
Vol. 01 / Reptes / 9

Identificar les necessitats educatives 
especials o la discapacitat en l’educació: 
tensions i resolucions*
Brahm Norwich1 

*Identifying special educational needs or disability in education: tensions and resolutions [Traducció Josep Font].
1. Professor de Psicologia Educativa i de Necessitats Educatives Especials. Graduate School of Education, Universitat d’Exeter.

Resum: Aquest article examina el terme ‘necessitats educatives especials (NEE)’ tal i com s’entén i s’utilitza 
a nivell internacional i al Regne Unit (Anglaterra). El document comença descrivint breument alguns models 
diferents d’etiquetatge i d’identificació de les necessitats educatives especials i de la discapacitat en nens i 
joves. Això inclou el marc de l’OCDE, que diferencia entre discapacitat, dificultats i desavantatges. La sèrie d’ar-
guments contra l’ús actual del terme NEE al Regne Unit (Anglaterra) ens porta a una anàlisi més àmplia dels 
aspectes positius i negatius de l’etiquetatge. A la base d’aquests debats hi ha qüestions que tenen a veure amb 
si les categories d’alumnes són reals o socialment construïdes. Aquests temes també s’examinen i porten a 
l’afirmació que hi ha diversos dilemes en la identificació. Una manera de resoldre aquest dilema es presenta en 
la forma d’un model d’ensenyament bio-psico-social, que es deriva del recent desenvolupament de la Classifi-
cació Internacional de Funcionament (CIF).
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Abstract: This paper examines the ‘special educational needs’ term as it is understood and used internation-
ally and in the UK (England) where it originated. The paper starts by describing briefly some different models 
of labelling and identifying special educational needs and disabilities in children and young people. This 
includes the OECD framework which distinguishes between disabilities, difficulties and disadvantages. The 
range of arguments against the current use of the SEN term in UK (England) is outlined leading to a wider 
analysis of the positive and negative aspects of labelling. Underlying these debates are issues about whether 
learner categories are real or socially constructed. These issues are also examined leading to a statement of 
the position that there are dilemmas in identification. One way of resolving this dilemma is then presented in 
the form of a teaching based bio-psycho-social model, derived from recent development of the International 
Classification for Functioning (ICF).
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Introducció
En aquest article plantejarem com s’entén el terme «ne-
cessitats educatives especials — NEE» a nivell interna-
cional i després ens centrarem en més detall sobre les 
qüestions experimentades a Anglaterra, on va sorgir el 
terme. La categoria NEE es discuteix en relació amb 
els diferents models i assumpcions actuals, com són 

els models mèdic (basat en el dèficit) i social. Això ens 
porta a una anàlisi dels objectius de la identificació i les 
tensions i dilemes que sorgeixen en el procés. El treball 
conclou amb una manera de resoldre aquestes tensions 
en termes de la contribució que pot tenir un model educa-
tiu amb una orientació bio-psico-social a l’hora d’establir 
un marc útil per identificar la discapacitat en l’educació.
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Models nacionals diferents
Fa uns quants anys, l’OCDE va intentar construir un 
model comprensiu de les necessitats educatives es-
pecials o l’educació de les necessitats especials per tal 
de comparar com era la provisió en els diferents paï-
sos (OCDE, 2000). La característica principal d’aquesta 
definició era el seu interès en el suport addicional a 
través de recursos complementaris, ja siguin aquests 
l’adaptació del currículum, l’ensenyament o l’organit-
zació i/o els recursos humans i materials. No obstant 
això, la manera com s’utilitza el terme NEE en l’enfo-
cament de l’OCDE s’aparta de l’ús que se’n fa al Regne 
Unit, amb la distinció entre els tipus de raons o causes 
de les dificultats d’aprenentatge dels nens/alumnes. 
En la versió del 2000, els tres tipus de factors eren:

1. Categoria A: Es refereix a les necessitats educatives 
dels alumnes en les quals hi ha un acord normatiu 
substancial –com ceguesa i deficiència visual, sordesa 
i sordesa parcial, deficiència mental servera i profun-
da, discapacitat múltiple. Normalment, hi ha disponi-
bles instruments de mesura adequats i criteris acor-
dats. En termes mèdics habitualment es consideren 
trastorns orgànics atribuïbles a patologies orgàniques 
(per ex., en relació amb dèficits sensorials, motors o 
neurològics).

2. Categoria B: Es refereix a les necessitats educatives 
dels alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge 
i que no sembla que siguin atribuïbles directament o 
principalment a factors que es podrien classificar com 
a A o com a C.

3. Categoria C: Fa referència a les necessitats educa-
tives dels alumnes que provenen essencialment de 
factors socioeconòmics, culturals i/o lingüístics. Hi 
ha algun tipus d’antecedents desfavorits o atípics que 
l’educació intenta compensar (OCDE, 2000, p. 34).

En una versió posterior, la Categoria B també fa re-
ferència a «trastorns conductuals o emocionals, o di-
ficultats específiques en l’aprenentatge» en els quals 
les necessitats sorgeixen de «problemes en la interac-
ció entre l’alumne i el context educatiu» (OCDE, 2007, 
p. 20). També es diu que les tres categories àmplies 
fan referència a «A/Discapacitats», «B/Dificultats» i 
«C/Desavantatges» i que no cal utilitzar més el terme 
‘necessitats educatives especials’.

Aquest sistema de classificació ampli es fa servir per 
aconseguir una provisió addicional en diversos paï-
sos i en fer-ho s’il·lustren diferències significatives en 
com defineixen i reconeixen diferents àrees de dis-
minució/discapacitat i en quines àrees proporcionen 
recursos addicionals. La taula 1 il·lustra les variacions 
en la manera com quatre països seleccionats assig-
nen els seus sistemes de provisió addicional seguint 
aquest model. (vegeu la taula 1)

Identificaré diversos punts de semblances i diferèn-
cies entre els tres països, EUA, Japó i França (ja que 
representen una mostra internacional), i després ho 
compararé amb com està representat el Regne Unit. 
Pel que fa a la Categoria A: discapacitats, hi ha algu-
nes àrees en comú com són les discapacitats senso-
rial, motora i intel·lectual, encara que amb termes 
diferents. No obstant això, en aquesta categoria hi 
ha també algunes diferències, per exemple, en ter-
mes de si s’hi inclouen els problemes de la parla i del 
llenguatge (com passa als EUA i a França, però no al 
Japó). En relació amb l’àrea de dificultats emocionals 
i conductuals, que a vegades s’anomena desordre o 
trastorn, els EUA reconeixen l’autisme, i com a tras-
torn emocional es posa en la Categoria B: dificultats; 
mentre que al Japó el trastorn emocional es col·loca 
en la Categoria A, i a França aquesta categoria no es 
reconeix en la Categoria A o B.

Hi ha més diferències entre aquests països en la ca-
tegoria B, amb algunes semblances només entre EUA 
i França pel que fa a les dificultats d’aprenentatge. Al 
Japó no hi ha cap provisió que s’inclogui en la catego-
ria B. Finalment, en la categoria C hi ha alguns punts 
en comú per a la provisió per aquells que necessiten 
un aprenentatge addicional de la llengua i pels des-
favorits. Al Japó i a França tenen una provisió per als 
alumnes que requereixen més llenguatge, i si bé als 
EUA no tenen aquesta provisió registrada per l’OCDE, 
en alguns llocs existeix (per ex. a l’estat de Nova Jer-
sey, 2010).

El Regne Unit diferencia entre aquells nens amb un 
dictamen dins de la Categoria A: discapacitat (ne-
cessitats més significatives) i els que presenten NEE 
sense dictamen (necessitats menys significatives i 
dins de la Categoria B: dificultats). Això suposa que 
les categories que es fan servir en altres països no 
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s’utilitzen al Regne Unit, ja que les definicions es ba-
sen en les necessitats i no en les etiquetes dels nens/
alumnes. No obstant això, aquesta interpretació de 
l’OCDE no s’ajusta a l’evidència de la pràctica del Reg-
ne Unit. L’informe Warnock va definir les NEE (DES, 
1978), quan es va introduir per primera vegada, en ter-
mes d’investigació, utilitzant els tipus de categories 
de discapacitat i dificultats que també es feien servir 
en altres països. També hi ha una referència explícita 

a àrees o categories de NEE en el Codi de Pràctica de 
les NEE (DfES, 2001; DFE, 2014).

