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Resum: L’educació especial s’enfronta a diversos reptes importants en els propers anys. En primer lloc, el 
moviment de plena inclusió amenaça de convertir l’aula ordinària en l’únic lloc legítim de l’educació espe-
cial, destruint, d’aquesta manera, la identitat de l’educació especial fora d’aquest lloc. El segon gran repte és 
mantenir la base científica de l’educació especial, no la filosofia postmoderna. Tercer, la valoració dels efectes 
de l’educació especial ha de partir de les comparacions que es fan entre alumnes que reben educació especial 
i alumnes similars que no en reben, més que en la comparació de les persones amb discapacitat i les que no 
tenen discapacitat, i això és un repte important per a la investigació i la interpretació de les dades. Finalment, 
la discapacitat és un tipus únic de diversitat que no es pot tractar com altres formes de diversitat, i el reconei-
xement d’aquest fet és un altre repte crític. L’educació especial té un futur brillant si tracta tots aquests reptes.
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Abstract: Special education faces several serious challenges in coming years. The full inclusion movement 
threatens to make the general education classroom the only place special education is legitimate, destroying 
special education’s identity outside that place. The second major challenge is to maintain special education’s 
basis in science, not postmodern philosophy. Third, judging special education’s effects must be based on 
comparisons between students who receive special education and similar students who do not rather than 
comparison of those with disabilities to those who do not have disabilities, and this is an important challenge 
to research and interpretation of data. Finally, disabilities are a unique kind of diversity that cannot be treated 
like other forms of diversity, and recognition of this fact is a critical challenge. Special education has a bright-
er future if it addresses all of these challenges. 
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L’educació especial s’enfronta a un repte d’identitat, 
de manera que ens trobem davant d’un repte princi-
pal o fonamental en els propers anys. És el repte de 
decidir si l’educació especial tindrà una identitat prò-
pia i, si és així, quina serà aquesta identitat, si serà 
només la que estableix la seva essència o naturalesa 
principal, o si hi haurà algun altre focus. Tots els al-
tres reptes són, segons la nostra opinió, secundaris a 
aquest repte principal d’articular una identitat clara. 
Així doncs, els reptes de la ciència, de la comparació i 
de la diversitat que comentarem són secundaris res-
pecte del repte de la identitat.

El repte de la identitat
Com ja fa molt temps va assenyalar Goodlad, la for-
mació dels mestres es converteix en quelcom ruïnós 
en intenció i assoliment si no té visibilitat, estatus, 
pressupost i personal que s’hi dediqui. Suggerim que 
qualsevol programa especial ha d’adquirir aquestes 
coses si vol tenir els límits i la identitat necessaris 
per prosperar i aconseguir els seus propòsits en una 
organització més gran (Goodlad, 1990; Kauffman i 
Hallahan, 1993: 2005). Això s’aplica a l’educació es-
pecial en el context de l’organització més gran que 
és l’educació general.
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En gran part de la literatura i la comunicació actuals 
sobre la reforma educativa, l’èmfasi es posa a trencar 
el caràcter distintiu de l’educació especial; en la inte-
gració total amb l’educació general, i en la construcció 
d’una educació general inclusiva i monolítica. En una 
educació estructurada d’aquesta manera, l’educació 
especial és menys evident (es redueix la seva visibili-
tat), i es considera com un suport a l’educació general 
(el seu estatus queda subordinat), és més barata i no 
representa una despesa especial (el seu pressupost 
queda compromès i reduït), i els mestres especials 
són menys autònoms (els seus mestres ja no es de-
diquen exclusivament a ensenyar als alumnes amb 
discapacitat ni tenen necessàriament una formació 
especialitzada). D’aquesta manera, es posa en dubte 
la identitat mateixa de l’educació especial. 

L’interès d’una educació reestructurada des d’una 
perspectiva inclusiva és on es practica l’educació 
especial. El lloc esdevé la preocupació principal, no 
allò que s’ensenya i com s’ensenya. Se suposa que 
tots els mestres seran capaços d’ensenyar a tots els 
alumnes, i de vegades es diu que això és desitjable o 
s’assumeix que és una realitat en l’educació inclusiva 
i monolítica. Una de les grans ironies de la història 
recent de l’educació especial és que els «reformadors» 
s’han queixat que l’educació especial ha esdevingut 
un «lloc» per als nens, no pas un servei que s’ha de 
proporcionar. Per tant, llegim i sentim amb freqüèn-
cia el suggeriment que l’educació especial s’hauria de 
«reconceptualitzar» com un servei, no com un lloc. No 
obstant això, més que centrar-se en allò que cal oferir, 
aquests «reformadors» presten una atenció especial 
al lloc del servei, i fan del lloc el tema principal tot i 
que es diu, des de fa molt temps, que aquesta és una 
idea equivocada. Com va comentar Blackman:

El «lloc» és la qüestió… No hi ha res del tot dolent amb 
l’educació especial. El que es qüestiona no són les in-
tervencions i el coneixement que s’han adquirit a tra-
vés de la recerca i la formació en l’educació especial. 
Més aviat, el que es posa en dubte és el lloc on es pro-
porcionen aquests suports als alumnes amb discapa-
citat (Blackman, 1992: 29, cursiva en l’original).

