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Resum: La transició a la vida adulta és una etapa important per als joves amb discapacitat intel·lectual (DI). 
Preparar per a la vida i el treball independent és una de les finalitats més significatives d’aquesta etapa. 
Això exigeix, per part dels joves amb DI, l’adquisició d’una sèrie d’habilitats i competències que els permetin 
funcionar de la forma més autònoma i independent possible en els entorns comunitaris i laborals ordinaris. 
Aprendre habilitats d’autonomia de la llar és un aspecte essencial per aconseguir un nivell més elevat d’in-
dependència i que qualsevol programa de transició a la vida adulta hauria d’incorporar. Assolir nivells més ele-
vats d’autonomia permet a les persones accedir a situacions de vida més independent, no dependre del suport 
dels altres i poder fer eleccions i prendre decisions per un mateix. L’objectiu d’aquest estudi és ensenyar a nois 
joves amb DI moderada l’habilitat de preparar un àpat senzill utilitzant el suport del vídeo més un sistema de 
correcció. Concretament, el treball vol respondre a les següents preguntes: (a) el suport del vídeo, més un sis-
tema de correcció, és efectiu per ensenyar habilitats de preparació de menjars? i (b) aquesta estratègia facilita 
el manteniment i la generalització de l’habilitat? El procediment consta de la línia base i la intervenció. S’aplica 
un disseny de línia base múltiple per dur a terme un control empíric de les variables. Els resultats indiquen 
que els tres nois aprenen l’habilitat de preparar d’un àpat i que aquesta habilitat es manté en el temps.

Paraules clau: Discapacitat intel·lectual, transició a la vida adulta, suport del vídeo, habilitats de preparació de 
menjars.

Abstract: The transition to adulthood is an important stage for young people with intellectual disabilities (ID).
Preparing for independent life and employment is one of the most important aims of this stage. This requires that 
young people with disabilities should acquire a range of skills and competencies that enable them to operate as 
autonomously and independently as possible in ordinary community and workplace environments. Learning daily 
living skills is essential to achieve a higher level of independence and that any program of transition to adulthood 
should incorporate. Achieving higher levels of autonomy allows people access to more independent living situa-
tions and not rely on the support of others and to make choices and decisions for yourself. The aim of this study is 
to teach young boys with moderate intellectual disabilities the ability to prepare a simple meal using video prompt-
ing and a correction system. Specifically, the work seeks to respond to the following questions: (a) video prompting 
plus a correction system is effective to teach food preparation skills, and (b) this strategy facilitates maintenance 
and generalization ability. The procedure consists of the baseline and intervention. A design of multiple base line 
applies to conduct an empirical control variables. The results indicate that the three boys learn the skill of prepar-
ing a meal and that this ability is maintained over time.
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Introducció
La transició a la vida adulta és una etapa important 
per als joves amb discapacitat intel·lectual (DI). En 
els últims anys, aquesta etapa ha rebut una creixent 
atenció per part dels professionals i especialistes en 
el camp (Shogren, 2013; Test, 2012; Wehman, 2011; 
2013). Preparar per a la vida i el treball independent 
és una de les finalitats més significatives d’aquesta 
etapa. Això exigeix, per part dels joves amb DI, l’ad-
quisició d’una sèrie d’habilitats i competències que 
els permetin funcionar de la forma més autònoma i 
independent possible en els entorns comunitaris i la-
borals ordinaris. Certament, l’assoliment de resultats 
personals valuosos està constituint un dels factors 
centrals de la qualitat dels serveis i suports que es 
proporcionen en aquesta etapa (Eaves, Rabren i Hall 
2012; Joshi, Bouck i Maeda, 2012). Un d’aquests resul-
tats està relacionat amb determinades habilitats de la 
llar. És a dir, adquirir habilitats d’autonomia de la llar 
és un aspecte essencial per aconseguir un nivell més 
elevat d’independència i qualsevol programa de tran-
sició a la vida adulta ho hauria d’incorporar. Millorar 
l’autonomia permet a les persones accedir a situaci-
ons de vida més independent, no dependre del suport 
dels altres i poder fer eleccions i prendre decisions 
per un mateix (Graves, Collins, Schuster i Kleinert 
2005; Mechling, 2008). 