La taula 1 també mostra la gamma més àmplia d’inci-
dència de la Categoria B (dificultats) en quatre països 
(des de 1,7% a 14,4%; sense cap programa registrat al 
Japó) si es compara amb la Categoria A (discapaci-
tats) (des de 1,1% a 4,8%). Com s’ha comentat abans, 
la Categoria s’associa amb més incertesa a les seves 

Taula 1.
Àrees de recursos addicionals en quatre països i percentatge de la població escolar (OCDE, 2003).

A: Discapacitats B: Dificultats C: Desavantatges

UK
(Anglaterra)

2,7%
Nens amb dictamen

14,4%
Nens amb NEE 
sense dictamen

EUA 4,6%
Retard mental
Problemes de la parla i el llenguatge
Problemes visuals
Problemes ortopèdics
Altres problemes de salut
Sordesa/ceguesa
Discapacitat múltiple
Dificultats auditives
Autisme
Lesió cerebral traumàtica
Retard del desenvolupament

6,6%
Trastorn emocional
Dificultats 
d’aprenentatge 
específic

Títol 1: Desfavorits

Japó 1,1%
Ceguesa i deficiència visual
Sordesa i problemes d’audició
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat física
Problemes de salut
Problemes de parla
Trastorns emocionals

Alumnes que 
necessiten 
ensenyament 
japonès

França 2,9%
Discapacitat mental severa, moderada i lleu
Discapacitat física
Trastorns metabòlics
Sordesa
Sordesa parcial
Ceguesa
Problemes de visió
Altres trastorns neuropsicològics
Trastorns de la parla/llenguatge
Altres deficiències
Discapacitat múltiple

1,7%
Dificultats 
d’aprenentatge

Alumnes no 
francòfons
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causes i originalment es defineix com qualsevol de 
les categories A o C. La incidència al Regne Unit de la 
Categoria B és molt alta si es compara amb la dels al-
tres tres països de la taula 1, i només és superada per 
Finlàndia en relació amb el conjunt de dades analitza-
des per l’OCDE (2003). Això pot estar relacionat amb 
característiques específiques del sistema del Regne 
Unit. Estadístiques recents mostren un gran incre-
ment en el percentatge d’alumnes identificats amb 
NEE sense dictamen (Categoria B). Aquest augment 
sembla reflectir un sistema en el qual la identificació 
de les NEE es porta a terme sense fer un dictamen a 
nivell escolar i sense utilitzar mètodes més intensos i 
sistemàtics per identificar les NEE.

Aquesta anàlisi representa països que estan econòmica-
ment més desenvolupats. Els països poc desenvolupats 
tendeixen a identificar menys nens amb necessitats de 
provisió addicional. Fins i tot la Xina només reconeix 
sis àrees de discapacitat. En termes de la Categoria A de 
l’OCDE (discapacitat), aquestes són deficiències visuals, 
auditives, intel·lectuals, físiques, psiquiàtriques i múl-
tiples i representen un percentatge més baix de nens i 
joves de la població que en els països de l’OCDE (Kritzer, 
2011). En comparació amb els EUA, la Xina no reconeix 
les dificultats específiques d’aprenentatge (o dificultats 
d’aprenentatge), que és l’àrea més gran als EUA. A més, 
hi ha grans diferències entre les àrees urbanes, com 
són Beijing i Shangai, i les àrees rurals, on molts nens 
amb discapacitat no poden assistir a l’escola (Worrell 
i Taber, 2009). En aquest sentit, la Xina és semblant a 
altres països en desenvolupament a l’hora d’identificar 
menys categories de discapacitat/deficiència. Botswana, 
un país africà, identifica quatre àrees de provisió per a 
l’educació especial, disminució visual, auditiva, deficièn-
cia mental i discapacitat física (Dart, 2007). 

La majoria de països fan servir alguna forma de siste-
ma categòric, identificant entre quatre i deu tipus de 
discapacitat (Peters, 2003). Els exemples de Botswana 
i dels EUA representen aquesta gamma. Com s’ha co-
mentat anteriorment, el procés d’identificació consta 
normalment de dues parts:

1. Reconèixer una deficiència o discapacitat.

2. Decidir que aquesta condició exigeix algun tipus de 
provisió addicional.

Als EUA la primera part implica identificar, a partir 
d’un grup de discapacitats reconegudes, la que s’ajusta 
amb el marc legislatiu (IDEA, 2004). Els països es dife-
rencien en termes de si aquest procés es porta a terme 
dins del sistema educatiu o per part de professionals 
mèdics o de la salut. En els països més desenvolupats 
el procés tendeix a fer-se dins del sistema educatiu, i 
això s’associa amb el desenvolupament de serveis de 
psicologia educativa o escolar (Hatzichristou, 2002).

El concepte de ‘necessitats educatives especials’ 
en la pràctica anglesa
El sistema del Regne Unit s’ajusta a aquest model de 
dues parts: però més que assignar un nen a una clas-
se reconeguda de discapacitat en la primera part, 
s’avalua el funcionament educatiu del nen en el con-
text i es pren una decisió sobre si té una ‘dificultat 
d’aprenentatge’ o no. La preferència per utilitzar el 
llenguatge ‘dificultats d’aprenentatge’ és un llegat de 
l’Informe Warnock (DES, 1978), que evita parlar de 
deficiència i discapacitat. Que el terme ‘dificultats 
d’aprenentatge’ actua com el de ‘discapacitat’ en al-
tres països és evident per la forma com es definei-
xen les ‘dificultats d’aprenentatge’ i com s’utilitzen 
per decidir ‘una provisió d’educació especial’ (Chil-
dren and Family Act, 2014). Això es correspon amb 
la segona part del procés que s’ha comentat abans, 
quan una condició exigeix una provisió addicional. 
Les ‘dificultats d’aprenentatge’ es defineixen en ter-
mes d’un nen que presenta: «una dificultat en l’apre-
nentatge significativament més gran que la majoria 
dels nens de la seva edat», o «una discapacitat que li 
impedeix o li dificulta fer ús de les instal·lacions edu-
catives que generalment es proporcionen als nens 
de la seva edat a les escoles dins l’àrea de l’autoritat 
educativa local» (CFA, 2014; secció 20).

Aquesta definició de dificultat/discapacitat de NEE 
és confusa per diverses raons. Les NEE es defineixen 
com a ‘dificultats d’aprenentatge’ que després passen 
a ser ‘dificultats en l’aprenentatge’ o una ‘discapacitat’. 
Tot el que es diu sobre una ‘dificultat d’aprenentatge’ 
és que és una dificultat significativament més impor-
tant que les de la majoria dels nens de la mateixa edat. 
Això pot provocar idees divergents sobre una ‘dificultat 
d’aprenentatge’. Sabem que una dificultat en l’aprenen-
tatge que sorgeix de l’aprenentatge de l’anglès com una 
necessitat addicional no compta com una ‘dificultat 
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d’aprenentatge’ i, per tant, no representa una necessi-
tat educativa especial, ja que això està estipulat en la 
legislació. Però ja que no es proporcionen més detalls i 
concrecions, el que s’està fent és reforçar l’assumpció 
que la causa de la ‘dificultat d’aprenentatge’ es troba en 
la deficiència/discapacitat.

