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Resum:
Una malaltia és considerada rara quan només afecta a un percentatge limitat de la
població, aquest tipus de malalties són generalment cròniques i degeneratives.
Conseqüentment la intervenció de pacients amb aquest tipus de malalties, és a vegades
desconcertant, ja que requereix d’una llarga investigació per poder determinar recursos
destinats a dites malalties.
Ens trobem davant un cas, el d’Aroa, una nina ingressada, prèviament a Son Dureta des
del seu naixement a causa d’una malaltia rara, i que a dia d’avui amb 14 anys continua a
l’hospital Son Espases. Aquesta malaltia, però no ha impedit que assisteixi a un centre
escolar ordinari des de ben petita, i a dies d’avui realitzi una escolarització compartida
entre l’Institut i un centre específic.
A través d’entrevistes realitzades a Aroa, a la seva família, i als professionals que
l’envolten des dels diferents centres i espais on es troba la nina, analitzem les demandes
que se’n deriven per poder aportar algun recurs per millorar les condicions de vida i el
benestar d’Aroa.
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Abstract:
An illness is considered to be rare when it only affects a limited percentage of the
population. This type of illnesses are generally chronic and degenerative. For this
reason, the intervention in patients with these kinds of diseases is often confusing due to
the wide and exhaustive investigations carried out in order to determine the resources
destined to these illnesses.
In this essay, we have exposed Aroa's case. Aroa is a 14-year-old girl who has been in
hospital, previously in Son Dureta and currently in Son Espases, from her birth until
now due to a rare illness. Even so, her condition has not been an impediment for her to
go to school ever since she was a little girl and for her to attend both school and a
specific centre for children like her.
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Throughout different interviews to Aroa, her family and to professionals surrounding
the different centres and places where she goes, we have been able to analyze the
requests and issues that concern her illness in order to provide with some resources to
improve Aroa's life-style conditions and her well-being.
Key Words: hospital pedagogy, experiences, hospital education, hospital pedagogical
intervention, shared education, hospitalized children education, inclusive education,
universal education, inclusion.
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1. INTRODUCCIÓ:
El cas d’Aroa és una situació d’actualitat on hi juguen diferents factors; una nina
hospitalitzada des del seu naixement, una malaltia rara que li provoca poca, o casi nul·la
mobilitat, un seguit de professionals i voluntaris encarregats de proporcionar resposta a
les demandes pedagògiques d’Aroa, i una família implicada en els canvis de la pacient.
El directori de l’AETS (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) identificà
l’any 2000, 82 registres de pacients amb malalties rares, mentre que al 2005 augmentà a
107 registres. Actualment, l’informe d’Activitats de Orphanet de 2014, recull un total de
651 registres de pacients amb malalties rares (Pàmpols i Palau, 2016, pp. 28). A tot
això, em planteig de quina manera puc fer conèixer les necessitats que requereix Aroa,
així com les dels professionals que l’atenen, i alhora com podria ajudar a satisfer-les.
El concepte de malalties rares sorgeix per primera vegada a mitjans dels anys 80 a
Estats Units de Nord Amèrica relacionat amb el concepte de medicament orfes (Posada,
Martín-Arribas, Ramírez, Villaverde, i Abaitua, 2008), és a dir, medicament no
disponible (Fontana, Uema, i Mazzieri, 2005), per donar una resolució als problemes de
les malalties amb poca prevalença (Posada, et al., 2008).
Pel cas que presenta Aroa, un tipus de malaltia rara, inicialment s’ha realitzat un
diagnòstic, i una vegada s’ha detectat que és tracta d’una malaltia rara, és a dir, que la
seva prevalença és inferior a 5 casos per cada 10.000 persones a la Comunitat Europea,
s’han dut a terme un seguit d’accions per atendre dins l’hospital Son Espasses a les
necessitats que se’n deriva dita malaltia.
Aroa, el curs 2015- 2016 ha iniciat un procés d’escolarització compartida, és a dir rep
ensenyança a un centre ordinari, IES Antoni Maura, i rep atenció més individualitzada a
un centre per infants amb paràlisis cerebrals i malalties similars, ASPACE; per tant, sent
la necessitat d’investigar més concretament sobre la pedagogia hospitalària, i la
escolarització compartida, per així poder identificar les necessitats primordials pel seu
desenvolupament i benestar.
La literatura existent sobre el tema, té en compte la inclusió com un aprenentatge de
qualitat que optimitza al màxim les qualitats de tots, així es destaquen els estudis
realitzat per Ainscow (1995, 2001), Carbonell i altres (2007).
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Pel que fa la pedagogia hospitalària, s’aprofiten estudis del segle XIX de la mà de
figures com Itard, Decroly o Montessori, però abans trobem algun treball al segle XV
de Gilbert Jofre on s’apunta l’atenció pedagògica de pacients amb dèficits psíquics.
Data de 1986, Debesse fundà el terme “pedagogia hospitalària” i, l’Octubre de l’any
1988 sorgeix “L’Associació Europea de Pedagogs Hospitalaris”. Apareixen estudis
dedicats a la creació d’Unitats d’Orientació Familiar en Serveis de Pediatria.
Aquest treball pretén mostrar els estudis, i les investigacions que s’han realitzat en
matèria d’hospitalització infantil, i demandes pedagògiques al context hospitalari, per
poder analitzar en profunditat de manera qualitativa la percepció dels professionals
d’INeDITHOS, ASPACE i l’IES Antoni Maura, i alhora de respondre a les demandes
pedagògiques d’Aroa.
El lector podrà identificar una primera part de justificació, seguida de la
contextualització que l’ajudarà a situar tots els conceptes que hi pertoquen.
Posteriorment trobarà un punt central com és el marc conceptual, i a continuació la part
dels objectius i metodologia. A continuació, una tercera part que permetrà al lector
identificar el buidatge de les entrevistes i l’observació directa útils per l’anàlisi, i podrà
finalment acabar amb les conclusions i la bibliografia. També hi ha adjunts als annexes
la transcripció de les entrevistes realitzades.
1.1. Justificació:
El meu Treball de Fi de Grau (2015), tractà sobre la deficiència auditiva pel fet de tenir
l’oportunitat de trobar-me envoltada de la comunitat sorda des de ben petita, i pel fet de
imaginar-me com es podia sentir un infant amb sordesa davant una societat
majoritàriament oient. Per la realització del meu Treball de Fi de Màster, seguint la
mateixa línia, identificar i donar resposta a les necessitats dels infants, em disposo a
desenvolupar un cas concret, com és el cas d’Aroa, una nina de 14 anys que, com
explica Salom (2012), pateix una malaltia rara.
La desconeixença de les malalties rares a dia d’avui encara és visible, i va en augment,
personalment és un tema que em preocupa, ja que la majoria d’aquestes malalties
provoquen en els pacients esperances de vida molt baixes i processos de incomprensió.
Pens que la societat ha canviat i, els avanços en la medicina per una banda, suposen un
augment del benestar i la qualitat de vida de les persones, però per altra banda, i
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desgraciadament, l’estressant situació de canvis continus, l’abundància de serveis i
informacions, la contaminació, i en ocasions les males costums de vida, estan provocant
una resposta contraria, ja que, mentre la minoria de la població té accés als progressos
tecnològics, o els referents a la medicina, la major part de població no té aquesta
accessibilitat, i conseqüentment no arriba ni la informació ni els serveis necessaris a tota
la població. Possiblement els casos de malalties rares anys anteriors també fos tan
notaria, i tal vegada no s’havien observat, però tot i això, el fet que vagi en augment és
un punt a destacar.
1. 2. Contextualització:
Aroa va néixer l’any 2002 i inicialment fou un nado tranquil, afirma Ortiz et al. (2011).
És la primera filla d’un matrimoni de classe baixa dedicats a la venta ambulant i
germana de dos germans, nina i nin, més petits. A Aroa li agrada cantar, pintar, anar a
l’escola, els contes i sobretot, les princeses (Ortiz, Salom i Verger, 2011).
Com explica Salom (2012), Aroa presenta una miopatia congènita de tipus nemalític,
amb necessitat de respiració assistida i sonda gàstrica per poder alimentar-se. Es tracta
d’una malaltia rara caracteritzada per una hipotonia muscular que sols li permet un petit
moviment a les mans i als peus. Aquesta debilitat muscular, no li permet respirar de
forma autònoma ni alimentar-se per via oral, i a causa dels limitats moviments, no pot
articular correctament tots els fonemes. Per aquests motius, rep cures sanitàries
permanentment a la UPS.
Des dels 2 anys, Aroa s’ha pogut beneficiar del suport del projecte INeDITHOS. Les
intervencions realitzades s’han anat adaptant a cada una de les necessitats que ha
presentat al llarg de la seva vida per la millora de la seva qualitat de vida (Salom, 2012).
Aroa inicià l’escolarització als sis anys al CEIP Camilo Jose Cela, centre ordinari de
integració preferent d’alumnes amb discapacitat motora, que contava amb una infermera
que acompanyava a Aroa si era necessari. Inicià l’escolarització durant dues hores
diàries per adaptar-se progressivament al centre (Salom i Verger, 2012).

Actualment Aroa té 14 anys i realitza una escolarització compartida, per tant assisteix
els dilluns i divendres a l’IES Antoni Maura, i els dimarts, dimecres i dijous acudeix al
centre ASPACE.
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En quant a l’escolarització compartida trobem el Decret 299/1997 del 25 de novembre
on es destaca que els centres d'educació especial podran atendre alumnat amb
necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris, per tal de
proporcionar-los serveis que per la seva especificitat no estiguin disponibles en els
centres ordinaris corresponents. Concretant el cas d’Aroa, trobem bastant informació als
estudis i investigacions realitzades per Salom i Verger.
Des del context pedagògic que l’envolta, els suports que rep Aroa són principalment
tres, INeDITHOS (Son Espases), ASPACE, i IES Antoni Maura.
INeDITHOS fa referència a: “Intervenció i Investigació per a la Inclusió Educativa i
Tecnològica en l’Àmbit Hospitalari”, i es tracta d’un projecte que du a terme des de
l’any 2003 a través de la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i
l’Hospital Universitari Son Espasses, a partir de l’interès per la millora de la qualitat
educativa de l’alumnat de l’aula hospitalària de la Dra. Francisca Negre, professora de
Tecnologia Educativa (GTE), i el Dr. Sebastià Verger, professor membre del Grup de
Investigació de l’Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) (Salom i Verger, 2012).