Històricament, s’ha ensenyat l’habilitat de preparar 
menjars a les persones amb discapacitat. Diversos 
treballs han abordat l’aprenentatge de la preparació 
de menjars utilitzant estratègies d’ensenyament i 
sistemes de suport diferents (Ficus, Schuster, Morse 
i Collins, 2002; Schuster i Griffen, 1993). En la majo-
ria d’aquests estudis s’ha demostrat que els procedi-
ments utilitzats són efectius per ensenyar l’adquisició 
d’habilitats de preparació de menjars i que, a més, aju-
den al seu manteniment i generalització (Mechling, 
2008; Taber-Doughty, Bouck, Tom, Jasper, Flanagan i 
Bassette, 2011).

Una de les preocupacions existents a l’hora d’ense-
nyar noves habilitats a les persones amb discapaci-
tat intel·lectual és conèixer quines són les habilitats 
més rellevants que cal ensenyar i quines són les 
estratègies i sistemes de suport més efectius. Quan 
s’ensenyen habilitats de vida independent, és impor-
tant que les persones aprenguin la capacitat d’iniciar 

i completar les tasques sense el suport o l’ajuda de 
les altres persones (Mechling, Gast i Fields, 2008). A 
més, hi ha certa evidència que les persones amb dis-
capacitat intel·lectual poden adquirir noves habili-
tats després d’observar en altres persones l’execució 
d’aquesta habilitat (Rehfeldt, Dahman, Young, Cherry 
i Davis, 2003). Així mateix, hi ha alguns estudis que 
proven que els alumnes amb discapacitat intel·lec-
tual poden utilitzar amb èxit diverses formes de tec-
nologia de vídeo per adquirir, mantenir i generalitzar 
habilitats funcionals (Mechling, 2008; Taber-Doughty 
et al., 2011). L’ús de les tecnologies de vídeo sembla 
que pot respondre a aquesta sèrie de preocupacions. 
En els últims anys, de totes les tecnologies de vídeo 
que han aparegut, les estratègies més utilitzades amb 
les persones amb discapacitat i amb trastorn de l’es-
pectre autista són el modelatge amb vídeo i el suport 
del vídeo (Banda, Dooge i Matuszny 2011; McCoy i 
Hermansen, 2007). El modelatge amb vídeo és una 
estratègia en la qual l’alumne veu la seqüència sen-
cera d’una habilitat gravada amb el vídeo abans de 
completar la tasca. El suport del vídeo implica en-
senyar per separat cada pas de la seqüència d’una 
tasca i fer un pas abans d’observar el següent pas 
de la tasca. Aquestes estratègies s’han utilitzat per 
ensenyar habilitats comunitàries, de la llar, de comu-
nicació, acadèmiques, laborals, etc.

Per ensenyar habilitats de preparació de menjars s’han 
utilitzat amb èxit aquestes dues estratègies (Ayres i 
Cihak, 2010; Graves et al., 2005; Mechling, 2008; Mech-
ling et al., 2008; Mechling i Gustafson, 2009; Mechling 
i Stephens, 2009; Rehfeldt et al., 2003; Taber-Doughty 
et al., 2011). A més, s’han dut a terme alguns estudis 
comparatius per avaluar la relativa eficàcia i eficièn-
cia d’aquests dos sistemes. Van Laarhoven i Van Laar-
hoven-Myers (2006) comparen el modelatge només 
amb vídeo, el modelatge amb vídeo més el suport de 
fotos en viu i el modelatge amb vídeo més el suport 
del vídeo per ensenyar habilitats de vida independent 
a tres nois amb discapacitat intel·lectual moderada. 
Els resultats indiquen que, si bé els tres mètodes són 
efectius, els dos últims promouen una adquisició més 
ràpida i un nivell de respostes correctes més elevat. 
Canella-Malone et al. (2006) arriben a la conclusió 
que el suport del vídeo és més efectiu que el mode-
latge amb vídeo per a la majoria dels sis participants 
amb discapacitat del desenvolupament. Finalment, 
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Taber-Doughty et al. (2011) afirmen que els dos siste-
mes són útils per ensenyar habilitats de preparació de 
menjars i que no hi ha diferències significatives entre 
els dos sistemes.