El fet que el llenguatge de les NEE no abandoni real-
ment el llenguatge del ‘dèficit’, de la deficiència i de 
la discapacitat suggereix que el llegat de l’Informe 
Warnock es pot interpretar com una estratègia no eti-
quetadora que és superficial (Soder, 1989). Soder argu-
menta que els intents de canviar les etiquetes nega-
tives suposa substituir-les per etiquetes alternatives, 
i que les etiquetes alternatives (per ex., NEE i ‘dificul-
tats d’aprenentatge’) no canvien necessàriament el 
significat del que denoten. La raó d’aquest fet és que 
aquests significats socials estan ancorats en un siste-
ma que es troba com una realitat externa. Això no vol 
dir que aquests significats socials no puguin canviar, 
però no varien simplement canviant les etiquetes; 
aquests canvis impliquen canvis socials més amplis.

Queda clar a partir de l’anàlisi de la política anglesa 
que les ‘dificultats d’aprenentatge’ es fan servir com 
un terme genèric i que hi ha diferents tipus de dificul-
tats d’aprenentatge/necessitats educatives especials. 
El codi parla de ‘categories de NEE’:

…cada nen és únic i les preguntes que es fan els LEA 
haurien de reflectir les circumstàncies d’aquest nen… hi 
ha un ampli espectre de NEE que normalment estan in-
terrelacionades, si bé hi ha també necessitats específi-
ques que habitualment estan directament relacionades 
a uns tipus concrets de deficiències (DfES, 2001).

D’aquesta manera, s’estableixen quatre àrees àmplies 
de necessitats a partir de l’assumpció que els indivi-
dus poden tenir necessitats en aquestes quatre àrees. 
Aquestes àrees àmplies s’estableixen amb més detall 
en la classificació que s’ha de fer servir a l’hora de re-
collir les dades nacionals sobre alumnes amb dicta-
men, que encara funciona avui dia:

A. Necessitats cognitives i d’aprenentatge
Dificultat d’aprenentatge específica; dificultat d’apre-
nentatge moderada; dificultat d’aprenentatge severa; 
dificultat d’aprenentatge profunda i múltiple.

B. Necessitats conductuals, emocionals i de desenvo-
lupament social
Dificultats conductuals, emocionals i socials, que in-
clouen TDAH.
C. Necessitats comunicatives i d’interacció
Necessitats de la parla, el llenguatge i la comunicació; 
trastorn de l’espectre autista.
D. Necessitats sensorials i/o físiques
Deficiència visual, deficiència auditiva, deficiència 
multisensorial, discapacitat física.

Un dels problemes principals amb aquest esquema és 
que hi ha un lliscament en l’ús del llenguatge a partir 
de les quatre dimensions àmplies de ‘necessitats rela-
cionades amb categories específiques’, que s’expressen 
en termes diversos, ‘dificultats’, ‘necessitats’, ‘trastorn’, 
‘discapacitat’ i ‘deficiència’. Les quatre àrees àmplies 
s’anomenen dimensions i impliquen un espectre o 
contínuum, que consta de categories que cobreixen 
una àmplia gamma de termes que tenen significats o 
orígens diferents. Hi pot haver alguna tensió entre di-
mensions i categories, però la forma com coexisteixen 
no es discuteix ni es resol. No s’explica perquè algunes 
àrees es defineixen en termes de classificació mèdi-
ca, mentre d’altres, com les dificultats d’aprenentat-
ge moderades, es defineixen en termes de dificultat. 
Un terme mèdic com la discapacitat intel·lectual, tal 
com l’utilitza el DSM 5 (APA, 2014), es pot fer servir en 
comptes de dificultats d’aprenentatge severes. A més, 
la discapacitat a vegades es defineix en les classifica-
cions mèdiques en termes de deficiència, mentre que 
els trastorns es poden definir en termes de discapaci-
tat. Aquesta barreja confusa de termes pot representar 
dos tipus d’influències en el marc de les NEE del Regne 
Unit. Una és la influència del vocabulari de les organit-
zacions i dels pares, que defineixen els seus interessos 
i identitats en termes de les categories relacionades 
amb la medicina; i l’altra és la influència de l’Informe 
Warnock i el seu model de crítica social més àmplia de 
les categories mèdiques.

Arguments en contra de l’ús actual del terme NEE
Aquesta anàlisi mostra que el terme ‘necessitats edu-
catives especials’ s’ha fet servir de dues maneres dife-
rents que provoquen confusió i malentesos. En la seva 
formulació inicial, i de la manera que l’utilitza l’OCDE, 
té un enfocament de recurs i és sobre una provisió ad-
dicional de diversos tipus que és necessària per a les 
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diferents discapacitats, dificultats o desavantatges. 
En aquest sentit, els tipus de necessitats educatives 
especials són sobre diferents classes d’enfocament i 
programes d’ensenyament, situacions d’aprenentatge, 
instal·lacions, etc. Les NEE no són sobre tipus de dis-
capacitats o dificultats dels nens i dels alumnes. No 
obstant això, el que ha passat al Regne Unit és que el 
terme de NEE ha esdevingut una manera més suau i 
acceptable de parlar sobre les discapacitats i les difi-
cultats.

Intentaré perfilar les principals crítiques contemporà-
nies del terme ‘necessitats educatives especials’:

1. Perpetuar l’etiquetatge negatiu
Aquesta crítica és sobre les NEE com a supercategoria 
amb el seu interès continuat en les ‘dificultats’ dels 
nens. Com a supercategoria l’ús del terme NEE, s’argu-
menta, segueix posant etiquetes negatives als nens i 
el seu ús els devalua. Aquesta perspectiva s’ha estat 
mantenint durant vint anys; per exemple, Solity (1991) 
comenta que les NEE han esdevingut un concepte 
discriminatori, mentre Corbett (1996) ha escrit sobre 
el llenguatge del sentimentalisme i dels prejudicis. 
Aquesta línia d’argumentació s’ha incorporat en l’Ín-
dex per a la Inclusió (Booth i Ainscow, 2011, p. 40), en 
el qual les NEE enteses com a ‘deficiències’ s’haurien 
de substituir per ‘barreres a l’aprenentatge i a la par-
ticipació’. 

2. Indústria separatista
Aquesta crítica se centra en l’expansió del camp de 
les NEE als proveïdors amb un interès professional 
en un camp separat. Es diu que aquesta expansió és 
costosa i ineficient, quan el que es demana és millo-
rar l’ensenyament i l’aprenentatge del sistema general 
(Marks, 2000). És interessant com aquesta visió políti-
ca de l’ala dreta s’assembla a la perspectiva de la crí-
tica social sobre el creixement de les NEE, que prové 
de l’ala més d’esquerra (Tomlinson, 1985). On aquests 
punts de vista difereixen és en la crítica que fa Marks 
sobre el cost excessiu i la poca eficàcia del sistema 
escolar que hauria de servir a l’economia d’una ma-
nera positiva, mentre que Tomlinson veu l’economia 
dominant i els interessos socials menys benignes i 
sense abordar els interessos dels menys avantatjats. 
L’anàlisi de Marks l’ha adoptada i desenvolupada més 
recentment el partit conservador, des que va arribar 

al poder l’any 2010. A aquesta línia d’argumentació 
hi va donar suport una revisió nacional de les NEE 
(Ofsted, 2010) en termes de la sobreidentificació de les 
NEE, i ha esdevingut un dels principis fonamentals 
de la nova legislació de les NEE (Children and Family 
Act, 2014).

3. Una supercategoria mal definida
De forma relacionada amb la crítica anterior, les NEE 
es consideren mal definides i vagues. Això pot portar a 
la incertesa en la identificació de les necessitats edu-
catives especials i provocar una variabilitat inaccep-
table sobre la identificació de necessitats i, per tant, 
la disponibilitat de la provisió. Aquesta crítica asse-
nyala específicament els problemes a l’hora de definir 
la cobertura del terme NEE. Això és evident quan es 
compara l’actual classificació anglesa amb la definició 
de NEE de l’OCDE de tres camins amplis (tal com s’ha 
descrit anteriorment). La classificació del Regne Unit 
(DfES, 2003) cobreix A i B, però hi ha un silenci sobre 
les necessitats de base social que es considera que ne-
cessiten un ensenyament compensatori, C.

