Hudson, Browder i Wood, 2013; 
Spooner, Knight, Browder i Smith, 2012). Estem conven-
çuts que poder disposar d’una escala de resultats perso-
nals i acadèmics per als alumnes amb discapacitat con-
tribuirà de forma eficaç a promoure els aprenentatges i 
esperem poder-la validar en els pròxims mesos.

En tercer lloc, cal generar propostes de com ensenyar. 
Aquest és un aspecte bàsic perquè els alumnes amb dis-
capacitat puguin progressar i assolir resultats personals 
valuosos. És evident que els alumnes amb discapacitat 
poden requerir un tipus d’ajuts més específics i intensos 
per adquirir nous aprenentatges. En aquest sentit, pen-
sem que cal promoure l’ús i l’avaluació de bones pràcti-
ques que incloguin els resultats de la recerca, el judici 
professional, els valors i preferències de les persones 
del context on s’apliquen les pràctiques i la capacitat de 
portar-les a terme amb èxit. Disposem, en l’actualitat, 
d’una base de coneixement i de recerca prou àmplia i 
sòlida que proposa una varietat d’estratègies i d’inter-
vencions dissenyades per ensenyar els alumnes amb 
discapacitat intel·lectual. L’ensenyament sistemàtic, 
l’aplicació de diversos sistemes de suport (sistema de 
més a menys ajuda, retard temporal, el suport simulta-
ni, etc.), el treball col·laboratiu dels mestres, el disseny 
universal per a l’aprenentatge, el suport conductual 
positiu, l’ús de companys com a tutors, l’aprenentatge 
autodirigit, etc. (Browder i Spooner, 2011; 2014; Spooner, 
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Mckissick, Hudson i Browder, 2014), són exemples de 
pràctiques i estratègies que s’apliquen per millorar els 
resultats acadèmics, socials i conductuals dels alumnes 
amb discapacitat intel·lectual. Potser com mai, tenim a 
la nostra disposició un conjunt d’instruments i de recur-
sos que realment poden fer avançar l’educació inclusiva, 
l’educació especial i l’atenció dels alumnes amb discapa-
citat intel·lectual.

Javier Cercas comenta que el passat és només una di-
mensió del present. Esperem que el futur, quan es doni, 
esdevingui una dimensió millor del present actual. 
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