En realitat, el nucli de l’educació especial es va concep-
tualitzar originalment com un ensenyament especial, 
no com un lloc per se (Gerber, 2011; Kauffman i Halla-

han, 2005). Tot i que es va suposar que aquest ensenya-
ment especial exigia un lloc especial (és a dir, una aula 
o una escola especials) si havia de ser un ensenyament 
més efectiu, ara sembla clar que una part d’aquest en-
senyament —però no tot l’ensenyament— es pot portar 
a terme de manera efectiva a les aules ordinàries. Per 
a nosaltres, la idea absurda o políticament maliciosa 
que ara es proposa és que tots o gairebé tots els mes-
tres d’educació especial poden ser més efectius a les 
aules ordinàries i que els mestres ordinaris haurien de 
poder-se adaptar, si no ensenyar, a tots o gairebé tots 
els alumnes amb discapacitat (Kauffman i Badar, 2014; 
Kauffman et al., 2014; Kauffman, et al., 2016). Per a no-
saltres, això és una negació de la naturalesa multifa-
cètica de l’educació especial i una traïció per a molts 
alumnes amb discapacitat. Ho veiem com la negació 
flagrant de la naturalesa de la discapacitat; el no voler 
reconèixer la dificultat de la tasca d’ensenyar als alum-
nes amb discapacitat, i la confusió de la naturalesa i 
les implicacions de les diferents formes de diversitat 
(Anastasiou i Kauffman, 2011; 2012; 2013). És també 
el rebuig intencional de la idea de l’especialització en 
l’ensenyament i una creença supersticiosa o delirant 
que hi ha una espècie de màgia en el lloc (Kauffman i 
Badar, 2014; Kauffman et al., 2016). 

Estem d’acord amb Blackman (1992) que no hi ha res 
del tot dolent amb l’educació especial, però discre-
pem del suggeriment que pot millorar si es canvia el 
lloc on es practica. L’educació especial no necessita 
millores, ja que la seva millora no depèn únicament 
d’una major inclusió. El seu progrés depèn essencial-
ment de la millora de l’ensenyament dirigit als alum-
nes amb discapacitat en tots els diversos entorns en 
els quals es practica (Kauffman i Badar, 2014; Kauf-
fman et al., 2016). Pensem que el prometedor movi-
ment de les pràctiques basades en la recerca en l’edu-
cació especial pot ajudar els mestres, professionals 
i polítics a millorar l’ensenyament per als alumnes 
amb discapacitat i, d’aquesta manera, reduir el buit 
entre la recerca i la pràctica. Pot posar la pràctica de 
l’educació especial sobre una base sòlida i reforçar la 
seva identitat científica com un camp de la pràctica 
(Cook i Odom, 2013; Cook i Tankersley, 2013).

El repte de la ciència
Tradicionalment, l’educació especial ha tendit a mi-
rar la investigació científica de les seves pràctiques 
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per a la validació. No obstant això, en els últims anys 
han sorgit les anomenades «alternatives» per il·lumi-
nar la ciència, la majoria d’elles sota la bandera de la 
postmodernitat, el postestructuralisme, el construc-
tivisme, o altres etiquetes estretament relacionades. 
Les implicacions per a l’educació especial d’aquestes 
«alternatives» a la ciència són, en la nostra opinió, al-
tament negatives (Anastasiou i Kauffman, 2011; 2013; 
Kauffman i Sasso, 2006; Sasso, 2001; 2007).

El repte que l’educació especial afronta és si la cièn-
cia o una manera «alternativa» de conceptualitzar la 
discapacitat i l’educació es faran servir per establir i 
mantenir la seva identitat. Un punt de vista és que 
tant la ciència com les seves «alternatives» haurien 
de formar part del que orienta l’educació especial. Des 
d’aquesta perspectiva, s’hauria de ser capaç de selec-
cionar i triar les millors idees de la ciència i de les 
propostes postmodernes/constructivistes. No obstant 
això, i com assenyala un escriptor: «Ho sento, però això 
no és possible. Ja sigui perquè creguis que l’evidència 
que es pot provar, verificar i repetir permetrà una mi-
llor comprensió de la realitat, com perquè no ho cre-
guis. No hi ha res al mig, només l’abisme» (Specter, 
2009, p. 165-166). 