4. La relació entre les NEE i el grup més ampli de nens 
‘vulnerables’
Com a part de la reorganització i la integració dels Ser-
veis dels Nens de les autoritats locals angleses durant 
l’any 2000, en termes de les necessitats àmplies dels 
nens i dels joves, es va establir un Marc d’Avaluació 
Comuna (MAC) com a part de l’«Every Child Matters 
(ECM)» (DfES, 2006). El MAC és un enfocament estan-
darditzat per portar a terme una avaluació de les ‘ne-
cessitats addicionals’ d’un nen i decidir com s’hauria 
de respondre a aquestes necessitats. El MAC diferen-
cia entre els nens:

1. Sense ‘necessitats addicionals’.
2. Amb ‘necessitats addicionals’.
3. Amb ‘necessitats complexes’ (que formen part d’un 
grup més ampli d’aquells amb necessitats addicio-
nals), que requereixen una participació legal.

‘Les necessitats addicionals’ es van introduir per co-
brir una gamma àmplia de nens ‘vulnerables’ que in-
cloïen aquells amb NEE i discapacitat, però que s’am-
pliava a altres grups, com els que mostren conducta 
disruptiva o antisocial; amb manca de suport i de 
límits dels pares; que participen a delinquir o estan 
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en risc de fer-ho; amb poca assistència o exclusió de 
l’escola; que pateixen assetjament; que abandonen 
l’ensenyament, la formació o el treball després dels 16 
anys; amb mala nutrició; amb mala salut; amb mal ús 
de substàncies; amb ansietat o depressió; amb proble-
mes d’habitatge; amb embaràs i paternitat.

Els nens amb ‘necessitats complexes’ del tercer grup 
són un subgrup amb ‘necessitats addicionals’ que res-
ponen al llindar de participació legal com, per exem-
ple, nens que són objecte d’un pla de protecció a la 
infància; nens que requereixen cura; nens amb neces-
sitats educatives especials complexes i severes; nens 
diagnosticats amb problemes de salut mental, i joves 
infractors involucrats en serveis de justícia juvenil.

Està clar que el MAC incorpora les NEE com un entre 
d’altres sistemes legals juntament amb la protecció a 
la infantesa, l’atenció social, la salut mental i la delin-
qüència juvenil. Si bé el MAC representa un concepte 
més inclusiu de necessitat, no s’ha fet gaire progrés 
a l’hora d’integrar el concepte de NEE dins del siste-
ma del MAC. Això ha estat fins i tot un tema sobre 
el qual el Comitè Parlamentari encarregat d’investigar 
la identificació de les NEE ha demanat clarificació al 
Govern (House of Commons, 2006). Tot i així, amb el 
canvi de govern el 2010 i amb una definició més estre-
ta de NEE el 2014, aquest tema s’ha deixat de banda.

Encara que el concepte anglès de ‘necessitats addicio-
nals’ és més inclusiu que el concepte actual de ‘necessi-
tats educatives especials’, continua centrat en els nens 
‘vulnerables’ i no inclou aquells amb necessitats de su-
port d’aprenentatge que sorgeixen pel fet que l’anglès 
és una llengua addicional. En termes de les tres vies de 
classificació de l’OCDE, s’inclou en la Categoria C: desa-
vantatge, però només com a provinent del desavantatge 
socioeconòmic, no dels factors lingüístics. Les necessi-
tats addicionals també difereixen del model escocès de 
‘necessitats de suport addicional’, més inclusiu (SEED, 
2003), en què en la substitució del concepte de NEE 
també s’inclouen aquells que necessiten suport d’apre-
nentatge que prové de l’anglès com a llengua addicional. 
Sembla clar que els models anglès i escocès divergeixen 
considerablement, pel fet que l’escocès adopta una cate-
goria inclusiva més àmplia de necessitats de suport ad-
dicional, mentre que l’anglès segueix un concepte més 
estret de deficiència/discapacitat (Cline, 2011).

4. Ajustament amb la legislació sobre discapacitat
L’ampliació de la provisió a través de les NEE i la 
legislació sobre la discapacitat del 2011 tampoc no 
s’ajusten fàcilment amb el marc de les NEE. Això es 
fa evident en els diferents enfocaments de la de-
finició. En la legislació sobre discapacitat una per-
sona amb discapacitat es defineix com algú amb 
una deficiència mental o física que afecta la capa-
citat de portar a terme activitats normals (DfES/
DRC, 2006). Com s’ha comentat anteriorment, les 
‘necessitats educatives especials’ es defineixen en 
termes de ‘dificultats d’aprenentatge’ i de ‘discapa-
citat’, essent l’últim terme poc específic i el primer, 
força vague i obert.

La discapacitat en el marc legislatiu és una deficièn-
cia que té un impacte significatiu i advers en cada una 
de les activitats de la vida diària. Aquesta és una de-
finició àmplia que va més enllà del sector educatiu; 
també es relaciona amb la segona i poc utilitzada part 
del marc de les NEE en termes d’una discapacitat que 
impedeix que el nen utilitzi les instal·lacions educati-
ves. La definició i l’ús principal de les NEE són en ter-
mes de ‘dificultats d’aprenentatge’ que exigeixen una 
‘provisió educativa especial’. La recerca recent arriba 
a la conclusió que la discapacitat i les NEE no són ter-
mes intercanviables. S’ha trobat, per exemple, que en 
més de la meitat dels nens amb NEE a les escoles ordi-
nàries, els pares no veuen que responguin als criteris 
de la legislació sobre discapacitat. Això inclou alguns 
nens amb necessitats de salut i de salut mental les di-
ficultats dels quals són desconegudes per les escoles 
(Porter et al., 2011).

La figura 1 (vegeu la pàgina següent) resumeix els di-
ferents models i definicions que s’utilitzen al Regne 
Unit. El model més general de l’OCDE cobreix la dis-
capacitat, les dificultats i el desavantatge i es basa 
en el concepte de recursos addicionals. No obstant 
això, si els recursos addicionals són la clau de les 
necessitats especials, aleshores es planteja la pre-
gunta sobre si els recursos addicionals per als nens 
amb un rendiment (habilitats) molt alt, que sovint 
s’anomenen ‘dotats i talentosos’, es poden conside-
rar també com una necessitat especial. Per inter-
pretar les necessitats especials d’aquesta manera, 
és a dir, com un concepte d’excepcionalitat, caldria 
unir aquests conceptes amb desavantatges i avan-
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tatges. No obstant això, el concepte ampli de neces-
sitats educatives especials de l’OCDE se centra en la 
‘vulnerabilitat’ i el desavantatge. Això planteja una 
pregunta sobre com s’han de conceptualitzar els re-
cursos d’ensenyament i del llenguatge addicional: 
si els recursos addicionals necessaris per aprendre 
un llenguatge addicional s’han d’interpretar com 
una vulnerabilitat o desavantatge, com s’il·lustra en 
la diferència entre el concepte escocès de ‘neces-
sitats de suport addicional’, que inclou l’ALLA, i el 
concepte anglès de ‘necessitats addicionals’, que no 
l’inclou. És dins d’aquest context que s’entén millor 
l’actual sistema dual anglès de NEE i discapacitat. 
Les NEE es limiten a les discapacitats i a les difi-
cultats i exclouen l’ALLA, mentre que la legislació 
sobre discapacitat es limita a les deficiències que 
afecten negativament les activitats. Finalment, en 
contraposició a aquests conceptes hi ha el model 
social, que evita el llenguatge de les deficiències i 
necessitats personals i prefereix parlar de ‘barreres’, 
que són factors externs.