Malgrat aquests resultats, sembla que hi ha evidèn-
cies que indiquen que el suport del vídeo és una es-
tratègia educativa potent i que pot millorar la seva 
eficàcia quan s’utilitza amb algun procediment ad-
dicional de suport o de correcció d’errors (Gardner 
i Wolfe, 2015; Goodson, Sigafoos, O’Reilly, Cannella i 
Lancioni, 2007; Mechling et al., 2008; Mechling, Ayres, 
Foster i Bryant, 2013; Murzynski i Bourret, 2007). Tot i 
aquests avantatges, una de les dificultats actuals amb 
què es troba el camp de l’educació especial, i concre-
tament el de la transició a la vida adulta, és com tren-
car el buit existent entre la investigació i la pràctica i 
com incorporar estratègies basades en l’evidència en 
les pràctiques professionals. És un repte important 
que els professionals que treballen normalment amb 
les persones amb discapacitat incorporin en el seu 
treball aquest tipus d’enfocaments i de pràctiques.

L’objectiu d’aquest estudi és ensenyar a nois joves 
amb discapacitat intel·lectual moderada l’habilitat de 
preparar un menjar senzill (fer un pa amb tomàquet 
amb pernil) utilitzant el suport del vídeo més un siste-
ma de correcció. Concretament, el treball vol respon-
dre a les preguntes següents: (a) el suport del vídeo, 
més un sistema de correcció, és efectiu per ensenyar 
habilitats de preparació de menjars? i (b) aquesta es-
tratègia facilita el manteniment i la generalització de 
l’habilitat?

Mètode
Participants
Dos nois i una noia que cursen en l’etapa de transició 
a la vida adulta d’una escola d’educació especial par-
ticipen en l’estudi. Els nois (Jordi, Joan i Maria) tenen 
una edat compresa entre els 17 i els 20 anys i tots tres 
presenten discapacitat intel·lectual de tipus moderat.

Disseny
S’utilitza un disseny de línia base múltiple (Horner, 
Carr, Halle, McGee, Odom i Wolery, 2005) per mesurar 
els efectes del suport amb vídeo més un sistema de 
correcció en l’adquisició de l’habilitat de preparació 
d’un menjar senzill.

Materials utilitzats
S’utilitzen els materials necessaris per poder preparar 
el menjar seleccionat (pa, tomàquet, oli, etc.). Així ma-
teix es fa servir una tauleta tàctil Sony Sèries SGPT11 S.

Procediment
Línia base:
Es porta a terme una línia base durant tres dies. 
En les sessions de línia base es disposen sobre la 
taula els materials necessaris per preparar el men-
jar seleccionat. Es proporciona la instrucció verbal 
a l’alumne per iniciar la tasca: «Fes pa amb tomà-
quet». S’espera 3’’ perquè l’alumne iniciï el primer 
pas de l’anàlisi de tasques. Els alumnes poden dur 
a terme cada pas de forma correcta, incorrecta o no 
respondre. Davant de les accions incorrectes o de la 
manca de respostes, el mestre farà girar l’alumne de 
manera que no pugui veure el que fa i serà ell, el 
mestre, qui farà el primer pas de l’anàlisi de tasques, 
i després dirà a l’alumne que continuï la tasca. Això 
mateix es farà amb els altres passos de l’anàlisi de 
tasques. S’ha de registrar, doncs, si l’alumne respon 
correctament, incorrectament o no respon.