Estem d’acord amb la conclusió de Specter. L’educació 
especial ha de fer una elecció: estar orientada per la 
ciència o seguir una manera popular de negar, evitar 
o refutar l’evidència científica. La identitat de l’educa-
ció especial, en la nostra opinió, es veurà seriosament 
tocada si les afirmacions no científiques, les «veritats» 
personals, o l’evidència idiosincràtica construïdes a 
partir de formes «alternatives» d’investigació poden 
determinar el que «funciona» i el que no «funciona».

El repte de la comparació
Els alumnes amb discapacitat sovint es compa-
ren amb els alumnes sense discapacitat a l’hora de 
fer judicis sobre el valor de l’educació especial. Per 
exemple, sovint es comparen els percentatges de 
graduacions o els resultats de determinades proves 
entre els alumnes amb discapacitat i sense, normal-
ment per mostrar que l’educació especial no ha estat 
efectiva en la normalització de les persones amb dis-
capacitat. Quan hi ha diferències i s’observa que els 
alumnes amb discapacitat es troben a un nivell infe-
rior, aleshores es considera que l’educació especial 

no ha estat eficaç i s’insisteix a «tancar el buit» entre 
aquests alumnes i els que no presenten discapacitat 
(vegeu Kauffman (2004) per a la discussió de la Co-
missió Presidencial dels Estats Units que va suggerir 
aquest tema; vegeu també Kauffman (2005) per a uns 
comentaris sobre les comparacions absurdes). Això 
és tan ridícul com comparar la salut d’aquells que 
tenen o no tenen una malaltia o un trastorn crònics 
i valorar el tractament mèdic com a ineficaç pel fet 
que els que tenen el problema mèdic presenten una 
salut menys robusta.

La comparació lògica que es pot fer per als propòsits 
de l’educació especial és entre aquells alumnes amb 
discapacitat que reben educació especial i aquells 
que presenten una discapacitat semblant i que no en 
reben (igual com la comparació lògica per avaluar el 
tractament mèdic és la que es fa entre els que te-
nen una condició i reben tractament i els que tenen 
la mateixa condició i no el segueixen). Rarament es 
fan aquestes comparacions en l’educació especial, i 
és comprensible que no es portin a terme. Són di-
fícils o impossibles d’efectuar pels requisits legals 
que exigeixen que tots els alumnes amb discapacitat 
han de rebre educació especial (d’aquesta manera és 
impossible fer una assignació a l’atzar dels grups de 
tractament i de no tractament). Però això no és cap 
excusa per a les comparacions il·lògiques (Kauffman, 
2008). Fins que no es facin comparacions raonables, 
no obstant això, els crítics de l’educació especial no 
poden plantejar queixes legítimes quant a l’eficàcia 
de l’educació especial.

La identitat de l’educació especial depèn de com-
paracions raonables i racionals. Tot i així, no es pot 
jutjar raonablement l’eficàcia de l’educació especial 
només pel fet de si els alumnes amb discapacitat 
aprenen igual que els seus companys normals. Tot 
i que hagin estat escrites per la Comissió del presi-
dent dels Estats Units per a l’Excel·lència en l’Educa-
ció Especial (PCESE), declaracions com les següents 
són extremadament perjudicials: «Lamentablement, 
pocs nens emplaçats en l’educació especial arriben 
a superar el seu baix rendiment fins al punt que pu-
guin llegir i aprendre com els seus companys» (p. 3); 
o «La prova última del valor de l’educació especial és 
que, un cop identificats, els nens superin el buit de 
rendiment que hi ha amb els seus companys» (p. 4) 
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(Kauffman, 2004) (també ho podeu trobar a la web de 
la PCESE o adquirir l’informe a <http://www.ldonline.
org/article/6364/>). Aquestes comparacions sense 
sentit posen inevitablement l’educació especial en 
desavantatge. Creen expectatives poc realistes i con-
signen a l’educació especial un paper injust en el qual 
no es pot aconseguir l’èxit, ja que les comparacions 
sempre es fan amb un grup d’alumnes sense disca-
pacitat (Kauffman, 2008; 2015).