Etiquetatge: positiu o negatiu
Un aspecte central de l’ús actual de les NEE al Reg-
ne Unit, així com dels conceptes derivats i més am-

plis de NEE (per ex., la versió de l’OCDE i el model 
escocès), és l’ús de categories com a etiquetes que 
s’atribueixen als individus i als serveis i a les orga-
nitzacions que els presten serveis. Algunes persones 
consideren les etiquetes, com la de NEE, de forma 
negativa (Solity, 1991; Corbett, 1996; Runswick-Cole i 
Hodge, 2009). No obstant això, alguns pares de nens 
sotmesos a avaluació troben útil la categorització 
diagnòstica (Brogan i Knussen, 2003). Per a alguns 
pares, no tenir un diagnòstic es viu com quelcom an-
goixant (Dumit, 2006). Els pares troben que l’ús de 
categories basades en la dificultat/trastorn represen-
ta un concepte taquigràfic per explicar la naturalesa 
de les dificultats del seu fill als altres (Rutter, 2011; 
Farrugia, 2009). En aquest sentit actuen com un re-
sum de les conductes i són reductius (Jutel, 2009). 
L’existència d’un diagnòstic per a un pare, especi-
alment per a una mare, pot ser com una explicació 
del comportament inacceptable del nen o de la seva 
pobra competència acadèmica. També s’ha argumen-
tat que el fet de tenir una categoria pot canviar les 
atribucions derivades de fer responsable el nen de 
ser un ‘problema’ i, d’aquesta manera, culpar-lo de 
tenir una dificultat o deficiència, que es pot tractar 
positivament (Singh, 2004).

Figura 1.
Diferents models en ús.

SEN
Exclou ALLA

(model actual anglès)

NEE
(discapacitat, dificultats, 

desavantatge)
Inclou ALLA

Necessitats de suport 
addicional: Escòcia

Inclou ALLA

Discapacitat
(alteració que interfereix)

admissió, serveis, exclusió
(actualment al RU)

Barreres:
Model social 

evita el llenguatge de les NEE

Necessitats addicionals Every 
Child Matters (Model anglès):

«nens vulnerables»
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Laughlin i Boyle (2007) consideren els arguments i els 
contraarguments de l’ús de les categories o etiquetes 
en l’educació especial. Identifiquen cinc tipus d’argu-
ments sobre com s’haurien d’utilitzar les etiquetes:

1. Les etiquetes obren portes a recursos i intervencions.
2. Les etiquetes sensibilitzen i promouen la compren-
sió de dificultats concretes.
3. Les etiquetes disminueixen les ambigüitats i pro-
porcionen una base per a comunicacions clares.
4. Les etiquetes proporcionen comoditat als nens i a 
les famílies ja que expliquen les seves dificultats.
5. Les etiquetes proporcionen a les persones una iden-
titat social i un sentit de pertinença a un grup.

Per a cada argument tenen en compte l’argument 
en contra i, en general, arriben a la conclusió que 
les etiquetes són més inútils que útils. Els aspec-
tes negatius que se’n deriven són l’estigma, l’asset-
jament, la disminució de les oportunitats de vida, 
menys expectatives, centrar-se en els dèficits més 
que en altres característiques, una classificació er-
rònia, la incertesa en les definicions d’algunes ca-
tegories/etiquetes i no conduir necessàriament a 
intervencions educatives. No obstant això, semblen 
tornar a aquesta conclusió quan reconeixen que cal 
donar una etiqueta de ‘discapacitat’ d’acord amb la 
legislació vigent, a la qual ells donen suport, i ac-
cepten que hi pot haver alguns aspectes positius 
en alguns casos i contextos. També reconeixen que 
els pares i els nens podem tenir l’oportunitat d’ac-
ceptar o rebutjar una etiqueta, un enfocament que 
reconeix que no hi ha un tall clar i una manera defi-
nitiva de determinar el valor d’una etiqueta. A més, 
la seva anàlisi suggereix que no es poden extreure 
conclusions generals, ja que el significat de les eti-
quetes depèn de l’àrea específica de discapacitat/
dificultat que hi està implicada; per ex., una defi-
ciència en què en general s’està d’acord en la seva 
presència (deficiència visual severa) o una en què 
la seva manifestació és més controvertida (la dislè-
xia, la síndrome d’Asperger). El significat de les eti-
quetes també varia d’acord amb la perspectiva, per 
exemple els pares i els seus fills poden donar valor 
a una etiqueta de dislèxia, mentre que un mestre 
o un expert educatiu, no. Finalment, la utilitat de 
les etiquetes no es pot determinar fora del context 
de com les fan servir les persones. Si s’utilitzen de 

manera negativa, excloent i degradant per ignorar 
les necessitats i les exigències, és diferent de si se’n 
fa ús positiu que intenta proporcionar oportunitats 
i formes de participació amb els altres.

Categories d’alumnes: reals o construïdes socialment
Les etiquetes educatives com ‘NEE’ i ‘dificultats d’apre-
nentatge’ i les etiquetes mèdiques com ‘dislèxia’ i ‘dis-
capacitat intel·lectual’ es veuen en termes de dèficit i 
es rebutgen des d’un model social. Com argumenten 
Barnes i Sheldon (2007, p. 240), tractar aquests concep-
tes com «fenòmens reals del món, s’ha de qüestionar 
seriosament». Clarke et al. (1998, p. 157), de manera 
semblant, qüestionen l’assumpció que les diferènci-
es entre els alumnes són objectivament «reals» i que 
aquestes diferències «adopten la forma de dèficits i 
dificultats». Ara, Cigman (2007), des d’una perspectiva 
filosòfica, ha qüestionat aquestes posicions sobre la 
negació de la realitat de les dificultats i dels dèficits, 
que veu com una posició metafísica sobre el que exis-
teix (ontologia) i que s’adopta per donar suport a una 
posició ètica sobre la inclusió.

Hacking (1999) ha argumentat que l’objectiu principal 
d’aquestes posicions del constructivisme social (per 
ex., Barnes i Sheldon, Clarke et al.) vol ser una crítica 
a l’statu quo. No obstant això, l’anàlisi de Hacking va 
més enllà per tal d’identificar les assumpcions subja-
cents a aquestes perspectives socials:

1. En l’estat actual de coses, X es dóna per fet i es veu 
com a inevitable (on X pot ser una NEE o l’autisme).
2. X no ha d’existir; X no ve determinat per la natura-
lesa de les coses ni és inevitable.
3. X és bastant dolent tal com és.
4. Les coses serien millor si X s’abandonés o, com a 
mínim, es transformés radicalment. 

Hacking identifica sis nivells progressius de compro-
mís en les posicions socialconstructivistes:

1. Històrica

2. Irònica
3. Reformista
4. Desemmascarant
5. Rebel
6. Revolucionària
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El nivell històric és el menys exigent i veu X com un 
contingent (podria haver estat d’una altra manera) i 
com un resultat d’un procés històric; però no hi ha 
un compromís de si X és bo o dolent. El compromís 
irònic reconeix la contingència històrica, però hi ha 
un reconeixement que no hi ha gaire res que es pugui 
fer amb X en la situació actual; hom es veu obligat a 
acceptar X. Els compromisos històrics i irònics accep-
ten les assumpcions 1 i 2 esmentades. Contràriament, 
el compromís reformista també accepta l’assumpció 
3 (que X és dolent) amb la finalitat de fer canvis en 
alguns aspectes de X. Juntament amb la reformista 
hi ha la posició desemmascarant, que no té per ob-
jecte refutar idees sinó revelar les funcions negatives 
que serveixen. Hacking relaciona això amb un enfoca-
ment marxista que pretén despullar idees de la seva 
autoritat per desemmascarar els interessos que ser-
veix X. Un exemple d’aquest enfocament és l’anàlisi 
de Tomlinson de les NEE en tant que serveixen als in-
teressos del sistema escolar professional amb una fal-
sa retòrica sobre ‘l’humanitarisme benèvol’ (Tomlin-
son, 1985). Desemmascarar és un exercici intel·lectual 
i, d’acord amb Hacking, pot o no estar d’acord amb el 
següent nivell de compromís per abandonar X (as-
sumpció 4), essent rebel per a una transformació radi-
cal, o revolucionari, el nivell més alt de compromís. El 
rebuig de les ‘dificultats d’aprenentatge’ i de les ‘NEE’ 
per part dels defensors de la inclusió a favor de par-
lar de ‘barreres’ com a factors externs al nen (Booth 
i Ainscow, 2011), es pot veure com quelcom que re-
flecteix aquests nivells més elevats de compromís del 
constructivisme social. 

