
El sistema de suports de nivells 
diferenciats. Una perspectiva 
per a l’educació i per a 
l’educació especial.

Reptes actuals de l’educació especial dins un marc inclusiu.

GIEE – Barcelona 25 de novembre de 2016



Organització del contingut

� Context inicial

� Un canvi de perspectiva

� Un nou sistema de suports

� El sistema de suports de nivells diferenciats

� Alguns exemples



Context inicial

� S’ha fet un progrés important en el camp de l’educació especial i de la 
discapacitat.

� S’han creat i desenvolupat serveis  i suports per a les persones amb 
discapacitat.

� Hem adquirit nous coneixements  i disposem de bones pràctiques.

� Sabem  com proporcionar una educació de qualitat.

� Però encara hi ha molt treball a fer.



Context inicial

� On convé que anem?

� Aquesta és una qüestió 
crítica . 

� Una pregunta que cal 
donar-hi una resposta 
d’acord amb el context 
actual.



Un canvi de perspectiva

� Oportunitats

� Accés

� Resultats

(Lane i Carter, 2014; Saylor, 2015)



Un canvi de perspectiva

La funció de l’educació especial en el marc d’una escola inclusiva:

� S’entén 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 educatives en les que tots els alumnes hi tinguin cabuda i 
hi siguin valorats.

� 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 
(McDonnell i Hunt, 2014). 



Un canvi de perspectiva

� La funció de l’educació especial i dels mestres d’educació especial cal 
entendre-la dins el context d’una escola inclusiva, que es preocupa per 
crear un sistema diferenciat de suports per atendre a les necessitats de
tots els alumnes.  (Saylor, 2015)

� Aquest és el repte actual. Aquesta és una part significativa de la 
transformació que ens cal afrontar.



Un canvi de perspectiva

El nou decret d’atenció educativa estableix que:

“Tots els alumnes són subjectes de l’atenció educativa que regula aquest 
Decret: Els alumnes que requereixen mesures universals, els alumnes que, a 
més necessiten mesures addicionals, i els alumnes que sumen, a aquestes 
darreres, les mesures intensives, per tal d’accedir a l’educació en condicions 
d’equitat i d’igualtat d’oportunitats”.

El centres d’educació especial, a més de centres educatius, podran fer la 
funció de Centres de provisió de Serveis i Recursos.



Un nou sistema de suports

Un element comú:

� Un nou sistema d’organització i de provisió dels suports.

� Aquesta provisió ha d’estar centrada en l’aprenentatge i en les necessitats 
diverses del alumnes (Deshler, 2015).



Un nou sistema de suports

� En el camp de la discapacitat hi ha un especial interès dirigit al model de 
suports i a la importància de crear sistemes de suports que promoguin 
l’assoliment de resultats personals valuosos (Schalock i col., 2010).

� El model de suports posa l’èmfasi no en els dèficits sinó en la interacció 
entre les demandes de l’entorn i les competències personals.

� Les discrepàncies entre les demandes i les competències fan necessari la 
presència de determinats suports.



Un nou sistema de suports

� En el context escolar , els suports poden incloure una àmplia sèrie de 
recursos i estratègies per tal de promoure la participació i l’aprenentatge 
dels alumnes (Shogren i col., 2016).

� Tots els alumnes, a pesar de les característiques i organització de l’entorn, 
tenen  necessitats de diferents suports.

� En l’actualitat i dins el context escolar, i per  promoure l’accés universal, els 
suports per a la participació i l’aprenentatge s’han de correspondre amb 
els sistemes ecològics existents(suports  a alumnes concrets,  suports per a 
grups d’alumnes, suports a l’aula, suports a nivell d’escola, suports a nivell 
de zona, suports a nivell de polítiques, etc.), així com amb aquell conjunt 
de factors relacionats amb la provisió d’un sistema integrat de suports.



Un nou sistema de suports

� Cal progressar en la comprensió i implementació de suports universals que 
de manera proactica recolzin a tots els alumnes en el sistema escolar.

� La perspectiva universal  emfasitza com s’han d’estructurar els entorns físics 
i d’aprenentatge, els materials i productes d’ensenyament  per assegurar 
l’accés a tots els alumnes d’allò que està establert per a tothom.