El repte de la diversitat
Massa sovint, quan es parla de diversitat s’hi inclou 
la discapacitat juntament amb l’herència (ètnia, co-
lor, cultura i altres indicadors d’origen o comunitat) 
i altres formes de diversitat. Tanmateix, molts tipus 
de discapacitat, com les que estan relacionades amb 
l’herència, no tenen les mateixes implicacions per a 
l’ensenyament. La discapacitat és en si mateixa molt 
diversa. No obstant això, en moltes de les seves for-
mes és un tipus de diversitat que no es pot ignorar 
o neutralitzar per finalitats educatives, amb el risc 
de tractar injustament els alumnes amb discapacitat 
(Anastasiou i Kauffman, 2012). Els alumnes poden ser 
molt diversos en alçada, pes, color, lloc d’origen, ben-
estar familiar i molts altres marcadors, però no se’ls 
ha d’ensenyar de manera diferent en funció d’aques-
tes característiques. No obstant això, cal ensenyar de 
manera diferent als alumnes d’acord amb el que sa-
ben i necessiten aprendre. Sovint, el que els alumnes 
saben o no, però necessiten aprendre, està relacionat 
amb la seva discapacitat, i els seus companys sense 
discapacitat ja coneixen el que els alumnes amb dis-
capacitat no saben però han d’aprendre. A més, les tàc-
tiques educatives que els alumnes amb discapacitat 
necessiten sovint fan falta als seus companys sense 
discapacitat. D’aquesta manera, un mestre d’educació 
especial pot variar les dimensions de l’ensenyament 
per adaptar-se a l’alumne amb discapacitat. Aquestes 
dimensions de l’ensenyament inclouen el ritme o la 
velocitat, la intensitat, l’estructura, el reforçament, 
la mida del grup, el currículum i el control i l’avalua-
ció (Kauffman i Landrum, 2007).

Incloure la discapacitat amb altres formes de diversitat 
sense indicar la seva rellevància especial per a l’ense-
nyament distorsiona el que és l’educació especial i per 
què és necessària. Una representació exacta de la dis-
capacitat com una forma de diversitat amb implicaci-

ons úniques per a l’ensenyament és essencial per a la 
identitat deformada de l’educació especial.

Direccions futures
En la nostra opinió, l’educació especial sembla estar 
mal dirigida a causa del seu problema actual amb la 
identitat. Per tant, els nostres suggeriments per a les 
direccions futures estan relacionats amb els reptes 
que hem mencionat. Pensem que el camp de l’edu-
cació especial ha d’acceptar la seva separació par-
cial, el seu caràcter distintiu que li dóna identitat i 
enfocament. Ha d’incloure decididament un punt de 
vista científic i rebutjar altres perspectives que no 
són tan útils. S’ha de centrar en la recerca i l’aplica-
ció d’un ensenyament especial efectiu, rebutjant la 
idea que el lloc de l’ensenyament és més important 
que l’ensenyament en si mateix. El camp ha d’insis-
tir en aquelles comparacions que no el posin en un 
desavantatge automàtic, i recalcar la comparació de 
resultats entre els alumnes amb discapacitat que 
reben educació especial i aquells que presenten una 
discapacitat semblant i que no en reben. Cal emfa-
sitzar la naturalesa única de la discapacitat com una 
forma de diversitat, donant suport a la diversitat en 
l’educació que no està relacionada amb el coneixe-
ment i les capacitats dels alumnes mentre, al mateix 
temps, es posa resistència a l’intent de veure la dis-
capacitat simplement com un tipus de diversitat que 
sempre es pot adaptar de manera satisfactòria a una 
educació ordinària uniforme i monolítica.

El futur de l’educació especial serà més brillant en la 
mesura que s’aclareixin els seus propòsits i l’interès es 
posi de nou en l’ensenyament. La nostra preocupació 
és que els alumnes amb discapacitat aprenguin tot el 
que puguin. Això exigeix prestar més atenció sobre què 
i com s’ensenya als alumnes més que on se’ls ensenya. 
Potenciar al màxim l’aprenentatge i les capacitats dels 
alumnes amb discapacitat és la clau tant de la seva edu-
cació com de la seva inclusió social i, per tant, hauria de 
ser el nucli d’un enfocament basat en els drets humans 
sobre els temes de la discapacitat. Certament, els alum-
nes amb discapacitat no han d’estar innecessàriament 
separats dels seus iguals o de la comunitat. No obstant 
això, l’educació especial tindrà un futur més brillant si 
reconeix que l’ensenyament efectiu va primer i que el 
tema de la inclusió, encara que és important, és secun-
dari a un ensenyament tan efectiu com sigui possible. 
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