L’anàlisi de Hacking travessa la dicotomia del model 
medicosocial, i ho fa intentant relacionar dues línies de 
pensament sobre el tipus de coses que existeixen: ti-
pus indiferents i tipus interactius de coses. Els tipus in-
diferents a vegades s’han anomenat tipus naturals de 
coses, com les roques o l’or, mentre que els interactius 
són tipus humans (categories i classificacions), com els 
trastorns psiquiàtrics o tipus de dificultats o discapa-
citats d’aprenentatge. Argumenta que encara que els 
tipus interactius es poden considerar com a categories 
definitives amb criteris clars, és més creïble veure’ls 
com a ‘objectius mòbils’ (Hacking, 2006, p. 2). Les inves-
tigacions i les classificacions dels éssers humans inte-
raccionen amb les persones categoritzades i en fer-ho 
les canvien; això és el que anomena ‘l’efecte bucle’ de 

les classificacions. I això el porta a dir que en aquest 
sentit les ciències humanes creen tipus de persones, és 
a dir, ‘formen persones’ (Hacking, 2006, p. 2).

L’anàlisi de Hacking té implicacions interessants per 
classificar les discapacitats i les dificultats en relació 
amb l’educació. Les categories com la dislèxia, l’autis-
me o el TDAH, per exemple, són tipus interactius o in-
diferents? Hacking comenta que és possible conside-
rar una categoria com l’autisme amb característiques 
dels dos tipus. Si l’autisme és una patologia d’arrel 
biològica, aleshores això és el que es considera una 
classe natural o el que ell anomena un tipus indife-
rent. Aquesta és l’assumpció que hi ha al darrere de la 
recerca d’una base biològica de condicions com l’au-
tisme i la dislèxia i la recerca creixent de les causes 
genètiques i la neurociència. No obstant això, també 
considera que l’autisme és un tipus interactiu en el 
qual les persones categoritzades com a autistes can-
vien a través de l’efecte bucle.

Reconeix això com la creació d’un dilema (Hacking, 
1999), que suggereix que es pot resoldre fent servir una 
teoria semàntica de referència, com defensen Putnam 
i Kripke (Kripke, 1980). En aquesta teoria de significat, 
el sentit de l’autisme inclou les idees, descripcions 
i prototipus actuals i després, eventualment, es refe-
reix a un tipus natural o indiferent, una base biològica 
concreta. D’aquesta manera, seria acceptable seguir 
aquesta teoria de significat per dir que probablement 
hi ha una neuropatologia desconeguda que és la cau-
sa del que anomenem l’autisme, i que representa un 
tipus indiferent. Però també seria acceptable dir que 
‘l’autisme’ és un constructe social que interacciona 
amb els pares, els professionals i els nens que es re-
lacionen entre ells. El que es construeix socialment 
és, per tant, la categoria de l’autisme i en certa me-
sura els mateixos nens i la seva forma de ser; no la 
base neural, que és un tipus indiferent. Curiosament, 
per Hacking el que és important no és la semàntica 
d’aquesta resolució, sinó la dinàmica. Com afecta les 
perspectives i les categories de l’autisme la descober-
ta d’una base biològica? Els nens s’identificaran de 
manera diferent, alguns ja no s’identificaran més i 
com els afectarà això?

En aquesta secció he argumentat que les categories 
mèdiques que es fan servir en l’educació poden re-
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ferir-se a fenòmens que tenen característiques de 
tipus natural o indiferent i característiques de tipus 
interactiu (que es construeixen socialment), que im-
pliquen efectes de bucle i d’interacció social. Les ca-
tegories no tenen fronteres clares i objectives; les di-
ferenciacions es fan de manera pragmàtica en termes 
dels diversos tipus de conseqüències, el que Zacher 
(2000) anomena «tipus pràctics». Així doncs, no hi 
ha una veritable diferència en el tipus dins els límits 
d’una categoria. Això representa una implicació im-
portant ja que rebutja l’essencialisme atribuït que so-
vint assumeixen els teòrics de la crítica social en l’ús 
de les categories mèdiques (per exemple, Slee, 2010). 
Contràries a les perspectives de la crítica social, les 
categories mèdiques que es fan servir en l’educació 
no impliquen essències d’un tipus natural. Són cate-
gories pràctiques, i en alguns casos una barreja dels 
tipus natural (o indiferent) i interactiu, que impliquen 
una interacció biosocial.

Dilemes en la identificació
El valor de les categories en l’educació es pot exami-
nar en termes d’aquests cinc criteris o funcions rela-
cionats:

1. Si hi ha característiques distintives associades amb 
la categoria.
2. Si la categoria proporciona una base per a la comu-
nicació i la comprensió de dificultats concretes.
3. Si la categoria té importància i és útil per a l’ense-
nyament.
4. Proporcionar la base per a l’assignació addicional 
de recursos.
5. Proporcionar una base per a una identitat i solida-
ritat social positiva d’aquells que tenen la dificultat.

Aquestes funcions estan directament relacionades 
amb els cinc tipus d’arguments que han identificat 
Laughlin i Boyle (2007) sobre la utilitat de les etique-
tes. És important comprendre que aquests criteris, 
encara que en principi estan relacionats, poden ope-
rar separadament en la pràctica. Per exemple, una 
categoria concreta com la dislèxia, pot servir de base 
per assignar recursos addicionals, així com una iden-
titat social positiva, mentre no tingui característi-
ques diferents que estiguin relacionades amb altres 
dificultats d’alfabetització, ni tingui importància per 
a tipus concrets d’ensenyament. Si bé hi pot haver 

controvèrsies sobre la dislèxia en relació amb els cri-
teris 1 (característiques distintives) i 3 (ensenyament 
específic) (Gibbs i Elliot, 2010), la categoria pot pro-
porcionar la base per a recursos addicionals (criteri 
4) i per a la identitat i la solidaritat social (criteri 5; 
per ex., una categoria basada en una organització de 
voluntariat per donar suport als pares i als seus fills). 

Una manera de resumir els debats sobre el valor de les 
categories és tenir en compte dues posicions bàsiques 
per respondre a les diferències dels alumnes:

1. Posició de la diferenciació: en aquesta posició les 
diferències significatives vénen marcades com a ‘difi-
cultats’ per tal d’assegurar els recursos adequats i les 
adaptacions de l’ensenyament.
2. Posició comuna: En aquesta posició les diferències 
significatives es considera que reclamen una escola 
ordinària adequada i adaptacions de l’ensenyament.

Ambdós posicionaments poden tenir riscos; la dife-
renciació pot portar a la separació, a la devaluació i 
a l’estigma, i la posició comuna pot conduir a oblidar 
les necessitats individuals i a una provisió inadequa-
da. Això crea una tensió que pot donar lloc a un di-
lema sobre la identificació que està relacionada amb 
el que s’ha anomenat ‘dilemes de la diferència’, un 
terme que va fer servir inicialment Martha Minow 
(Minow, 1990). Com diu:

Quan es tracta les persones de manera diferent, 
emfasitzem les seves diferències i estigmatitzem o 
els posem traves a partir d’aquesta base? I quan es 
tracta les persones de manera semblant, esdevenim 
insensibles a les seves diferències i és probable que 
estigmatitzem o els posem traves a partir d’aquesta 
base? (Minow, 1990, p. 20)