� En base a aquesta nova perspectiva,  hi ha un interès creixent en dissenyar 
i aplicar models de suports de nivells diferenciats  amb la intenció de 
proporcionar suports d’alta qualitat a tots els alumnes,  tenint en compte 
que alumnes que mostrin més discrepàncies requeriran suports 
progressivament més especialitzats i intensos.



El sistema de suports de nivells diferenciats
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El Model Finlandès



El sistema de suports de nivells diferenciats. 
Procedència

Hi ha dos grans exemples de models de suports universals que han tingut un 
impacte significatiu en els moviments de reforma escolar:

1. El Suport conductual positiu.

2. La resposta a la Intervenció (RaI – RTI).

� Són exemples dirigits a tots els alumnes que parteixen de mesures 
proactives , preventives i educatives  per respondre a les necessitats dels 
alumnes.

� Un interès per estructurar de manera adequada els contextos 
d’ensenyament estretament relacionats amb una provisió de nivells 
diferenciats de suport per garantir l’accés i l’èxit de tots els alumnes.

� Models que, d’acord amb la recerca,  són  efectius a l’hora de millorar els 
resultats dels alumnes.



El sistema de suports de nivells diferenciats. 
Perquè?

� Com incorporar aquests models en un nou sistema?

� Aquests enfocaments es poden integrar en un sistema coherent i unificat 
que  en l’actualitat s’anomena el sistema de suports de nivells diferenciats.

� El que fa aquest  model és integrar, en un únic sistema, els nivells diversos 
de suport per tractar les diferents àrees, dominis o continguts de 
l’educació.

� No consisteix en integrar la lectura i la conducta, sinó totes aquelles àrees 
o àmbits que estan relacionats amb l’educació dels alumnes (mates, 
educació socioemocional, autodeterminació,  la relació amb les famílies, 
etc.).



El sistema de suports de nivells diferenciats.
Característiques

� Intervencions basades en l’evidència.

� Millora dels resultats de tots els alumnes

� L’ensenyament entès com a prevenció.

� Un contínuum de nivells de suport. 

� Cribratge universal i regular.

� Ús de les dades per a la presa de decisions .

� La importància del treball en equip.

� La millora de la qualitat de la implementació.

� Integrat en el pla de millora de l’escola.

(McIntosh i Goodman, 2016)



Alguns exemples.
El Projecte FET (Fer una Escola per a Tots)

� El Projecte FET (Fer una Escola per a Tothom) és un sistema d’intervenció a 
nivell d’escola que vol impulsar la capacitat dels mestres i de tots les 
persones relacionades per respondre a les necessitats de TOTS els alumnes 
i, en conseqüència, millorar les pràctiques educatives que s’apliquen. És 
essencialment una proposta sistèmica, preventiva, universal i educativa. 

� Es treballa essencialment en dos àmbits:

� La millora de l’aprenentatge de la lectura.

� La convivència escolar (aplicació del suport conductual positiu)

� En l’actualitat hi ha 10 escoles de Vic, dues de la Comarca d’Osona, 9  del 
Penedès, 2 del Gironès i 3 de Sant Cugat.



Alguns exemples.
El Projecte FET (Fer una Escola per a Tots)

Tres nivells d’intervenció:

Nivell 1:

Intervencions universals

Nivell II:

Intervencions en grups específics d’alumnes (intervencions addicionals)

Nivell III:

Intervencions intenses 



Alguns exemples.

Resultats globals escoles “Projecte FET/Vic”
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Alguns exemples.

Progrés global lectura Escola S.S.
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Alguns exemples

Progrés lectura de P5 a 2n - Caterines
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Alguns exemples.

Evolució escoles Projecte FET
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On convé que anem?

� Cal construir nous camins de 
relació entre l’educació 
ordinària i l'especial (Shogren i 
col., 2016).

� Hem d’avançar cap a un 
sistema integrat de suports 
diferenciats(McIntosh i 
Goodman, 2016).

� Hem d’aplicar en el centres 
d’educació especial un sistema 
integrat de suports de nivells 
diferenciats (Schelling i Larris, 
2016).



Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir 
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou. 
Del gran silenci ençà, tot el que es mou 
es mou amb voluntat d'esdevenir.

Miquel Martí Pol

Ara és demà