INHEDITOS és un projecte que es du a terme a la Unitat Pediàtrica de Semicrítics de
l’hospital de Son Espasses, i pretén donar resposta a les necessitats educatives socials i
psicològiques dels pacients que resideixen allà de forma permanent (Salom, 2012), i
integral, per millorar la qualitat de vida dels pacients i la dels seus familiars que es
troben a la UPS (Ortiz et al., 2011, citada per Salom, 2012). L’objectiu inicial de
INeDITHOS es troba enfocat a: ...millorar el nivell de vida dels residents, oferint
l'atenció necessària perquè puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats,
compensat d'aquesta manera la manca experiencial i d'estímuls que es deriva de la seva
residència en aquesta unitat (Negre, Verger i Abarca, 2006; 2, citat per Salom 2012).
INeDITHOS respecte Aroa s’encarrega de realitzar un suport a les tasques que li envien
des de l’escola, establint un canal de comunicació entra la tutora i els coordinadors del
projecte, amb la finalitat de traçar una línia comuna d’intervenció basada en donar
suport al currículum treballat a l’aula (Salom, 2012).
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Referent a INeDITHOS fundat l’any 2003, apareixen treballs de Verger i Negre
dedicats a un sistema de col·laboració i coordinació entre la Universitat de les Illes
Balears i l’Hospital Son Espasses de Palma.
ASPACE és una Associació de Paràlisis Cerebral constituïda l’any 1976 per iniciativa
d’uns pares, amb la finalitat d’ajudar a les persones amb paràlisis cerebral i donar-los-hi
una educació integral per desenvolupar les capacitats personals i integrar-los en la
societat, en l’escola i, posteriorment en la feina (ASPACE, 2016).
El model que desenvolupa ASPACE esta basat en criteris de qualitat, amb la finalitat de
proporcionar a les persones amb paràlisis cerebral i malalties similars, l’atenció que
necessiten, a fi de poder aconseguir desenvolupar els major nivells personals i de
qualitat de vida, així com intentar donar resposta en totes les etapes de la vida
(ASPACE, 2016).
L’IES Antoni Maura és un centre públic d’ensenyament secundari fundat el curs 19721973. Es tracta d’un centre laic i lliure de qualsevol tendència ideològica i/o política
determinada, donant l’oportunitat als alumnes de formar criteris propis i decisions
responsables.
El seu sistema de gestió s’enfoca cap a una millora a través d’un Sistema de Gestió per
Processos, on les activitats del centre es planifiquen, desenvolupen, avaluen i revisen.
La metodologia que empren es basa en desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de
discussió i de decisió, fomentar la diversitat de ritmes evolutius i capacitats
intel·lectuals i, la iniciativa i l’autoaprenentatge, així com el ple desenvolupament de la
personalitat, les capacitats d’aprenentatge i les habilitats socials, intel·lectuals i
emocionals de l’alumnat, respectant el seu desenvolupament psicològic, tractant i
impulsant la diversitat, l’atenció individualitzada i la integració d’alumnes amb
necessitats educatives específiques. IES Antoni Maura, entre altres coses, és tracta d’un
centre adaptat par a integració d’alumnes amb deficiències físiques.
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2. MARC CONCEPTUAL:
Ens trobem davant un cas específic dedicat a Aroa, com s’ha especificat a la part de
contextualització, actualment Aroa té 14 anys i, al iniciar la secundaria es va optar per la
realització d’una escolarització compartida entre l’Institut Antoni Maura i el centre
ASPACE, doncs fins a les hores havia realitzat una escolarització ordinària al CEIP
Camilo José Cela.
Garcia i Ruiz (2014) ens parlen del dret a l’educació i l’educació per a la diversitat, i
afirmen que actualment, els instruments internacionals dedicats als drets humans
defineixen diversos aspectes del dret a l’educació com: el dret civil, polític, econòmic,
social i cultural i, també com un dret de tot infant, remarcant la no- discriminació com a
principi dels drets humans.
Segons Tomasevsky (2004, citat per García y Ruiz, 2014), les obligacions que neixen
del dret a l’educació poden ser organitzades segons les “4 A”, és a dir, Assequibilitat,
Accés, Acceptabilitat, i Adaptabilitat. Partint del dret a les “4 A”, definit per
Tomasevsky (2004), trobem igualment imprescindible la inclusió de tot infant al centre
escolar.
Així, Salom i Verger (2012), fan evident que no han d’existir barreres per aconseguir la
inclusió de qualsevol persona al mon escolar, i per tant opten per canviar la paraula
dificultats per oportunitats d’aprenentatge, no sols del propi subjecte, sinó de tots
aquells agents que l’envolten, siguin quines siguin les seves necessitats i recursos que
necessitin. Per tant, la inclusió s’ha d’entendre com un aprenentatge de qualitat que
optimitzi al màxim les qualitats de tots.
Tal i com ens explica Gironés (2011), l‘educació inclusiva, es va iniciar en països com
Estats Units, Regne Unit i Canadà, amb la finalitat d’acollir a totes les persones
(discapacitats físics, psíquics, sensorials, superdotats, inadaptats socials, minories
ètniques, desfavorits culturals, grups de risc, marginats i immigrants), sense cap mena
d’exclusió, perquè participin en igualtat de condicions que la resta, a la vida escolar,
social i comunitària en la que formen part.
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Sánchez (1997, citada per Gironés, 2011), afegeix que la inclusió assumeix que la
convivència i l’aprenentatge en grup és la millor forma de beneficiar-nos tots, no només
els nens etiquetats com a diferents.
Un dels pares de la inclusivitat és n’Ainscow (2001). Dit autor defensa que tot l’alumnat
té dret al reconeixement de les necessitats educatives derivades de la diversitat, tingui o
no NEE, i conseqüentment adaptar els processos formatius a les seves diversitats com:
necessitats, interessos. Qualsevol alumne pot tenir dificultats d’aprenentatge, pel que no
es necessari dividir segons dificultats. D’aquesta manera, les dificultats educatives
resulten de la interacció entre les característiques de l’alumnat i el currículum que
ofereix l’escola.
Ainscow (2001), afirma que els sistemes de suport han d’estar disponibles per a tot
l’alumnat que els precisi, per tant s’ha de conèixer a l’alumnat i donar-li suport sempre
que ho necessiti. Així és que la inclusió social es prepara a través de la inclusió escolar,
és a dir, l’escola ha de servir per construir comunitats d’acollida, si l’escola no ho fa,
possiblement no es pugui fer a la societat.
Tot el professorat és responsable del progrés de tot l’alumnat, conseqüentment, s’han
d’organitzar sistemes de suport al professorat perquè es pugui atendre la totalitat de
l’alumnat (Ainscow, 2001).
Carbonell (2007) i altres autors, ens expliquen que l’escola inclusiva és aquella que
desenvolupa la norma de les tres “P”, és a dir la Presencia, la Participació i el Progrés.
Carbonell (2007), concreta que un centre és inclusiu quan és el centre qui s’adapta a les
particularitats de l’alumnat, quan es creen grups heterogenis, en comptes dels
agrupaments homogenis, quan s’ofereix a tot l’alumnat com a grup de referencia el curs
ordinari, així com la ubicació de l’escola en contextos i comunitats inclusiva, procurant
l’equitat, la igualtat i la possibilitat de tot l’alumnat. De la mateixa manera que es vol el
millor d’un mateix, és cerca la millora de tot l’alumnat en funció de les seves
possibilitats, preocupant-nos de l’alumnat de manera individualitzada. Referent al
currículum, cal que sigui adaptat a la diversitat de rutines i habilitats d’aprenentatge,
així com la integració de llengües sense cap tipus de segregació. En definitiva ser un
centre intercultural que integra a tota la comunitat en el projecte educatiu.
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Segons el Decret 299/1997 del 25 de novembre, l’article 8 que fa referència a:
“Col·laboració entre els centres ordinaris i els centres d'educació especial”, “els centres
d'educació especial podran atendre alumnat amb necessitats educatives especials
escolaritzats en centres ordinaris, per tal de proporcionar-los serveis que per la seva
especificitat no estiguin disponibles en els centres ordinaris corresponents”.
La modalitat d’escolarització compartida, contempla la possibilitat que un alumne amb
discapacitat pugui realitzar la seva jornada escolar a un centre ordinari i al centre
d’educació especial a la vegada (Gironés, 2011).
Com diu Gironés (2011, p. 54): “L’escolarització compartida fa possible que l’alumne o
el grup gaudeixi dels aspectes que aporta cada centre”, així doncs, cada un dels dos
centres possibilita un sistema d’aprenentatge òptim per l’infant, sent el centre ordinari
un aprenentatge que aprofundeix en les relacions amb els altres companys, i el centre
específic, on s’ofereix una intervenció individualitzada, i una millor estructuració de
l’organització del temps i l’espai (Gironés, 2011).
Al seu treball, Gironés (2011), parla que l’escolarització compartida necessita de la
coordinació dels professionals que atenen a l’alumne dels dos centres, amb la finalitat
de crear una coherència entre els dos centres.
Strachan, (1993, citat per Lopéz, 2011) ens parla dels centres hospitalaris com un lloc
nou i infreqüent pels infants, i ens explica que el fet d’ingressar a un centre hospitalari
suposa, en la majoria dels casos, l’aparició d’una sèrie d’emocions negatives
anomenades: estrès, ansietat, desprotecció, aïllament, pors, entre d’altres, i que són
manifestades tant pel propi pacient, com pels progenitors.
El fet que l’hospital representa per l’infant un agent estressant o angoixant, es degut
segons exposen Gallar i Montoya (2002, citat per Lopéz, 2011) a ser un lloc percebut
com a desagradable doncs, són conscients que el cos podrà ser sotmès a experiències
doloroses i invasives, o altres situacions estressants com: canvis de rutines, hàbits, nous
horaris, separació dels pares i del seu entorn immediat, escàs control de les activitats,
absència del seu ambient familiar, etc.
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Com a remei per possibilitar una bona educació als infants hospitalitzats de llarga
durada o de durada indefinida, sorgí la Pedagogia Hospitalària de la mà de grans figures
com Itard, Decroly o Montessori, els quals en el segle XIX, així com ho explica Ortiz,
(1994 citat per Fernández, 2013), posaren en pràctica un procés de col·laboració
medico- pedagògic, i la seva funció ha estat atendre al malalt des del punt de vista
diferent al metge proporcionant-li a més d’una ajuda mèdica, una atenció educativa que
millori la seva qualitat de vida. La importància recau en que els infants,
independentment del seu estat de salut, tenen necessitats bàsiques, i una d’elles és
l’educació.
Debesse (1986, citat per Fernández, 2013:15), fou qui fundà el terme de “Pedagogia
Curativa”, i senyala que “la Pedagogia Hospitalària és pedagogia perquè constitueix un
conjunt de mitjans duts a terme per l’educació i, és hospitalària perquè es du a terme
dins el context hospitalari”
S’ha de tenir en compte, que els principals objectius que contempla la pedagogia
hospitalària són, segons Polaino- Lorente i Lizasoáin (1996, citat per Fernández,
2013:15), i centrats ens els infants hospitalitzats de llarga durada o de manera
permanent; facilitar un suport emocional a l’infant i minvar els seus dèficits de tipus
afectiu, i alhora reduir els dèficits escolars i culturals de l’infant, disminuint així la seva
ansietat i altres afectes negatius, millorant la qualitat de vida dins la pròpia situació de
malaltia.
Dins el context familiar, Fernández, (2013), afirma que la Pedagogia Hospitalària
s’encarrega de tractar amb els familiars del pacient, a fi que aprenguin a cuidar del
malalt més enllà de les seves necessitats bàsiques, és a dir, respecte a aquells factors
dels que depèn l’evolució de la malaltia i l’aparició de complicacions. Doncs, cal
entendre que, com afirmen Fernández-Castillo i López-Naranjo, (2006), l’estrès de
l’infant és podria veure afectat per l’estat emocional dels pares,
INeDITHOS (Intervenció i Investigació per a la Inclusió Educativa i Tecnològica en
l’Àmbit Hospitalari) descrit a la contextualització, pretén donar resposta a les
necessitats educatives socials i psicològiques dels pacients que resideixen a l’hospital
Son Espasses de forma permanent i integral (Salom, 2012), com és el cas d’Aroa, per
millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars. Per poder dur a terme l'objectiu
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plantejat, Salom (2012), apunta al seu treball que, va ser necessari, en un primer
moment, crear un sistema de col·laboració i coordinació entre ambdues institucions
(Universitat i Hospital), i a partir d'aquí realitzar un estudi de necessitats, tant dels
pacients que residien a la unitat com de les seves famílies i el personal sanitari que els
atenia, i seguidament es crear l’equip multidisciplinar. Per, després dissenyar una triple
línia d’intervenció basada en el suport al pacient i a la família, la formació de l’alumnat
de la Universitat de les Illes Balears i la investigació i Innovació (Salom, 2012).
Partint dels conceptes d’hospitalització infantil, l’escolarització compartida, i la
pedagogia hospitalària, profunditzem en conèixer quins són els objectius que se’n
deriven del problema inicial relacionat amb el cas estudiat.
3. OBJECTIUS:
El problema que ens plantegem per a fer la recerca esta formulat en tres preguntes:
-