En un estudi internacional sobre les perspectives dels 
polítics, els directius i els mestres dels EUA, el Reg-
ne Unit i Holanda sobre els dilemes de la diferència, 
la majoria de persones entrevistades van reconèixer 
d’alguna manera un dilema sobre la identificació dels 
nens amb necessitats educatives especials/discapaci-
tat (Norwich, 2008). La majoria dels participants dels 
tres països van reconèixer tensions sobre la identifi-
cació entre assegurar recursos addicionals i evitar la 
devaluació i l’estigma. Cal destacar que el seu reconei-
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xement de les tensions existia malgrat creure que hi 
havia hagut un progrés recent en la promoció d’imat-
ges positives de la discapacitat, que l’estigma s’havia 
reduït i que molts pares volien etiquetes (Norwich, 
2008). Els participants en aquest estudi també sug-
gerien resolucions per a la identificació dels dilemes 
que suposava una combinació de les posicions co-
munes i de la diferenciació, mentre es reconeixia que 
algunes tensions es mantenien malgrat aquestes re-
solucions. Les estratègies comunes exigeixen desen-
volupaments nacionals i locals que promoguin una 
millora del sistema escolar general perquè sigui més 
‘inclusiu’, una millor formació del professorat, una mi-
llora de l’ethos escolar, la promoció d’imatges positives 
de la discapacitat i el foment de més relacions socials i 
acceptació per part dels iguals dels nens amb discapa-
citat. No obstant això, les estratègies de diferenciació 
encara es veuen necessàries però a un nivell reduït, 
el que alguns anomenen un enfocament d’etiquetatge 
mínim. Quan es reconeix que les etiquetes són neces-
sàries, les resolucions que se suggereixen impliquen 
estratègies que van més enllà de les etiquetes nega-
tives, centrant-se en els individus i en la provisió ne-
cessària i mostrant sensibilitat cap a l’etiqueta.

No obstant això, alguns intents de reduir l’estigma 
van tan lluny que rebutgen qualsevol categoria de dè-
ficit o dificultat, per ex., discapacitat, dificultat o tras-
torn. Per exemple, en comptes de trastorn de l’espec-
tre autista (TEA), es prefereix el terme condicions de 
l’espectre autista, ja que es veu menys estigmatitzant 
(Baron-Cohen et al., 2009). Altres respostes terminolò-
giques a l’estigma són per referir-se a les ‘diferències 
d’aprenentatge’ més que a les ‘dificultats d’aprenen-
tatge’ i a la neurodiversitat per a les categories com 
la dislèxia o el TDAH (Developmental Adult Neuro-di-
versity Association, 2012). No obstant això, termes 
com ‘dèficit’ encara s’utilitzen per donar sentit a la 
‘condició’, a les ‘diferències d’aprenentatge’ o a la ‘neu-
rodiversitat’, i l’accés als recursos i suports no s’han 
abandonat. Per aquesta raó, és possible veure aques-
tes respostes terminològiques com a resolucions als 
dilemes de les diferències, on la resolució no tracta 
del tot el tema.

Encara que les categories es poden fer servir de ma-
nera devaluadora i discriminatòria, també es poden 
fer servir positivament, i és aquest ús positiu el que 

defensem aquí en termes d’un marc que respecti tots 
els alumnes (Cigman, 2007). Les categories o etiquetes 
concretes de diferència, per ex. discapacitat, es poden 
adoptar amb menys risc d’ús negatiu si s’estableixen 
dins d’un marc de valors. Amb aquest marc de valors 
és possible derivar un model tridimensional que infor-
mi de les decisions sobre les categories. Els alumnes 
que experimenten dificultats en l’aprenentatge com-
parteixen necessitats o exigències amb tots els altres 
nens (necessitats comunes), si bé tenen necessitats 
o exigències individuals úniques diferents de tots 
els altres. Però alguns d’aquests nens poden també 
compartir algunes semblances generals específiques 
en les seves dificultats, de manera que esdevenen 
membres d’una categoria concreta, per ex., trastorn 
específic del llenguatge. Per tant, la identificació de 
les necessitats i les exigències es poden veure des 
d’aquesta perspectiva i implicar aquestes tres dimen-
sions concurrents (Lewis i Norwich, 2004):

1. Necessitats comunes a tots.
2. Necessitats específiques a subgrups.
3. Necessitats úniques als individus.

Aquest model de tres dimensions proporciona una 
manera de connectar les necessitats addicionals dels 
que presenten discapacitats, dificultats o desavantat-
ges a les necessitats de tots els nens, ja que tots els 
nens tenen necessitats comunes i úniques. Així doncs, 
identificar les necessitats o exigències educatives dels 
nens amb discapacitats i dificultats implica equilibrar 
les necessitats comunes i diferents; això passa quan 
el model de tres dimensions és útil a l’hora de reconèi-
xer les necessitats que van més enllà del subgrup amb 
què està relacionat. Aquest model ofereix una manera 
de resoldre conceptualment el dilema de la diferència 
pel que fa a la identificació (Norwich, 2014).

Un ensenyament basat en un model bio-psico-social
En aquesta secció final presento una proposta que 
integra un model bio-psico-social de la discapacitat 
juntament amb un enfocament de l’avaluació per a 
la intervenció. Resoldre el dilema de la identificació 
en la pràctica, tal com s’ha comentat abans, suposa 
començar a utilitzar estratègies comunes fins allà on 
sigui possible. Iniciar les estratègies diferenciadores 
depèn de com la provisió del sistema general o comú 
s’adapta a les necessitats individuals; o en l’ús comú, 
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són més inclusius. Quant més inclusiva és la provisió, 
menys necessitat hi ha de subgrups de categories i 
d’identificació. Aquesta ha estat la base dels models 
de tres Nivells i de la Resposta a la Intervenció (RaI) 
a l’hora d’identificar la discapacitat i les dificultats 
en l’educació (Vaughn i Fuchs, 2003), que ha estat in-
fluint als EUA, i internacionalment, i s’ha adoptat al 
Regne Unit com a model ‘d’ona’.

El model de Nivells té el seu origen en la salut pública 
amb el seu marc de prevenció primària, secundària i 
terciària (Adelman i Taylor, 2003), que ha influït en les 
intervencions psicològiques i de salut mental de les 
escoles dels EUA. A l’escola es relacionen l’educació 
ordinària i l’especial a través d’un model de ‘3 nivells’, 
on les intervencions primàries consten de programes 
d’educació ordinària d’alta qualitat; les intervencions 
secundàries impliquen programes intensos d’una du-
rada fixa per a alguns, i les intervencions terciàries 
suposen els programes d’educació especial (Vaughn i 
Fuchs, 2003). El model d’ona del Regne Unit ha operat 
a tres nivells:

Ona 1: La inclusió efectiva de tots els nens en progra-
mes d’alfabetització diferenciats d’alta qualitat.
Ona 2: Intervenció addicional en petit grup a més de 
l’ona 1, per als nens que s’espera que puguin arribar 
al nivell dels seus companys com a resultat de la in-
tervenció.
Ona 3: Enfocaments específics per als nens que no 
responen a l’ona 2, i que s’identifica que necessiten 
un suport especialitzat.

Als EUA, contràriament, en alguns estats s’exigeix la 
RaI en relació amb l’alfabetització i amb la identifica-
ció de les discapacitats d’aprenentatge específiques 
(equivalent a les dificultats d’aprenentatge específi-
ques del Regne Unit). En uns pocs estats, la RaI també 
s’aplica per a la identificació o part de la identificació 
d’altres discapacitats en l’educació (Zirkel i Thomas, 
2010). Aquest model de tres nivells està subjacent als 
intents dels EUA de reconceptualitzar la discapacitat 
d’aprenentatge específica. La idea de la ‘resposta a la 
intervenció’ és evitar el que s’ha anomenat el model 
‘esperar i fracassar’, on la identificació no prové de 
l’ensenyament ni de les situacions d’aprenentatge ni 
hi està relacionada. El principi bàsic subjacent a la RaI 
és una resposta primerenca a un progrés insuficient 

en l’alfabetització a través d’un programa intensiu 
de durada fixa. El fet de no respondre s’utilitza com a 
criteri per identificar una discapacitat d’aprenentatge 
que exigeix una programació educativa especial.

