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1. INTRODUCCIÓ 

� L’educació dels alumnes amb DID ha estat un anhel i un

compromís personal de molts professionals, organitzacions i

administració.

� Creixent diversitat de necessitats de suport a l’aula. Les

escoles i les aules s’han convertit en contextos complexes de

gestionar.

� L’educació dels alumnes amb DID ha canviat substancialment

les darreres dècades.

� Els canvis han estat beneficiosos pels alumnes i les famílies.

� Revisarem aquests canvis atenent primer la “comprensió” i

després “l’educació”.



2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…

- CONCEPCIÓ ECOLÒGICA DEL DESENVOLUPAMENT –
(Bronfenbrenner, 1986)

� L’alumne és el centre: Pertinença – Participació –
Aprenentatge.

� La família – l’escola; la comunitat; els valors i les
polítiques.

� Model social en la comprensió dels trastorns del
desenvolupament i, en particular, de la discapacitat
(WHO, 2002; 2007).

� Les dificultats s’expliquen millor a partir de les
oportunitats / experiències de l’entorn.



2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…
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2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…

- DEFINICIÓ DE L’AAIDD (2010) –

� Model ecològic i sistèmic: base de la nova definició de 2010.

� El què dona sentit a tot el nostre treball és millorar el 

funcionament dels alumnes.

� En termes de resultats valuosos (qualitat de vida) (Shogren et al, 2015):

� Dignitat i autonomia: Autodeterminació; Plena ciutadania.

� Assoliments: Educació/Aprenentatge al llarg d ela vida; 

Producció; Benestar.

� Participació: Inclusió a la societat i a la vida de la comunitat; 

Relacions humanes. 

� Els resultats estan sempre mediats pels suports; no depenen 

(principalment) de les característiques individuals.



2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…

- DEFINICIÓ DE L’AAIDD (2010) –
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2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…

- PAPER I VALOR DELS SUPORTS –

�Focus en la correspondència entre l’estat de funcionament 

d’una persona i les demandes de l’entorn on viu.

�El funcionament depèn de les limitacions funcionals de la 

persona i dels suports disponibles en l’entorn.

�El progrés de l’alumne implica tant modular les exigències de 

l’entorn com proveir recursos / serveis que l’ajudin a reeixir en 

la tasca.

�Els suports, prioritàriament, s’adrecen a enriquir i potenciar 

l’entorn; i no a tractar/rehabilitar l’individu.



2. PEL QUE FA A LA COMPRENSIÓ…

- IMPORTÀNCIA DELS CONTEXTOS –

� “El context és un concepte que integra la totalitat de les 

circumstàncies que comprenen l’entorn de la vida i 

funcionament de la persona” (Shogren et al., 2014).

� El context pot ser usat com un marc integrador que permet 

alinear i promoure la integració perfecta de les polítiques, 

sistemes de suport i resultats personals (Shogren et al., 2014).

� La família, context bàsic per al desenvolupament i objectiu 

de treball irrenunciable.

� La comunitat, escenari de desenvolupament i font de 

qualitat de vida dels alumnes.



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- PROMOCIÓ D’UNA VIDA DE QUALITAT: EL MODEL LÒGIC–

� Pensament de dreta a esquerra centrat en els resultats 
valuosos.

� Els resultats en l’educació no poden ser altres que (1) 

assegurar l’equitat i  l’accés a les oportunitats 
d’aprenentatge; i (2) incrementar l’èxit de tots els alumnes 

(EASNIE, 2014).

� Ens permet alinear els processos amb els inputs per 

aconseguir els resultats.



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- PROMOCIÓ D’UNA VIDA DE QUALITAT: EL MODEL LÒGIC–



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- SISTEMA DE SUPORTS EN 3 NIVELLS –
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l’alumnat
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3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- L’ESCOLA INCLUSIVA –

� El darrer objectiu és fomentar el sentit de pertinença, la 

participació i l’aprenentatge de tots els alumnes.

� Canvi de les mesures individuals i compensatòries cap a 

mesures preventives (enriquiment de l’entorn) i d’atenció 

quan sigui necessari.

� Centrar-se en el dèficit ha portat als mestres a considerar 

que incloure alumnes amb necessitats addicionals de suport 

requereix construir programes individuals per cadascú i, per 

tant, porta a creure que la inclusió no es pot gestionar 

(EASNIE, 2014).



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- L’ESCOLA INCLUSIVA –

� Més que centrar-nos en els suports individuals, els esforços 

s’han d’adreçar a proveir ajut a les escoles / aules per tal 

d’incrementar la seva capacitat de respondre a la diversitat 

dels alumnes.

� Hargreaves (2006) proposa alguns canvis: 

� escoltar la veu dels alumnes; 

� incorporar l’avaluació a l’aprenentatge;

� opcions curriculars diverses...



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- L’ESCOLA INCLUSIVA –

Toshalis & Nakkuda (2012):

“Without motivation, there is no push to learn; without 

engagement there is no way to learn; and without voice, 

there is no authenticity in the learning (p. 33)”.



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- INCORPORAR LES FAMÍLIES –

� Crear aliances sòlides entre l’escola, la família i la comunitat 

(com a contextos interrelacionats de desenvolupament).

� Repensar el paper de la família en el nostre centre: canvi en 
les cultures.

� La qualitat de la col·laboració (Summers et al., 2007), 

component important de la percepció de qualitat de vida de 

la família.

� Revisar les relacions de poder; són clarament asimètriques.

� L’objectiu és contribuir a la millora de les pràctiques 

educatives familiars (capacitació) (Turnbull, 2003).



3. PEL QUE FA A L’EDUCACIÓ…

- LIDERATGE I ACTUALITZACIÓ DELS PROFESSIONALS –

� No hi ha projecte sense lideratge (van Loon, 2009); no hi ha 

progrés dels alumnes / escola sense coneixements.

� La innovació, canvis per a la millora, condició per a l’atenció 

dels alumnes.

� No hi ha innovació sense professionals competents.

� L’actualització dels professionals és una qüestió ètica.
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