Actualment, quines són les demandes pedagògiques que presenta Aroa?

-

Quines són les demandes pedagògiques dels professionals d’ASPACE, els
professionals d’IES Antoni Maura, i el voluntariat d’INeDITHOS (Son
Espasses) per donar resposta a les demandes d’Aroa?

-

De quina manera es podem satisfer aquestes demandes des de INeDITHOS?

A partir del problema inicial de la recerca, ens plantegem un objectiu general i el
desglossem amb tres objectius específics:
Objectiu general:
-

Explorar les demandes pedagògiques d’Aroa, des de la seva perspectiva, la dels
familiars i la dels professionals que l’envolten.

Objectius específics:
-

Analitzar les demandes pedagògiques d’Aroa dintre el context hospitalari.

-

Explorar les necessitats pedagògiques de la família d’Aroa dintre el context
hospitalari.

-

Analitzar les necessitats dels professionals de cada centre, INeDITHOS (Son
Espasses), ASPACE, i IES Antoni Maura, envers a les demandes pedagògiques
Aroa.
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4. METODOLOGIA:
El camp de recerca s’inicia a Son Espasses, a través del tutor del fi de màster, Sebastià
Verger, que em posa en contacte amb el voluntariat del projecte INeDITHOS,
concretament amb Marta Rotger, coordinadora del voluntariat. A partir d’aquí vam
començar a determinar l’entorn d’Aroa, i la recerca del problema, és a dir, explorar les
demandes pedagògiques d’Aroa vers els tres sistemes que l’envolten, ASPACE, IES
Antoni Maura i, INeDITHOS.
Una vegada reconegut el context, la recerca ha anat dirigida a analitzar les demandes
pedagògiques d’Aroa dintre el context hospitalari, explorar les necessitats pedagògiques
de la família d’Aroa dintre el context hospitalari, i analitzar les necessitats dels
professionals de cada centre, INeDITHOS (Son Espasses), ASPACE, i IES Antoni
Maura, envers a les demandes pedagògiques Aroa; tot emprant les bases de dades
anteriorment citades, i els resultats de les entrevistes i l’observació directa.
Amb la intenció de determinar el context i la situació d’Aroa, i les demandes
pedagògiques de l’infant hospitalitzat, he realitzat una recerca a diferents bases de dades
(Dialnet, Redilnet) i al cercador (Google Acadèmic). Els documents recercats daten des
de l’any 2001 al 2014.
Dels documents dirigits al context hospitalari, he realitzat un anàlisi documental sobre
l’hospitalització dels infants, utilitzant les paraules claus: hospitalitzación infantil,
experiencias, niños hospitalitzados, vivir en un hospital. D’aquesta primera recerca, he
seleccionat d’entre 20 documents, aquells que tractessin una temàtica més precisa
d’infants hospitalitzats de llarga durada, o permanentment, alguns casos similars al cas
d’Aroa que analitzo al meu Treball de Fi de Màster, i el benestar d’aquests infants; he
seguit un criteri de recerca de tipus qualitatiu, tinent en compte qui i que conté la
informació més rica i rellevant, qui conté les dades claus i què té a veure amb el cas que
m’interessa; així he descartat 11 documents, i he escollit 7 estudis i 2 tesis.
Centrant la recerca a les demandes pedagògiques de l’infant hospitalitzat, he investigat
sobre a la pedagogia hospitalària i l’escolarització dels infants hospitalitzats; he utilitzat
les següents paraules clau: pedagogía hospitalaria, experiencias, educación
hospitalària, intervención pedagogica en el hospital, escolarización compartida,
escolarización de niños hospitalizados, inclusión educativa, educación para todos,
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inclusión. He recercat d’entre 27 documents aquella informació més important i més
similar al cas estudiat, i d’aquesta manera he realitzat un anàlisi dels documents
relacionats amb l’atenció educativa que reben els infants hospitalitzats, els dedicats a
l’escolarització dels infants hospitalitzats o discapacitats als centres ordinaris,
l’escolarització compartida. D’entre els documents trobats, a través de demanar-me si la
informació que m’aporta té suport d’altres autors, es presenta amb una base sòlida i
contrastada, així com si és de caire qualitatiu o quantitatiu; he exclòs 12, i n’he
seleccionat 15, 9 dirigits més específicament a la pedagogia hospitalària, i d’aquests 9
estudis hi ha una tesi, i 6 a l’escolarització dels infants, d’aquests 6 estudis, he inclòs
una tesi.
Finalment podem trobar un recull del resultat obtingut a partir de l’estat de la qüestió, el
qual em serveix per fer-me conscient de la situació actual sobre els conceptes estudiats,
i per tant donar pas a la discussió i les conclusions. Com a darrer punt podrem trobar la
bibliografia del treball.
Per a la recollida de dades he utilitzat l’anàlisi de documents, entrevistes i observació
directa. He triat aquestes tres maneres de recollir les dades, perquè a través de l’anàlisi
dels documents, l’entrevista i l’observació pens que es pot extreure bastant informació
pel cas que estudiï, i contrastar la informació existent i la informació actual. Les altres
tècniques de recollides de dades han estat excloses pel fet que Aroa no pot participar,
així com per la menor flexibilitat d’aquestes.
La utilització de les entrevistes m’ha permès conèixer des de cada punt de vista, és a dir,
la protagonista, Aroa, la seva família, els professionals de Antoni Maura (la tutora i el
mestre de suport), els professionals de ASPACE (la coordinadora de l’escolarització
compartida i a tutora), i els professionals i voluntariat d’INeDITHOS (Marta Rotger i
voluntariat). A través de les entrevistes he obtingut informació reiterativa que m’han
alertat de la seva importància, també he pogut analitzar les perspectives i les postures
segons l’entrevistat o entrevistada, i finalment m’han aportat cada una de les entrevistes
informacions i dades noves.
L’observació directa m’ha permès verificar algunes de les informacions aportades, i
eliminar d’altres no tan verídiques, però principalment m’ha permès conèixer a la
protagonista de manera més propera i familiar, així com observar el dia a dia tant dels
professionals, del voluntariat, com d’Aroa i la seva família.
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He pogut contrastar la informació estreta de les entrevistes i l’observació directa, a
través dels documents recercats a les bases de dades Dialent i Redilnet, i al cercador de
Google Acadèmic.
4.1. Estat de la qüestió:
Estudis relacionats amb l’hospitalització infantil:
D’Angelo (2001), va elaborar una tesis doctoral en la que mitjançant un estudi
etnogràfic va analitzar la intervenció psicopedagògica en infants amb factors d’alt risc
biològic durant el seu desenvolupament. L’autor centra la seva tesi en els estils
comportamentals de la família.

Alvés, Ortiz i Serradas (2006), van realitzar un estudi per donar resposta a les demandes
i pors dels infants hospitalitzats, a través del mètode eduterapèutic. Aquest mètode fa
servir una metodologia basada en el dibuix a través del qual els infants amb
desavantatges físiques, cognitives, i emocionals poden expressar-se abans de qualsevol
intervenció. En aquest estudi els interessa la fase prèvia a la intervenció dins l’hospital,
és a dir, l’ingrés de l’infant a l’hospital abans de qualsevol intervenció mèdica, per
recollir la informació de les pors i l’ansietat dels infants, per pal·liar-la abans que
succeeixi. Alvés, Ortiz i Serradas (2006), expliquen que des dels models psicològics
d’anàlisi del retràs, el model que respon millor a les expectatives ofertes pel mètode
eduterapèutic és el model dinàmic, ja que ajuda a descarregar la càrrega emocional que
sorgeix de l’ansietat causada per la malaltia.
Els resultats de l’estudi d’Alvés, Ortiz i Serradas (2006), constaten que un nombre
significatiu d’infants a través del mètode mostraren grans capacitats gràfiques riques per
la informació que volien enregistrar. El feed- back que es realitzava després de la prova,
servia per orientar i dissenyar una intervenció educativa per orientar l’actitud de l’infant
a positiva. Els autos afirmen que el mètode resulta eficaç quan hi ha un continuïtat
significativa amb el gràfic, la càrrega emocional i la resposta del tècnic. Conclouen
Alvés, Ortiz i Serradas (2006), dient que com a millora seria interessant disposar d’un
equip més preparat per utilitzar amb regularitat aquesta metodologia (Alvés, Ortiz i
Serradas, 2006).
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López i Fernández (2006), en un treball sobre l’atenció psicoeducativa en els contexts
excepcionals d’aprenentatge dedicat a l’hospitalització infantil, han tingut en compte
que un dels aspectes més freqüents en les experiències hospitalàries en infants, és
l’ansietat que se’n deriva. Els autors conclouen que l’ansietat que es produeix en el
pacient pediàtric és un dels aspectes més freqüents a l’hospitalització infantil, i
conseqüentment és convenient aconseguir que l’infant es senti segur, doncs, aquesta
situació psicològica, no afavoreix a l’aprenentatge. Cal insistir en la necessitat de
potenciar als infants que es troben hospitalitzats l’atenció específica, integral i sensible
d’aquelles situacions amb necessitats psicològiques i educatives, així com de les
conseqüències adverses d’aïllament del context social i educatiu ordinari que afecten a
l’infant (López i Fernández, 2006).