No obstant això, hi ha hagut una certa contenció sobre 
si la RaI pot substituir les avaluacions psicomètriques 
tradicionals centrades en el nen (Fletcher i Vaughn, 
2009). També hi ha qüestions conceptuals i operatives 
sobre aquest model de tres nivells, com n’hi ha amb el 
seu model derivat de tres ones (Vaughn i Fuchs, 2003). 
Per exemple, quantes adaptacions s’han de fer en el 
nivell/ona 1 per a aquells que no progressen en l’al-
fabetització a la classe ordinària? Els programes del 
nivell/ona 2, formen part dels programes d’educació 
ordinària o especial? I quina intensitat han de tenir 
aquests programes per fer una identificació vàlida? Hi 
ha també la qüestió de si un aprenentatge inadequat 
de l’alfabetització en resposta a l’ensenyament és 
equivalent al que s’anomena una discapacitat/dificul-
tat d’aprenentatge específic. Què passa amb les altres 
dificultats associades, com les dificultats d’atenció, de 
llenguatge i de conducta? Què passa amb l’aprenen-
tatge inadequat de l’alfabetització que està associat 
amb un aprenentatge consistentment inadequat en 
el currículum? I, què succeeix amb els nens els ni-
vells d’aprenentatge de l’alfabetització dels quals no 
discrepen prou de la mitjana de l’escola/classe, però 
que estan per sota de la mitjana general i amb molta 
discrepància del seu propi nivell en altres àrees del 
currículum (el que s’anomenen alumnes brillants amb 
dificultats d’aprenentatge)? Als EUA Vaughn i Fuchs 
(2003) reconeixen que aquestes qüestions indiquen 
el valor d’utilitzar altres procediments d’avaluació i 
d’identificació que van més enllà d’un simple model 
de ‘resposta a l’ensenyament’.

Tot i aquests problemes amb la RaI i amb tot allò re-
lacionat amb deixar els processos socioemocionals i 
culturals centrats a ‘eliminar les variables contextu-
als’ (Artiles et al., 2010), la RaI afirma seriosament que 
les necessitats addicionals s’han de basar en la inte-
racció entre un alumne i el seu context ambiental. Es 
caracteritza com una avaluació per a la intervenció, 
no una avaluació per determinar categories/etiquetes. 
En aquest sentit, és semblant al creixent interès en 
els enfocaments interactius i en els models interac-
tius de la discapacitat (Shakespeare, 2006).
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Un altre desenvolupament, també basat en les as-
sumpcions bio-psico-socials, és el WHO’s Interna-
tional Classification of Functioning for Children 
and Young People (ICF-CY: WHO, 2002; WHO, 2007). 
Aquest enfocament de classificació representa un 
moviment bàsic de l’ús de la malaltia mèdica i les 
categories de trastorns (per ex., basats en el DEM i 
en l’ICD) cap a un interès en el funcionament en els 
diversos contextos socials (Simeonsson, 2009). En 
aquest sentit, representa una integració del que s’han 
anomenat models mèdics i socials dins d’un model 
multinivell, multidisciplinari i interactiu.

El model CIF (Classificació Internacional del Funcio-
nament) representa la discapacitat en termes de la in-
teracció de: 1. funcions/estructures corporals; 2. acti-
vitats (tasques i activitats que es poden dur a terme), 
i 3. participació (el que la persona pot fer en l’entorn 
actual) (vegeu la figura 2). Aquestes dimensions inter-
relacionades estan influïdes per les condicions de sa-
lut (trastorns/malalties), per una banda, i pels factors 

contextuals (entorn i factors personals), per l’altra. No 
obstant això, el sistema CIF s’ha dissenyat per cobrir 
les funcions, les activitats i la participació en general 
i en una sèrie de contextos de vida, i per tant va més 
enllà d’aquells aspectes que estan específicament 
relacionats amb les necessitats i els contextos edu-
catius. Per tant, es podria argumentar que hi ha una 
necessitat d’un tipus de CIF per a la classificació de les 
funcions, les activitats i la participació concretament 
rellevant per al currículum i per a les decisions i pràc-
tiques d’ensenyament.

Un dels avantatges del CIF és que pot trencar el con-
trol que les categories administratives i diagnòsti-
ques han tingut en les decisions sobre l’elegibilitat de 
la provisió especial o addicional. Si bé les decisions 
d’elegibilitat es fan de manera diferent a nivell in-
ternacional, en termes de decisions centrals versus 
locals i criteris rígids (EUA) versus flexibles (Regne 
Unit), hi ha preocupació sobre com aquestes deci-
sions també estan influïdes per altres factors com 

Figura 2.
CIF ampliat per a ús educatiu.
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(restriccions)

Objectius educatius i 
de desenvolupament

Visió educativa dels 
ciutadans en la societat
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l’ètnia, el gènere i la classe (Florian i McClaughlin, 
2008). Hollenweger (2011) suggereix que el CIF ofe-
reix un marc que planteja el tema de la sobrerepre-
sentació i la subrepresentació, ja que pel fet de no 
tenir un grup fix de criteris d’elegibilitat, l’elegibilitat 
es fa compatible amb els drets humans de les perso-
nes amb discapacitat. Això, comenta, es pot fer dins 
del CIF sempre que s’obri un debat sobre els llindars 
per tenir accés a una provisió especial o addicional. 
El CIF també pot ser compatible amb la RaI, ja que el 
seu interès està més en l’avaluació per a la interven-
ció que en l’avaluació per a l’etiquetatge.

En la seva ampliació del CIF a l’educació, Hollenwe-
ger subratlla les decisions d’elegibilitat com un procés 
de resolució de problemes que té en compte diversos 
professionals així com les perspectives dels pares i 
del nen, i la recollida de dades de diferents fonts. La 
seva ampliació educativa es basa en el principi educa-
tiu que l’elegibilitat té a veure no només amb la parti-
cipació actual sinó també amb la futura. Això exigeix 
tenir presents les finalitats i els objectius educatius 
així com els mètodes i les pràctiques. La figura 2 mos-
tra aquesta expansió educativa del CIF de dues mane-
res. La primera és als factors ambientals específics en 
termes dels mètodes, serveis i provisió rellevants; la 
segona representa afegir una dimensió dels objectius 
educatius/de desenvolupament que estableixin la di-
recció per millorar els nivells actuals d’activitat i de 
participació. 

Comentaris finals
En aquest article he analitzat alguns dels temes in-
ternacionals clau a l’hora d’identificar les necessitats 
educatives especials o la discapacitat en els contex-
tos educatius. En això m’ha ajudat l’esquema de tres 
parts de l’OCDE sobre la discapacitat, les dificultats i 
els desavantatges com a marc útil. He examinat les 
qüestions en el sistema anglès quant a les NEE, on es 
va crear aquest concepte. Això s’ha resumit en termes 
dels arguments en contra del concepte de NEE i les 
qüestions associades amb un enfocament doble NEE/ 
discapacitat. L’article també ha examinat els argu-
ments clau a favor i en contra de l’ús de les etiquetes/
categories en aquesta àrea. Això planteja preguntes 
sobre si les categories es construeixen socialment i el 
que això significa. L’argument acaba identificant ten-
sions entre una posició comuna i una posició de dife-

renciació que condueix al que s’anomenen els dilemes 
de la identificació. La proliferació de diferents termes 
en el camp es valora com a intents per resoldre aquest 
dilema, per ex., el moviment per canviar el trastorn 
de l’espectre autista per la condició de l’espectre au-
tista. Aquestes anàlisis proporcionen la base per sug-
gerir un model d’ensenyament bio-psico-social per a 
la identificació. Es presenta el nou desenvolupament 
del CIF en termes de valors i contextos educatius com 
una forma per avançar. Aquest model educatiu del 
CIF no és l’última paraula i exigeix més aclariments i 
desenvolupaments. No obstant això, és potencialment 
un desenvolupament conceptual molt important amb 
promeses pràctiques (Imre, 2004; Shakespeare, 2006). 
Els arguments que es presenten en aquest article re-
flecteixen l’anàlisi més àmplia de les tensions i dile-
mes en l’educació inclusiva que he examinat amb més 
profunditat en un altre lloc (Norwich, 2013).
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