Intervenció. Suport del vídeo amb un sistema de correcció:
Abans de la intervenció s’elabora l’anàlisi de tasques. 
Concretament s’elabora una anàlisi de 8 passos. La 
intervenció es fa tres dies a la setmana, amb dues 
sessions al dia, a la cuina del centre. Abans d’iniciar 
la intervenció s’ensenya als alumnes l’ús de la taule-
ta tàctil, concretament a saber com posar en marxa i 
com aturar el vídeo.

A la taula de la cuina hi ha disposats els materials ne-
cessaris per preparar el menjar. El mestre dóna l’ordre 
verbal a l’alumne: «Fes pa amb tomàquet», i li explica 
que faran servir la tauleta tàctil per veure les imatges 
de com fer-la. El mestre prepara la tauleta tàctil de ma-
nera que es pugui visualitzar el primer pas de l’anàlisi 
de tasques. El mestre indica a l’alumne que comenci el 
programa (l’alumne ha de tocar la pantalla perquè pu-
gui observar l’enregistrament del primer pas): «Molt 
bé, (nom de l’alumne); ara fes-ho tu». En aquest punt, 
es deixa a l’alumne un temps d’uns 30’’ per fer el pas. 
Si l’alumne no completa el pas de manera correcta es 
procedeix a proporcionar-li una ajuda addicional. En 
aquest cas es diu a l’alumne: «(Nom de l’alumne), això 
no és prou correcte. Mira el vídeo una altra vegada». 
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Es mostra l’enregistrament del pas de l’anàlisi de tas-
ques una segona vegada mentre el mestre assenyala 
la pantalla i diu: «Mira això». Quan s’acaba la gravació 
el mestre diu: «Molt bé, (nom de l’alumne); ara fes-ho 
tu». Es deixa una altra vegada un temps de 30’’ per fer 
el pas. Si després de veure el vídeo per segona vegada 
no es produeix una resposta correcta, el mestre diu: 
«Mira com ho faig», i fa ell el pas.

Sistema de recollida de dades
En cada sessió el professor anota en el registre de 
l’anàlisi de tasques quins passos ha fet de manera in-
dependent i quins els ha fet amb ajuda.

Fiabilitat entre observadors
Es van dur a terme registres de fiabilitat entre obser-
vadors en les diferents fases de la intervenció. En la 
línia base es van recollir dades de fiabilitat entre ob-
servadors en el 75% de les sessions i amb un acord 
del 89% de mitjana. En la fase de tractament es van 
registrar només el 9% de les sessions amb un acord 
del 100%. En la fase de manteniment el grau d’acord 
també va ser del 100%.

Resultats
La figura 1 mostra els resultats obtinguts pels tres 
alumnes. Com es pot observar, els alumnes van fer 
una mitjana del 23% dels passos de l’anàlisi de tas-
ques de forma independent en la línia base. Després 
de la intervenció, tots els participants van aprendre 
amb certa rapidesa la tasca de preparar un àpat. Els 
alumnes van necessitar una mitjana de quatre ses-
sions per completar de forma independent la prepara-
ció del menjar (fer un 80% dels passos de l’anàlisi de 
tasques) utilitzant una tauleta tàctil. La majoria dels 
alumnes va aconseguir, a més, una execució del 100% 
de les tasques. Al cap de tres mesos es va dur a ter-
me una prova de manteniment. En aquesta prova, dos 
dels participants van mantenir l’habilitat selecciona-
da. No va passar el mateix amb un dels nois.

Discussió
L’objectiu d’aquest treball és avaluar l’eficàcia del su-
port del vídeo juntament amb un sistema de correcció 
en l’ensenyament d’una habilitat de la vida diària com 
és la preparació d’un àpat senzill. L’eficàcia de la inter-
venció es mesura comparant el percentatge de respos-
tes correctes entre la línia base i la fase de la interven-

Figura 2.
CIF ampliat per a ús educatiu.