Autors de la Universitat de les Illes Balears, han dut a terme estudis analitzant
intervencions a l’hospital de Son Dureta. Negre, Salom i Verger (2007), van publicar un
estudi dedicat a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) com a recurs per millorar la qualitat de vida dels pacients en situació
d’extrema diversitat residents a la unitat de Son Dureta. Del resultat de l’estudi, Negre,
Salom i Verger (2007), van poder adquirir material informàtic: ordenador de taula amb
monitor de 19’, dos ordenadors portàtils, una impressora multifunció, i un punt de xarxa
per treballar sense cables; i respecte a les adaptacions i ajudes tècniques, els
investigadors, varen decidir adquirir una mesa regulable, tres braços articulats, tres
commutadores amb suport, tres cables USB de dues entrades per SAW, un emulador de
rata, i velcro industrial.
Salom, Verger i Ortiz (2011), varen elaborar un treball titulat “Vivir en un hospital”,
centrat en el cas de Ramón; un infant hospitalitzat des del seu naixement per una
tetraplegia agreujada amb necessitat de respiració assistida, i amb un quadre depressiu
complexa. Aquest estudi pretén millorar la qualitat de vida dels pacients de l’hospital,
atenent-los a nivell educatiu, per abraçar així l’atenció medico- sanitària que rep el
personal del propi centre de salut (Salom, Verger i Ortiz, 2011). El autors conclouen
que tot i que han tingut èxits al llarg de la feina realitzada, són conscients que encara
queda molt de recorregut, tant a nivell personal, com a nivell de la inclusió social. A
més, apunten que les necessitats de les persones que requereixen de cures sanitàries
permanents que els obliguen a viure a l’hospital encara són bastant desconegudes, cal
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destacar, com afirmen: Salom, Verger i Ortiz (2011), que mitjançant la seva feina, i la
col·laboració d’INeDITHOS, pretenen un ambient molt més familiar.
Salom, Verger i Ortiz (2011), també han realitzat un estudi de cas on s’analitza el
context hospitalari, i el fet de viure allà, concretant el cas d’Aroa, “Un mundo dentro del
hospital”. L’estudi té com a finalitat donar resposta a través del cas d’Ainhoa, a la vida
d’un infant dins el context hospitalari, i partint d’aquí, com es pot atendre de manera
constant i individualitzada a les cures medico- sanitàries que es precisen per l’infant,
concretament per Aroa. L’estudi queda obert amb la possibilitat de seguir treballant a
les necessitats que vagin sorgint.

López (2011), ha proposat una Tesis Doctoral dedicada a les alteracions emocionals de
l’hospitalització infantil. El propòsit de la seva investigació recau en determinar els
aspectes emocionals del pacient pediàtric, com la por o l’estrès, i conseqüentment
conèixer com perceben els pares l’experiència de tenir un infant hospitalitzat (López,
2011). La revisió a la literatura que duu a terme es basa en l’hospitalització infantil, com
experiència i com a necessitat. Al llarg de la seva fa referència a diferents estudis
relacionats amb l’estrès que experimenten els pares de fills hospitalitzats, i les pors dels
infants hospitalitzats durant la seva estància. López (2011), realitza un estudi de tipus
transversal, és a dir, en un moment de temps determinat, per analitzar la relació entre la
por i l’estrès infantil durant l’hospitalització, i l’estrès percebut pels seus pares.
López (2011), selecciona a 85 infants hospitalitzats, de 4 a 16 anys i els seus 85
progenitors, de 24 a 65 anys per a realitzar la seva investigació. Els resultats de l’estudi
determinen que hi ha un major estrès per part dels pares al veure els canvis físics de
l’infant per la seva malaltia, i també pels canvis referents a les demandes de l’infant
hospitalitzat. Igualment s’observa a través de l’estudi una influència dels pares als
infants degut a les pors i estrès que poden patir al veure l’infant, per tant, els pares que
es troben estressats o ansiosos poden generar als seus infants sentiments d’estrès o
preocupació pel contagi, tot i que es determina que quan major és l’edat de l’infant, més
baix és l’estrès.
Algunes de les conclusions que proposa l’autora vers les pors dels infants hospitalitzats,
és determinar les necessitats que tenen, com: la decoració amb murals, els recursos
audiovisuals, els sistemes musicals, menys aparells dels metges, o la vestimenta del
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personal, etc.; per poder suplir aquesta angoixa, o por, doncs “hospitalitzar significa
<<acollir>>, o <<posar en un lloc segur>>” (Pericchi, 1983, citat per López, 2011, p.
102). Una altra conclusió a la qual arriba López (2011), a través d’autors com GonzálezSimancas i Poilano- Lorente, 1990, és la possibilitat de considerar activitats educatives
bàsiques per a l’infant hospitalitzat, fins a la seva recuperació, com les aules
hospitalàries.
Un altra estudi realitzat és datat del 2012, i publicat per Salom i Verger, aquest esta
centrat en el projecte d’INeDITHOS amb funcionament des de l’any 2003, relacionat
amb el cas d’Aroa. Aquest estudi fa un recorregut del cas concret d’Aroa, des dels
primers suports educatius des de la unitat, fins a la seva escolarització a un centre
ordinari, destacant el procés de pressa de decisions (Salom i Verger, 2012). Els autors,
són concisos en expressar que és indiscutible el fet que els infants per poder millorar la
seva qualitat de vida, hagin de rebre una correcta atenció educativa. A més, destaquen
que incorporar a l’aula una alumna amb una malaltia crònica ha provocat plantejament
positius en el personal docent, en el suports que rep la Aroa, en la seva família, i
especialment en ella.

Salom (2012), ha efectuat recentment un document basat en la vida hospitalària dels
infants com Aroa o Ramón. L’autor planteja al document una revisió i reflexió de la
qualitat de vida, la pedagogia i la legislació vigent que dona suport al treball realitzat
per INeDITHOS, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei. A través del
document, Salom (2012), emmarca tot un seguit de conceptes clau: qualitat de vida,
INeDITHOS, drets dels infants hospitalitzats, pedagogia hospitalària. Algunes de les
conclusions de l’autor són: que la intervenció realitzada pel projecte INeDITHOS pretén
donar resposta a altres aspectes llevat a de la qualitat de vida dels pacients que
resideixen a l’hospital; l’autor ha trobat limitacions en quan a manca existència de
documents referent a les demandes de les persones que necessiten una hospitalització
permanent, llevat que els seus drets bàsics es trobin coberts. Un aspecte a ressaltar del
document és que els casos on s’ha treballat amb el projecte INeDITHOS han obtingut
millores relacionades amb les cures, amb l’educació i l’oci, instal·lacions físiques, així
com el fet de traslladar-se de la UCI (Unitat de Cures Intensives), a la UPS (Unitat
Pediàtrica de Semicrítics). Tot i això, Salom (2012), destaca que queden temes
pendents com la instal·lació a la xarxa Internet, la televisió, ja que la unitat en la qual
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resideixen no disposa dels servicis que permetrien una millora en les activitat d’aquest
tipus.

Estudis relacionats amb la pedagogia hospitalària:

Des de la Universitat de los Andes (Veneçuela), tres autors: Alonso, García i Romero
(2006), han fet una investigació relacionada amb l’experiència pedagògica hospitalària
amb infants en edat preescolar. Aquests tres autors han realitzat la investigació partint
d’hipòtesis com: com podem ajudar als infants que es troben hospitalitzats i comprendre
la seva malaltia?, Quin tipus d’activitats beneficien el seu benestar? Quines activitats
ajuden a l’expressió i comunicació dels infants hospitalitzats?. Els investigadors, van
realitzar l’estudi a través d’observacions concretes i dades de l’aula hospitalària de
l’Hospital Universitari de los Andes, amb la finalitat de reflexionar, analitzar i discutir
possibles formes de superació de les hipòtesis, amb tècniques de teràpia narrativa i art
teràpia. Els resultats de la seva experiència conclouen que és requereix una atenció
psicopedagògica dels infants durant el seu període d’hospitalització, on l’infant pugui
expressar els seus sentiments i emocions, preocupacions i pors, a través del joc i l’art
(Alonso, García i Romero, 2006).

