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No resulta del tot fàcil donar contingut i coherèn-
cia al primer editorial d’una nova revista. I encara 
menys quan aquesta revista s’emmarca en el camp 
de l’educació especial i/o de l’educació i l’atenció 
de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament.

En el moment present, una part significativa d’aques-
ta dificultat prové del significat que donem a cada un 
d’aquests termes. És a dir, el significat de l’educació 
especial i el sentit i la naturalesa de la discapacitat i la 
manera més adequada de donar-hi resposta.

Certament, el camí o la perspectiva de l’educació es-
pecial i de l’atenció a les persones amb discapacitat ha 
variat substancialment. En els últims anys, la inclusió 
escolar ha estat l’enfocament predominant en l’àmbit 
de l’educació dels alumnes amb discapacitat. En ge-
neral, s’ha entès la inclusió com la incorporació dels 
alumnes a les escoles i aules ordinàries amb el suport 
de serveis i recursos especials. Tot i així, la perspectiva 
actual va més enllà de considerar l’educació inclusiva 
com un model de prestació de serveis especials. La dis-
cussió se centra, més aviat, en la manera de reestruc-
turar les escoles per tal de crear comunitats inclusives 
en les quals tots els alumnes són membres valuosos. 
L’èmfasi es posa en les polítiques i pràctiques educati-
ves que asseguren que tots els alumnes tinguin accés 
a recursos i suports educatius que els permetin acon-
seguir resultats personals valuosos. Es passa, doncs, de 
veure l’educació inclusiva com una política i pràctica 
de l’educació especial a dissenyar entorns educatius 
que promoguin la participació activa i l’èxit de tots els 
alumnes, siguin quines siguin les diferències de cultu-
ra, ètnia, gènere, llengua, capacitat i classe.

Aquesta perspectiva de l’educació especial encaixa 
plenament amb el nou model de discapacitat. Un mo-
del que impulsa la capacitació i la inclusió dels alum-
nes en els contextos escolars i comunitaris típics i la 
provisió d’aquells suports que assegurin la plena par-
ticipació i l’èxit en aquests entorns.

Alguns anys enrere potser hauríem afirmat que les coses 
estan canviant amb rapidesa. En el moment present la 
nostra posició no és exactament aquesta. Les coses no 
estan canviant, les coses ja han canviat. El que ens cal és 
saber com impulsar, com construir, com aplicar els nous 
models i els nous enfocaments que permetin avançar en 
els canvis desitjats. Ens falten exemples i bones pràcti-
ques que clarifiquin el camí a seguir. Certament, això es 
pot fer de maneres diverses. Tot i així, una de les més 
importants és a través de la difusió dels coneixements 
existents i de l’aplicació i l’avaluació de bones pràctiques. 
Òbviament, coneixements sòlids i pràctiques ben fona-
mentades. Un repte nou i no sempre fàcil d’assolir.

I és aquí on pren sentit i justifica la seva necessitat la 
publicació de la nova revista que impulsa el GIEE. El 
Grup d’Investigació en Educació Especial (GIEE), entre 
altres objectius, vol promoure la difusió de coneixe-
ments i de pràctiques que ajudin a avançar en aquestes 
noves perspectives de l’educació especial i de l’atenció a 
les persones amb discapacitat. És a dir, pensem que és 
important disposar de mitjans i recursos que permetin 
difondre i posar a l’abast aquells coneixements, enfoca-
ments, estratègies i pràctiques que poden fer possible 
una escola i una societat per a tots.

La nova revista, així doncs, vol ser un espai d’anàlisi, de 
reflexió, de propostes i de pràctiques que ajudin a avançar 
en aquests nous enfocaments. El seu objectiu principal és 
publicar dos tipus d’estudis. En primer lloc, treballs d’anàli-
si i reflexió sobre temes relacionats amb l’educació i l’aten-
ció de les persones amb discapacitat. En segon lloc, tre-
balls de recerca sobre sistemes d’avaluació i intervenció.

No sempre és fàcil tirar endavant un nou projecte. En-
tre altres factors, cal visualitzar amb claredat els ob-
jectius i tenir el coratge suficient per fer front als rep-
tes i dificultats existents. Pensem que aquesta és una 
bona oportunitat, i que la necessitat de disposar de 
nous coneixements i de bones pràctiques fa d’aquest 
moment actual la circumstància ideal per proposar i 
dissenyar una nova revista.
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