Línia base Tractament Manteniment

100% –
90% –
80% –
70% –
60% –
50% –
40% –
30% –
20% –
10% –

0% –
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

100% –
90% –
80% –
70% –
60% –
50% –
40% –
30% –
20% –
10% –

0% –
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

100% –
90% –
80% –
70% –
60% –
50% –
40% –
30% –
20% –
10% –

0% –
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Jordi

Joan

Maria



38 / Reptes / Vol. 01 

ció. Com indiquen els resultats, podem dir que el suport 
del vídeo juntament amb un sistema de correcció és 
una estratègia eficaç per millorar el nombre de respos-
tes correctes i independents dels tres participants. És a 
dir, els tres alumnes aprenen a dur a terme de forma in-
dependent la preparació del menjar seleccionat. A més, 
podem observar que el nombre de sessions necessari 
per a l’adquisició de l’habilitat és relativament petit. 
Això ens indica que l’estratègia és molt eficient. Així 
mateix, les dades indiquen que dos dels nois mantenen 
l’habilitat apresa després d’un temps.

En general, els resultats d’aquest estudi se sumen als 
resultats obtinguts en altres treballs d’investigació 
(Gardner i Wolfe, 2015; Graves et al., 2005; Mechling et 
al., 2013; Taber-Doughty et al., 2011). A més, els resul-
tats també corroboren l’eficàcia d’afegir un sistema de 
correcció d’errors dins d’una intervenció basada en 
l’ús del vídeo (Canella-Malone, Wheaton, Wu, Tullis i 
Park, 2012). Això significa que l’ús del vídeo resulta 
una estratègia útil per ensenyar habilitats d’indepen-
dència personal a alumnes amb discapacitat intel·lec-
tual. Si bé es pot considerar que la planificació i l’en-
registrament amb vídeo és una tasca que requereix 
temps i es pot fer amb diferents modalitats (Banda et 
al., 2011; McCoy i Hermansen, 2007), també cal dir que 
la seva eficàcia pot representar un estalvi del temps 
d’ensenyament i un augment de les habilitats adapta-
tives per part de les persones amb discapacitat. 

Una de les limitacions del treball és el petit nombre 
de participants. Aquest fet ens exigeix ser prudents 
en la interpretació i la generalització dels resultats. 
Així mateix, suggereix la importància de dur a terme 
noves investigacions, i molt especialment en el con-
text del nostre país.

Hi ha la necessitat d’explorar amb més profunditat 
les moltes variants que implica l’ús del vídeo. Des dels 
diversos sistemes de vídeo (Mechling, Ayres, Bryant 
i Foster, 2014), passant per les diferents modalitats 
d’enregistrament (ús del propi punt de vista, enregis-
trament d’un mateix, etc.) (Spencer, Mechling i Ivey, 
2015), fins a la introducció de sistemes de suport i 
correcció addicionals que poden facilitar l’adquisició 
de les habilitats (Canella-Malone et al., 2012; Gardner 
i Wolfe, 2015). Així mateix, caldria valorar l’efecte que 
pot tenir una estratègia d’aquestes característiques en 

els alumnes que presenten una discapacitat més greu 
(Canella-Malone, Fleming, Chung, Wheeler, Basbagill i 
Singh, 2011). El coneixement que es derivi d’aquestes 
noves recerques ens pot informar d’aquells sistemes 
que, sense perdre la seva eficàcia i eficiència, siguin 
més fàcils i menys costosos d’aplicar. Així mateix, cal 
considerar el gran potencial que suposa aquesta es-
tratègia per a l’ensenyament d’altres tipus d’habilitats 
en les persones amb discapacitat (Chan, Lambdin, Van 
Laarhoven i Johnson, 2013; Losinski, Wiseman, White 
i Balluch, 2016). Tot un ventall de possibilitats que pot 
tenir un efecte positiu en les pràctiques dels nostres 
serveis i en la millora del funcionament dels alumnes.

Certament, introduir en l’ensenyament dels alumnes 
amb discapacitat intel·lectual l’ús de les noves tec-
nologies, així com pràctiques basades en l’evidència, 
constitueix una exigència i, al mateix temps, una ne-
cessitat. Millorar els resultats d’aquests alumnes en 
els diferents àmbits del seu desenvolupament repre-
senta un dels reptes més importants per millorar la 
seva qualitat de vida.
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