Autors de la Universitat de les Illes Balears, han presentat estudis analitzant el cas
d’Aroa, o algun cas similar. Abarca, i Negre (2007) de la Universitat de les Illes
Balears, al igual que el document “Situación de extrema diversidad y tecnologies de la
información y la comunicación. Intervecnión en una unidad con pacientes residentes”
de Negre, Verger i Abarca (2007), han realitzat una intervenció a la Unitat de
Semicrítics a l’Hospital de Son Dureta (Palma), centrada en la utilització de les TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com a recurs per millorar la qualitat de
vida dels pacients en situació d’extrema diversitat residents a la Unitat (Abarca i Negre,
2007). Aquest estudi té com objectiu principal la creació d’una comunitat virtual
especialitzada en usuaris residents als entorns hospitalitzats, i/o en situació d’extrema
diversitat, i poder servir de suport a persones amb discapacitat, als seus familiars, i als
professionals de l’educació i la sanitat aprofitant les possibilitats de les TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) (Abarca i Negre, 2007).
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Abarca i Negre (2007), valoren positivament el projecte, tot i que manifesten que encara
queden actuacions pendents i millores. Així, expliquen Abarca i Negre (2007), que un
dels principals reptes és la integració d’un centre especial per motòrics dels usuaris de
major edat. El projecte queda obert a millores, però destaquen la importància de les TIC
coma recurs per accedir a la informació necessària, i com mitjà de comunicació entre
usuaris i famílies em situacions similars, com a descàrrega de necessitats sense cobrir
(Abarca i Negre, 2007).
Castañeda (2010), a través de la seva investigació “Educando en el hospital”, descriu el
paper, competències i tasques dels professionals de l’àmbit educatiu en l’educació
hospitalària, donant importància a la necessitat d’estructuració i complementarietat de
les tasques de l’equip, així com la importància del paper del pedagog dins l’àmbit
hospitalari.
Cifre (2011), ha realitzat un estudi anomenat “Es Baluart”, l’educació i la seva relació
en l’àmbit hospitalari”, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones
hospitalitzades, rompent la rutina hospitalari per mitja de l’art contemporani, i les seves
possibilitats expressives. Aroa és una de les pacients que ha realitzat el seu autoretrat, i
s’ha analitzat l’experiència educativa i artística (Cifre, 2011). L’autora conclou que és
significatiu com es treballa la dimensió emocional, social, i cognitiva de la persona,
tractant el sentiment, el desenvolupament personal, l’autoestima, i la relació amb els
altres, a partir de l’art contemporani, aporta satisfacció als participants, i per tant millora
la salut entesa des d’una perspectiva més global (Cifre, 2011).
Fernández, Cáceres i Aznar (2012), amb el seu treball han abordat els conceptes claus
de la pedagogia hospitalària i l’aula hospitalària, objectius, reptes, models i
característiques, així com els aspectes didàctics i organitzatius. Els autors, proposen
com perspectives futures, la creació d’escoles promotores de salut (Fernández, Cáceres i
Aznar, 2012).
Fernández (2013), ha efectuat un article on s’exposen les necessitats educatives dels
infants hospitalitzats, i analitza algunes de les característiques de la pedagogia
hospitalària, així com dels professionals encarregats d’atendre als infants (Fernández,
2013).
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Polaino- Lorente i Lizasoain (2013), han publicat un article on presenten exemples de
les principals línies d’intervenció pedagògica desenvolupades als hospitals europeus.
Els autos destaquen d’Espanya que segueix la línia europea, doncs permet l’ensenyança
dels infants hospitalitzats regulat per l’article 29 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, BOE
30 d’abril 1982. Aquest article descriu que tots els hospitals que regularment ocupin la
meitat dels llits amb malalt d’estància i atenció sanitària pública, comptaran amb una
secció pedagògica per prevenir i evitar l’abandonament del procés educatiu dels infants
hospitalitzats en edat escolar (Polaino- Lorente i Lizasoain, 2013).
Salom i Verger, han presentat un altra estudi basat en la introducció de l’educació
artística al hospital, i data de l’any 2013. Aquest estudi pretén a través de l’art,
proporcionar nombrosos beneficis als pacients que resideixen a l’hospital de forma
permanent, per normalitzar la situació. Aquest estudi va permetre als dos pacients
hospitalitzats plantejar-se qüestions de gustos propis, presa de decisions, i també al
voluntariat d’INeDITHOS per apropar-se als infants de manera diferent a l’habitual
(Salom i Verger, 2013).
Salom (2014), ha dedicat una tesi a la psicopedagogia hospitalària i la qualitat de vida,
concretant del cas d’Aroa, amb l'objectiu d’analitzar la influència dels agents que
intervenen en la vida d'un infant hospitalitzat de forma permanent (sanitari, familiar i
escolar) per tal de proposar una millora en l'atenció que rep i, així, incrementar la seva
qualitat de vida (Salom, 2014). L’autor conclou que cal treballar de forma conjunta i
organitzar-se de tal manera que tots els ítems que es contemplen en el concepte de
qualitat de vida, quedin coberts, i tenint en compte les capacitats d’Aroa, és puguin
desenvolupar al màxim (Salom, 2014).
Estudis relacionats amb l’escolarització:
Lopéz-Torrijo (2009), ha realitzat un estudi comparatiu de l’atenció realitzada als
alumnes amb discapacitat greus i permanents, tenint en compte uns indicadors
específics com: concepció de les necessitats educatives especials, identificació de
dèficit, alumnat escolaritzats a centres específics d’educació especial, el marc legislatiu,
la responsabilitat d’escolarització i prestació de serveis i modalitats d’escolarització,
currículum per a la inclusió, recursos humans, paper de les famílies, i finançaments.
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L’estudi s’ha realitzat als sis països on presentaven majors índex d’inclusió educativa de
la Unió Europea, és a dir, a Itàlia, Gràcia, Portugal, Noruega, Xipre i Islàndia.
Algunes de les conclusions a les qual arriba l’autor, Lopéz-Torrijo (2009), es dirigeixen
a la tasca que encara queda per fer, respecte a la inclusivitat dels centres. Així, destaca
amb urgència que és imprescindible la millora de la qualitat dels serveis oferts a les
escoles ordinàries, alliberant-les dels resultats acadèmics, amb la finalitat de no derivar
als infants amb necessitats educatives especials a altres centres de caràcter específic
(Lopéz-Torrijo, 2009). També cal destacar la conclusió que els alumnes amb algun tipus
de necessitat permanents requereixen d’atenció especial en la seva capacitació
d’adaptar-se al medi a fi de aconseguir una vida independent, tot i això, se’ls ha
d’ajudar a preparar-los pel món laboral en la mesura de les capacitats de cada un,
dirigint-se a que els currículums de les persones amb algun tipus de necessitat o
discapacitat haurien de contemplar l’enfocament funcional del dia de demà (LopézTorrijo, 2009).
Behrendt (2010), ha presentat una tesi amb el propòsit d’analitzar i comprendre si
existeix una inclusió digital i social per implantar el Pla CEIBAL (Connectivitat
Educativa de Informàtica Bàsica per l’Aprenentatge en Línia), i conseqüentment
esbrinar si s’han produït canvis al procés d’ensenyança i aprenentatge, i els processos
cognitius i metacognitius de l’alumnat d’una escola d’Uruguai (Behrendt, 2010). El Pla
CEIBAL, com diu l’autora, cerca promoure la inclusió digital existent respecte a altres
països i entre els ciutadans d’un mateix país, amb la finalitat de possibilitar un major i
millor accés a l’educació i a la cultura.
La tesi de Behrendt (2010), no té a veure directament en la inclusivitat d’infants amb
possibles discapacitats o necessitats específiques, però parla de la integració de xarxes
digitals amb la finalitat de proposar una nova manera d’ensenyança- aprenentatge. Aroa
empra l’ordenador com a eina pel seu desenvolupament cognitiu i social. Es interessant
incloure aquest tipus d’eina per la inclusió.
Gironés (2011), explica un anàlisi sobre el marc teòric i conceptual de l’escolarització
compartida, i la situació real actual per contrastar-ho. Així també, l’autora incideix en
els avantatges i desavantatges de l’escolarització compartida i del paper del pedagog en
tot el procés (Gironés, 2011).
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De les conclusions que extreu l’autora Gironés (2011), del seu anàlisi vers
l’escolarització compatida és destacable l’avantatge que suposa aquesta modalitat
d’escolarització, doncs, permet a l’infant d’una banda mantenir les relacions socials i el
contacte amb els iguals, i alhora gaudir d’una atenció més individualitzada i específica a
la seva discapacitat o necessitat.
Tot i això, Gironés (2011), també destaca algunes postures negatives com l’obtenció de
l’èxit d’aquesta modalitat depèn en gran mesura de l’actitud de l’acceptació dels dos
centres, doncs és rellevant que entre els professionals dels dos centres hi hagi una bona
coordinació continua, una actitud favorable per poder resoldre els obstacles que es van
presentant, i du una bona organització en molts aspectes com la metodologia.
Goméz (2013), igualment proposa un estudi relacionat amb l’escolarització compartida.
El seu estudi es basa en el cas de Laia, una nina de 10 anys que realitza una
escolarització compartida. L’objectiu de l’estudi de Goméz (2013), es troba dirigit a la
recerca teòrica de l’escolarització compartida, els seus efectes positius i negatius, i els
autors que en parlen, aquesta investigació es troba adreçada a l’observació de Laia per
reconèixer com es sent la nina, quina metodologia empren els dos centres i la seva
coordinació, així com les relació que té Laia vers als seus companys i entorn (Goméz,
2013). Aquest estudi m’ajuda a aproximar-me a la situació d’Aroa, ja que ella també
realitza aquesta modalitat d’escolarització.

Algunes de les conclusions a les quals arriba Goméz (2013), una vegada realitzada la
investigació giren al voltat de l’escolarització compartida, els punt fort i febles. Així,
Goméz (2013), ha observat que a causa de la manca de recursos de l’escola ordinària
s’ha hagut de dirigir a Laia cap a una escolarització compartida (Goméz, 2013).
Possiblement si l’escola ordinària tingués els recursos adients per atendre a les
necessitats de Laia, no faria falta la direcció de l’escolarització compartida. A més,
l’autora, també afirma que sense la persona de suport, Laia es troba necessitada
d’activitats interessants i profitoses per ella, pel que caldria que la persona de suport hi
fos sempre amb ella (Goméz, 2013).

González-Gil i Martín (2014), des de la Universitat de Salamanca, presenten un article
on expliquen l’estudi de les necessitats de la formació del docent per la inclusió a l’hora
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d’abordar de manera coherent l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Per la realització de
l’estudi s’han basat amb un qüestionari d’avaluació de la formació del professorat per a
la inclusió amb ítems com: concepció de la diversitat i la educació, política educativa,
organització i funcionament de l’escola i de l’aula, lideratge, currículum, recursos i
suports, formació del professorat, treball col·laboratiu, i participació de la comunitat
(González-Gil i Martín, 2014).

En línies generals, González-Gil i Martín (2014), expliquen que els resultats del
qüestionari realitzat van enfocats a una actitud positiva del professorat cap a l’educació
inclusiva, però culpabilitza, en certa manera, a les administracions educatives de la
demanda de major suport i recursos per respondre a les necessitats de l’alumnat.

El mateix any 2014, les autores González- Gil i Martín, així com Flores, Jenaro, Poy i
González-Vela, van realitzar una investigació per avaluar les necessitats de la formació
del docent per a la inclusió. Els resultats d’aquesta investigació han demostrat que les
necessitats dels professionals per a l’educació, es troben relacionades amb la necessitat
de la preparació dels professionals per transformar les escoles en centres inclusius, i de
manera específica en les metodologies inclusives de feina i les estratègies per millorar la
convivència en els centres.
5. ANÀLISI
A partir de l’observació directa i les entrevistes s’analitza si els centres IES Antoni
Maura i ASPACE, cobreixen les demandes pedagògiques que se’n deriven d’Aroa, i de
si aquesta gaudeix de les “4 A”, és a dir: Assequibilitat, Accessibilitat, Acceptabilitat, i
Adaptabilitat.
Per altra banda, s’analitza les necessitats pedagògiques i generals tant d’Aroa, com de la
seva família dins el context hospitalari, així com les necessitats dels professionals que
treballen amb Aroa tant dels centres IES Antoni Maura i ASPACE, com del context
hospitalari, INeDITHOS.
He realitzat un total de 5 entrevistes. Primer vaig realitzar l’entrevista a Aroa,
seguidament a la seva mare com a representat de la seva família, a continuació a Marta
Rotger, coordinadora del voluntariat que forma INeDITHOS a Son Espasses, i
finalment als dos centres que formen l’escolarització compartida: ASPACE, on vaig
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entrevistar a la tutora d’Aroa i la coordinadora de la modalitat d’escolarització, i IES
Antoni Maura, on vaig poder parlar amb la tutora d’Aroa i el mestre de suport.
Com trobem a l’apartat de contextualització, Aroa té una malaltia rara caracteritzada per
una hipotonia muscular que sols li permet un petit moviment a les mans i als peus.
Aquesta debilitat muscular, no li permet respirar de forma autònoma ni alimentar-se per
via oral, i a causa dels limitats moviments, no pot articular correctament tots els
fonemes. Per tant, Aroa ha respost amb dificultats a les preguntes plantejades, però el
resultat és l’esperat, doncs poc a poc ha pogut contestar adequadament a totes les
preguntes, les quals van dirigides a la satisfacció i benestar d’Aroa alhora d’assistir als
diferents centres i vers a com es sent davant els professionals que l’acompanyen.
De les respostes resultants de l’entrevista d’Aroa i, posteriorment de l’entrevista
efectuada a la seva mare, Antonia, obtenim inicialment que la nina es troba contenta i
conforme amb l’assistència als dos centres; tot i això Aroa respon que li agrada un més
que l’altra, però al mateix temps es troba bé als dos centres per diferents motius com:
companyerisme, atenció individual, festes, sortides, conductes dels companys. Tot i
això, també trobem unes demandes d’Aroa clares pertinents a cada un dels centres als
dos centres, ASPACE i IES Antoni Maura, dirigides a sentir-se una més entre els seus
companys de IES Antoni Maura, i realitzar més activitats al centre ASPACE.
La seva mare creu que li agrada assistir als dos centres per igual, tot i trobar
diferències. Aroa ens expressa lliurament el que li agrada fer, i destaca tant ella com la
seva mare, la seva satisfacció, sobretot cap al servei d’INeDITHOS. INeDITHOS,
concretament Marta Rotger, per la seva banda, també pensa i creu que Aroa esta
contenta i ho expressa lliurament.
Des dels centres ASPACE, i IES Antoni Maura, coincideixen en que Aroa sembla
contenta i té bona relació amb els seus companys. Cal destacar, que als dos centres Aroa
no pren la iniciativa d’expressar amb la veu com es sent, si te alguna dificultat o
problema, sense que se li hagi demanat prèviament. Per contra a l’hospital Son Espasses
amb el voluntariat d’INeDITHOS no té tanta dificultat, arribant a ser seva la iniciativa
alhora de fer conscient al personal de com es sent, si esta cansada, enfadada, avorrida, o
contenta, alegra, entusiasmada.
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A través de l’observació directa podem percebre que Aroa és sent bé i a gust tant al
context hospitalari com als dos centres escolars. Tot i el fet de semblar ser una nina
conformista, com exposa tant la família com alguns dels professionals que l’envolten, fa
que no destaqui tant les possibles dificultats o demandes pertinents a les seves
necessitats. Igualment també podem destacar la capacitat de resiliència d’Aroa, és a dir,
la capacitat humana per fer front a les circumstàncies adverses de la vida superant-les
amb èxit. Sent el cas d’una malaltia rara, podem observar com Aroa afronta el seu dia a
dia amb normalitat.
Coneixem les conseqüències d’ansietat i estrès que se’n deriven dels infants per
romandre a l’hospital una llarga durada. Per tant, Marta Rotger destaca la necessitat
d’Aroa de sentir-se a gust dins l’hospital, i conseqüentment creu en la necessitat de
normalitzar el fet de viure a l’hospital i cobrir les demandes tant psicològiques com de
caire familiar. Així, Marta diu: “La qüestió és deixar que ella faci, i des d’aquí tot el
que ella pugui aprendre a fer, per sabre que és el que necessita a través de l’escolta i la
participació, en poques paraules les tres “p”: presencia, participació i progrés. La
necessitat primordial jo diria què és la normalització”. Es pretén que Aroa és senti una
més, la tractin com una més i sobretot poder fer el que fan els altres.
Marta percep que Aroa es troba bé ambdós centres, i destaca que s’expressa molt millor
a través de les xarxes socials. Tot i això, hem pogut comprovar que Aroa també es sent
a gust per comentar amb Marta i amb el voluntariat com es sent, ja sigui bo o dolent.
ASPACE i IES Antoni Maura afirmen que perquè Aroa expressi el seu estat d’ànim és
necessari demanar-li, a pesar que en ocasions ho expressi amb la mirada.
Des dels dos centres i des de INeDITHOS, es va remarcar la necessitat de que Aroa es
pogués expressar lliurament per donar a conèixer el seu estat emocional i en certa
manera ajudar-la a assolir les seves demandes. Per tant, es va plantejar la possibilitat de
donar a Aroa els correus dels professionals que es troben amb ella per poder comentar
els seus sentiments, necessitats o demandes de manera personal i individualitzada.
Aquest sistema, a dia d’avui, quasi no el fa servir amb Marta, doncs, Aroa ha agafat la
suficient confiança per comentar-li amb la veu i sense necessitat de fer-ho a través de
l’ordinador, i per contra ho empra molt més quan li preocupa alguna cosa i/o hi ha algú
malalt, a ASPACE o a l’IES Antoni Maura.
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Verger (2016) a l’assignatura de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca que
pertany al Màster: Perspectives i Línies d’Intervenció Primerenca de la Universitat de
les Illes Balears, exposa que, en ocasions, la família d’un infant amb discapacitat
percep, en un primer moment la situació com una dificultat, però gràcies als recursos
dels que disposen, es pot modificar aquesta percepció. Per alguns sistemes familiars, els
recursos propis seran suficients, en altres s’haurà de promoure i fomentar la resiliència.
Conseqüentment, Antonia explica a l’entrevista que els suports més importants han estat
els doblers obtinguts per poder satisfer les necessitats i demandes d’Aroa, però sobretot
destaca la col·laboració del voluntariat INeDITHOS per millorar la qualitat de vida de
la seva filla. Cal recordar, que a pesar de no sortir reflectit a l’entrevista, Aroa i la seva
família també ha rebut suport des dels distints centres de part dels professionals que
envolten Aroa, com: la tutora d’Aroa dels centres ASPACE i IES Antoni Maura, la
coordinadora de l’escolarització compartida, Marta Rotger i el personal de Son
Espasses, i el voluntariat.
Verger (2016), també afirma que tenir un germà amb algun tipus de discapacitat,
provoca desequilibris en els aspectes relacionals, i organitzatius. Generalment hi ha un
canvi de rols dins el grup familiar, posicionant l’atenció general al fill amb algun tipus
de discapacitat, i els germans es caracteritzen per ser més protectors. Aroa té dos
germans més petits que ella; la seva mare destaca que en certa manera l’organització
familiar s’ha adaptat al mode de vida d’Aroa, i reflecteix la proximitat que té la germana
d’Aroa amb ella, i en certa manera la seva protecció. Tot i això, preval sempre el nivell
de comunicació dins la família.
Des del context pedagògic que envolta a Aroa, els suports que rep són principalment
tres: INeDITHOS (Son Espasses), ASPACE, i IES Antoni Maura. Com ens expliquen
Salom i Verger (2012) a la contextualització, Aroa inicià l’escolarització als sis anys al
CEIP Camilo Jose Cela, centre ordinari de integració preferent d’alumnes amb
discapacitat motora, i contava amb una infermera que acompanyava a Aroa si era
necessari. Actualment Aroa té 14 anys i realitza una escolarització compartida, per tant
assisteix els dilluns i divendres a l’IES Antoni Maura, i els dimarts, dimecres i dijous
acudeix al centre ASPACE.
Antonia, la mare d’Aroa, destaca que l’escolarització que rep Aroa fa que es senti com
una al·lota igual que les altres, però tot i això, recorda com a l’inici de la proposta de
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l’escolarització compartida va sentir por, doncs pensava que Aroa no s’adaptaria tant bé.
Per tant, fent referència a l’organització i gestió dels tres espais als quals es troba Aroa,
INeDITHOS cerca realitzar una bona coordinació entre els dos centres: ASPACE i IES
Antoni Maura, considerant-se un pilar clau pel desenvolupament i benestar de la nina.
Actualment, Antonia a l’hora de decidir si hi ha un dels dos centres que li agradi més
que l’altra per Aroa, no és decanta per cap, doncs explica que: “Cada centro le aporta
lo que ella necesita” pel que de manera general creu que es satisfan les necessitats que
Aroa té, però per mitjà dels dos centres. Antonia exposa que el centre ASPACE li
proporcionar un aprenentatge més individual i atén a les necessitats de caire més
sanitari, i que per altra banda, l’IES Antoni Maura cobreix la demanada d’Aroa de poder
socialitzar-se amb els seus iguals.
Gironés (2011) explica que la funció de l’escolarització compartida es que cada un dels
dos centres possibiliti un sistema d’aprenentatge òptim per l’infant, sent el centre
ordinari un aprenentatge que aprofundeix en les relacions amb els altres companys, i el
centre específic, on s’ofereix una intervenció individualitzada, i una millor estructuració
de l’organització del temps i l’espai. Per tant, podem comprovar que es du a terme una
bona escolarització compartida.

El model que desenvolupa ASPACE esta basat en criteris de qualitat, amb la finalitat de
proporcionar a les persones amb paràlisis cerebral i malalties similars, l’atenció que
necessiten, a fi de poder aconseguir desenvolupar els major nivells personals i de
qualitat de vida, així com intentar donar resposta en totes les etapes de la vida
(ASPACE, 2016). I l’Institut Antoni Maura compta amb adaptacions d’accés, pretenent
que Aroa vagi adquirint els objectius finals dels projectes a través d’adaptacions,
material, mestre de suport, adaptacions curriculars poc significatives, i recursos més
aptes per desenvolupar l’aprenentatge d’Aroa, i fomentar la socialització amb els seus
iguals.
Des de l’IES Antoni Maura es reflexiona sobre la relació que té Aroa amb els
companys, i a pesar de ser bona, destaquen que el poc temps que passa la nina amb els
seus iguals, és a dir, dos dies a la setmana, fa que en el sentit acadèmic, en ocasions
sigui vista com un intermitent en l’aprenentatge, i en el sentit socialitzador, a vegades
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els nins i nines no acabin de socialitzar-se totalment amb ella. Destacar l’etapa en la
qual es troba Aroa i els seus companys, l’adolescència.
La mare d’Aroa explica que el desenvolupament d’Aroa s’ha mantingut de manera
acadèmica, i relacionat amb el benestar de la nina, exposa que veu millores i destaca:
“Lo primordial es que este contenta, se socialice i este con los demás”.
Al seu treball, Gironés (2011), parla que l’escolarització compartida necessita de la
coordinació dels professionals que atenen a l’alumne dels dos centres, amb la finalitat
de crear una coherència global. INeDITHOS per part seva, realitza reunions sobretot
amb ASPACE per supervisar que les demandes fisiològiques i necessitats més
específiques d’Aroa es trobin satisfetes, al igual realitza reunions amb IES Antoni
Maura per intentar minvar algunes dificultats més de caire social o acadèmic.
És important que l’escolarització compartida compleixi amb una bona coordinació,
doncs és el motor que permet Aroa adaptar-se més o menys als canvis i per aconseguir
una millora en l’accessibilitat al material i als recursos, l’assequibilitat dels objectius i
demandes, l’acceptabilitat de les condicions i l’adaptabilitat a les possibles
modificacions. Actualment, ens trobem dificultats en quan a la coordinació dels centres,
doncs encara és un factor organitzatiu no assolit al màxim, i per tant cal treballar i
unificar molt més les tasques dels professionals que hi intervenen tant a ASPACE com
IES Antoni Maura.
ASPACE compta amb una organització similar a l’organització dels centres escolars
ordinaris, i tant ASPACE com IES Antoni Maura realitzen reunions, d’una a dues al
mes, i sempre que hi ha una urgència. Les informacions arriben a Aroa, a la família i al
voluntariat d’INeDITHOS, a través de l’agenda, de e-mails, o trucades telefòniques. A
més, entre els dos centres s’organitzen a partir d’una carpeta de Dropbox, i el Moodel.
Actualment, a pesar d’intentar tenir una organització global encara no es té controlat,
doncs destaquen que les estructures i els ritmes d’ambdós centres són diferents.
Davant l’escolarització compartida, des d’INeDITHOS es remarca que possiblement
l’ideal per Aroa i qualsevol infant és l’assistència a un centre ordinari, sense necessitat
de compartir aquest tipus d’escolarització amb un altra centre més específic. Marta
destaca que si el centre ordinari comptes amb les adaptacions i suports necessaris, seria
millor que l’escolarització compartida, igualment continua dient, que dins les
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possibilitats que es plantegen, la millor opció és l’escolarització compartida. Antonia, la
mare d’Aroa, comparteix l’opinió de Gironés (2011) al destacar la utilitat de cada centre
vers les necessitats de qualsevol infant amb algun tipus de discapacitat. Actualment, els
recursos humans que empren i volen millorar per Aroa són: un infermer o infermera,
ambulància, ordinador, wifi, personal de suport, orientador o orientadora, i sobretot una
actitud positiva dels professionals que envolten Aroa davant les seves necessitats i
demandes.
Referent a les necessitats destacades per Aroa, podem afirmar per una banda que les
necessitats fisiològiques d’Aroa dins l’hospital i als dos centres es troben generalment
satisfetes, doncs compta amb fisioterapeuta, infermers/es, ASPACE; però ens trobem
que el fet d’emprar l’ordinador com eina de feina i de comunicació en ocasions fa que la
necessitat a un bon Internet dins l’hospital i els dos centres és faci indispensable, i que
es consideri una necessitat important per assolir. Per l’altra banda ens trobem amb un
baix nivell acadèmic d’Aroa que en certa manera esta condicionat a una mala
organització o falta de temps de qualitat.
Tot i això, actualment l’aprenentatge que se’n deriva de l’escolarització compartida va
dirigit al benestar i acollida de l’alumna, i conseqüentment defineixen que
l’aprenentatge d’Aroa dins la modalitat és de qualitat, tot i no assolir avanços acadèmic,
però si de benestar. Destacar que els aprenentatges i recursos dels dos centres es
complementen, és a dir, ASPACE ofereix uns aprenentatges i uns recursos que l’IES
Antoni Maura no pot aportar, com el fissió respiratori diari, o la socialització més
normalitzada que ASPACE no pot oferir. Conseqüentment, tant la coordinadora de
l’escolarització compartida, com la tutora d’Aroa d’ASPACE creuen que l’objectiu
fonamental d’aquesta modalitat d’escolarització és “Promoure que l’entorn conegui a
l’infant, i d’aquesta manera l’infant es pugui desenvolupar de manera social i
emocional”.

La inclusió, com diu Sánchez (1997, citada per Gironés, 2011), assumeix que la
convivència i l’aprenentatge en grup és la millor forma de beneficiar-nos tots, no només
els nens etiquetats com a diferents.
Des del centre ASPACE s’aposta per una inclusió de qualitat, i tot i que creuen que en
ocasions és difícil, treballen perquè entre els dos centres Aroa es senti i sigui inclosa,
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per una banda l’entorn normalitzat i la socialització amb l’IES Antoni Maura, i l’atenció
individual i personalitzada a ASPACE. I des de l’Institut Antoni Maura es creu que el
sistema no esta preparat perquè es donin les condicions adequades, i si es donen, és
perquè els professionals que hi som intentem que es donin. Destaquen que el fet de
venir dos dies a la setmana també perjudica a que no es pugui aconseguir els recursos i
suport total i necessari dels mestres de suport. La tutora d’Aroa a l’Institut i el mestre de
suport creuen amb el centre inclusiu, doncs intenten fer activitats on puguin participar
tots els infants, es fan dinàmiques en grup o conjuntes per promoure sense forçar la
relació entre tots els companys de l’aula i del centre.
L’escolarització compartida, a dia d’avui ha aconseguit millores en el desenvolupament
global d’Aroa, sobretot amb el seu benestar i inclusió, i possiblement menys de caire
acadèmic. L’accessibilitat als dos centres, tant ASPACE com IES Antoni Maura és
l’adequada, doncs el primer li ofereix una flexibilitat horària i espais determinats perquè
Aroa pugui quedar-se mentre la resta de companys arriben, i el segon centre li ofereix
adaptacions d’accés, així com una bona instal·lació perquè Aroa pugui desenvolupar-se.
Les condicions que es donen en els diferents espais, i professionals que es troba amb
Aroa són bones, doncs veiem una implicació i una lluita per aconseguir una millora i un
benestar continu. Es segueix treballant per poder coordinar tant els professionals com
els centres i, es van realitzant modificacions pertinents per aconseguir millorar el
desenvolupament global d’Aroa.
Finalment i fent referència a les demandes dels professionals que envolten Aroa,
destacar que des d’ASPACE es necessita temps per conèixer més a Aroa i, poder
satisfer millor les seves demandes. Per altra banda, els professionals que atenen a Aroa a
l’Institut pensen que es necessita una millor organització tant de les tasques pertinents,
com la coordinació dels dos centres, a més de la manca de suport, i no deixa clar el seu
suport a l’escolarització compartida, doncs es plantegen fins quin punt l’ensenyança
d’Aroa pot ser dirigida sols a la socialització.
Des d’INeDITHOS es pretén seguir fent feina tant amb Aroa com amb el voluntariat.
D’aquests darrers es cerca que estiguin preparats en base a aspectes d’inclusió, resolució
de conflictes, creativitat i afrontació de situacions adverses. Tot i això, cal destacar que
les necessitats sorgeixen al dia a dia, i el voluntariat es va formant depenent de les
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situacions quotidianes. Es remarca que tot i que hi ha formació, sempre és necessària
més.
I concloent l’anàlisi, es pot extreure que a dia d’avui ens trobem amb dificultats amb la
coordinació dels dos centres: IES Antoni Maura i ASPACE, amb INeDITHOS i entre
els dos centres, i possiblement sigui un obstacle que perjudiqui a Aroa per poder
desenvolupar els seus coneixement de manera més clara, doncs tenim clar que les
necessitats de caire fisiològiques es troben cobertes.

6. CONCLUSIONS:
Referent a l’escolarització compartida, pens que es podria debatre el fet de ser el més
apropiat per Aroa o no, degut a les respostes obtingudes per part del centre IES Antoni
Maura i les del centre ASPACE sobre l’escolarització compartida, doncs, ens trobem
davant un disconcordança al saber que l’Institut no pot rebre més recursos de suport
perquè Aroa no assisteix al centre diàriament, sols dos dies a la setmana, i a la vegada la
primordialitat d’assistir al centre ASPACE, doncs li ofereix uns recursos com el fissió
respiratori diari, que l’Institut no li ofereix.
Tot i això, a través de l’anàlisi hem pogut comprovar que des de les necessitats
demandades per Aroa, el més correcta és l’escolarització compartida, doncs, per una
banda satisfà les necessitats fisiològiques i dona a conèixer un espai on es té molt més
en compte la seva malaltia, i per altra banda, Aroa es pot socialitzar amb els seus iguals
i sentir-se una més dins un grup classe ordinari.
Un altra aspecte ha destacar, és la coordinació. Doncs, queda clar que s’hi ha
d’intervenir per solucionar-ho. Possiblement, s’hauria d’investigar per poder unificar
tota la tasca que es realitza de manera més senzilla, perquè no es perdés informació.
La informació que rep Aroa des dels distints centres és abundant, i a dies d’avui
desordenada. Per tant, es proposaria unificar tota la tasca que es pugui fer a l’Institut per
mitja de projectes i ASPACE es podria encarregar de donar suport a aquelles àrees que
li siguin de major dificultat, doncs ens evitaríem l’acumulació d’informació que al cap i
a la fi resulta sobrant i excessiva.
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Com a millora, es podria utilitzar una aplicació on-line de gestió de tasques, on es pugui
estructurar i organitzar totes les activitats que realitza Aroa tant al centre ASPACE,
l’IES Antoni Maura, com des de INeDITHOS. La qual podria ser modificada per un
centre o per l’altra, però amb una continuïtat permanent. D’aquesta manera es formaria
una xarxa de comunicació entre els professionals que envolten Aroa dels distints
centres, entre els professionals dels dos centres i INeDITHOS, i entre tots els
professionals i Aroa.
La proposta de millora que es podria dur a terme, consisteix en la utilització d’una
aplicació web anomenada Trello, i s’accedeix per via on-line a: www.trello.com

Es proposa a la persona que es troba cada dia amb Aroa, com per exemple Marta
Rotger, o bé algun voluntari del servei d’INeDITHOS, que s’encarregui de registrar-se a
la plana web.
Una vegada finalitzat el registre, ja comencem a
formar part de Trello, i per tant iniciem la sessió
amb el nom d’usuari o correu electrònic, i la
contrasenya prèviament registrats.
Una vegada ja dins la plana web, passem a la creació d’un tauler, que vendria a ser com
un tipus d’escriptori, però amb l’avantatge de poder crear diversos taulers més concrets,
en aquest cas, per exemple per cada assignatura.

Així anem creant tants taulers com matèries es volen estudiar o dur a terme. Per
exemple: Matemàtiques, Castellà, Català, Anglès, Projectes, etc.
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A mode d’exemple hem creat un tauler que s’anomena: Matemàtiques. Posem el cas que
a aquest tauler hi tenen accés la tutora d’Aroa, la mestra de Matemàtiques de l’IES
Antoni Maura, la tutora d’Aroa a ASPACE, Aroa i la seva mare/pare, i voluntariat
d’INeDITHOS.

Accedim al tauler clicant damunt: Matemàtiques, i dins el tauler podem obrir diferents
sessions dirigides a l’assignatura, clicant “afegir llista”, com: activitats d’aula, activitats
a realitzar, activitats a reforçar, etc. A la vegada, dins cada llista trobem un espai per la
seva descripció, per exemple les activitats que es realitzen a l’àrea de matemàtiques:
Dia 3 de novembre hem explicat els nombre naturals. Es poden afegir comentaris com:
Hem de realitzar les activitats 1, 2 i 3, etc. així com adjuntar planes web, arxius,
emoticones o nous espais (anomenats etiquetes), i si es considera necessari noves
targetes, és a dir, noves tasques.
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A la part de la dreta, com podem veure, trobem que podem afegir els membres que
vulguem que visualitzin i editin la informació dins cada sessió, per exemple, els
membres abans mencionats.
Una vegada l’activitat ha finalitzat, o bé, volem
que estigui acabada un dia determinat, podem
afegir la data de venciment, així com moure a
altres llistes, arxivar i demés.

El mateix es va realitzant dins cada llista que es troba dins el tauler, en aquest cas de
matemàtiques. Per exemple, al llistat de “Activitats a realitzar”, on apuntem què és el
que s’ha de fer, amb l’arxiu adjuntat si cal, quin dia ha d’estar finalitzat, i quins
membres col·laboren en l’elaboració de l’activitat.
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Seria convenient també crear una llista, per exemple, d’activitats a reforçar. Doncs, pens
que a Aroa el que li manca és la base, i possiblement s’haurien de repetir i reforçar
aspectes per poder avançar. Així, doncs, creem aquest apartat anomenat: “Activitats a
reforçar”.

Podem anar afegint noves targetes, tantes vegades com van avançant les activitats
d’aula, les activitats que realitzen i les activitats a reforçar.
D’aquesta manera trobem una organització de totes les matèries i projectes que vulguin
dur a terme al tauler general, i dins cada apartat un seguiment especialitzat tant en les
tasques que es realitzen a l’aula, com les que cal fer, i les que cal reforçar, així com
qualsevol altra aspecte que es vulgui destacar.
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El meu plantejament de la proposta, va dirigida a millorar l’organització entre els
centres, proposant que es donin les matèries i projectes des de l’Institut IES Antoni
Maura, donant suport en les tasques realitzades i oci, així com el reforç d’activitats des
del servei INeDITHOS, i assumint la tasca de reforçar activitats des del centre
ASPACE.
A través d’aquesta plana web també es pretén que hi hagi millor i major fluïdesa
respecta a la comunicació, doncs, cada apartat et convida a realitzar comentaris,
adjuntar arxius, moure, entre altres aspectes. També permet la visualització dels
professionals de cada àrea, per, en cas d’obtenir una informació incorrecta, poder
corregir-ho.
Com a conseqüència, inicialment el ritme hauria de ser disminuït, però seriem
conscients del que va aprenent i el que no, tenint per una banda l’adjudicació de
matèries, i per l’altra un reforç que permetés a Aroa avançar tant en sentit acadèmic,
com social, com fisiològic; doncs mantindríem la socialització de l’Institut i la
normalització dins l’aula, mantindríem l’atenció sanitària i fisiològica del centre
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ASPACE, i suport d’INeDITHOS, i a més, afegiríem un seguiment i avanç en el sentit
acadèmic.
El més important per avançar, tenint present aquesta aplicació, és la implicació dels
membres i professionals convidats a emprar-ho, doncs sense implicació, la plana web
no serviria. I a tot això, cal dir que hauria de seguir investigant damunt la plana web per
obtenir un major rendiment i eficàcia.
A mode de cloenda, cal dir que no es te clar si Aroa seguirà amb l’escolarització
compartida molts anys, però potser s’hauria de plantejar si sols s’ha de visionar
l’aprenentatge com la satisfacció de necessitats fisiològiques i socials, o també hauríem
d’anar més enllà. I a pesar que la família d’Aroa, i ella mateixa es troben satisfetes amb
el recorregut, cal pensar amb incertesa sobre el seu futur, continuarà amb
l’escolarització compartida? S’escollirà un sol centre en particular? Podrà inserir al món
laboral? Continuarà el voluntariat d’INeDITHOS amb el cas? etc.
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8. ANNEXOS:
ENTREVISTA AROA:
L’entrevista a Aroa ha estat realitzada en diverses sessions, concretament en 4, perquè
d’aquesta manera Aroa ha anat agafant confiança amb jo, i ha pogut contestar sense
saturar-se i tranquil·lament.
A la primera sessió, abans d’iniciar l’entrevista, hem estat parlat del que havia fet durant
el dia, m’ha contat que ha anat a l’escola (IES Antoni Maura), després hem parlat de si
li agrada anar a escola, i m’ha respost afirmativament, però quan li he demanat pel
deures, m’ha contestat que avui no tenia deures, però tampoc li agrada fer-los, s’estima
més pintar, jugar i fer manualitats. En aquesta sessió hem realitzat les tres primeres
preguntes.
1. Estàs contenta? Quan estàs més contenta?
Sí, estoy contenta cuando pinto, cuando hago manualidades. ¿Me ayudas? Me gusta el
rosa, lo pintamos de color lila? Em contesta mentre anem a realitzar una activitat de
pintar damunt guix amb temperes.
-

Quan estàs més contenta?

Ahora.
-

Per què?

Porque pinto y me gusta.
2. Et dus bé amb els teus companys de l’escola?
Sí, ¡hablan mucho!- Aroa se’n riu.
-

I tu xerres amb ells?

Sí, y también juego.
3. Què és el que més t’agrada fer?
Me gusta cantar, mirar vídeos. También me gusta pintar, el color rosa me encanta.
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4. T’agrada anar a ASPACE? Què fas allà?
A veces. ASPACE es divertido porque hacemos cosas que me gustan. Hacemos un
proyecto de superhéroes, matemáticas, los deberes del Instituto. A veces con Antonia
hacemos trabajos. Hacemos salidas a Caixa Fórum y fiestas como el carnaval.
5. T’agrada anar a IES Antoni Maura? Què fas allà?
Sí. Hago deberes de inglés, matemáticos, sociales, naturales, plástica, catalán; catalán
no me gusta nada. Y proyectos. Ahora en naturales hacemos el proyecto del
restaurante. Con el Instituto también vamos de excursión y hacemos fiestas.
David está conmigo en clase.
6. T’agrada que vengui na Marta i les seves companyes a estar amb tu? Què
fas amb elles?
Sí, mucho. Me gusta hacer manualidades, pintar y la música. También hacemos los
deberes. Y rio mucho.
7. On t’agrada anar més a ASPACE o A l’IES Antoni Maura? Per què?
A ASPACE, pero en el Instituto tengo más amigos. En el Instituto a veces me dejan sola
y a veces no hablan conmigo. En ASPACE me hacen mucho caso.
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ENTREVISTA FAMÍLIA AROA, MARE:
1. Esta Aroa contenta dia a dia?
Sí, sí está contenta. Le gusta ir, ya que para ella poder ir al instituto y relacionarse, eso
es vida, y le encanta.
2. Aroa manifesta i/o explica el que més li agrada fer, i si es troba a gust?
Sí, lo manifiesta diciendo que ella lo pasa bien, yo cada día le pregunto “qué tal le ha
ido el día” y me lo dice. Si ella no pudiera ir, relacionarse con los demás, sentirse
como los demás sería… Bueno no lo quiero ni pensar.
3. Aroa rep una escolarització compartida, penseu que aquesta modalitat
d’escolarització proporciona a Aroa un aprenentatge de qualitat?
Aroa asiste al IEA Antoni Maura los lunes y los viernes, y va a ASPACE los demás días,
es decir, los martes, miércoles y jueves, por lo que el perderse es fácil, ya que en los
dos centros hacen cosas diferentes. A pesar de eso, sí. Yo la veo contenta, por lo que
pienso que ese es un buen resultado. Alguna vez se ha quejado que en ASPACE le
gustaría hacer más cosas, pues estaba acostumbrada a hacer muchas más cosas, y en el
IES Antoni Maura, el hecho de ver niños de su edad que se mueven mucho, echa en
falta una amiga que este con ella, o tiempo para relacionarse, pero está contenta. Y yo
estoy segura que en los dos centros hacen lo posible para que Aroa está bien, por lo
que sí que recibe un aprendizaje de calidad, puede que no determinado por lo
puramente académico, pero si por la sociabilidad i la sanidad.
Un obstáculo de la escolarización compartida es el tiempo. Aroa se queja que no tiene
tiempo de relacionarse para hacer amigos y amigas en el centro, pero a día de hoy no
se puede hacer diferente, porque no hay recursos.
4. Penseu

que

l’escolarització

compartida

és

una

bona

modalitat

d’aprenentatge? Per què?
A día de hoy sí, aunque tiene sus dificultades, como el tiempo repartido en los dos
centros que a veces no deja que Aroa pase más tiempo con alguna amiga en particular.
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Al principio yo no lo veía claro, porqué me pensaba que Aroa no estaría a gusto. Ahora
sí pienso que es una buena modalidad de aprendizaje porque cubre las necesidades que
Aroa demanda, como la socialización y a la vez que estén por ella, y ella está contenta.
Más adelante no sé cómo lo haremos.
5. Quin dels dos centres, IES Antoni Maura i ASPACE, penses que li agrada
més?
Los dos. Yo al principio tenía muchas dudas, porqué Aroa iba al Camilo José Cela,
siempre había ido en un colegió público, y siempre le fue bien, pero surgió de la
orientadora el hacer una escolarización compartida y esto no estaba en mi
pensamiento, de hecho, yo me negué, pero luego nos dijeron que lo podíamos intentar,
porque sería bueno para Aroa, y que no quería decir que siempre fuera a ser así.
A día de hoy Aroa está contenta en los dos sitios. Cada centro le aporta lo que ella
necesita, pues un sitio le da esa atención individual, y el otro le da la vidilla que ella
necesita, es decir, estar con los niños con los que siempre ha crecido, estar con los
demás, etc.
6. Els dos centres, IES Antoni Maura i ASPACE conjuntament, creïs que
cobreixen les necessitats educatives d’Aroa?
Sí. Como ya he dicho, cada centro le cubre unas necesidades determinadas para Aroa.
ASPACE cubre las necesidades más relacionadas con sanidad, educación
individualizada, etc. y IES Antoni Maura las necesidades derivadas de la socialización,
el tracto entre iguales, etc.
7. Creïs que l’escolarització compartida que rep Aroa ha produït millores en
ella?
Creo que se mantiene en la misma línea, porque respecto a lo académico por ejemplo
no tiene notas, y yo lo entiendo. Es difícil evaluarla cuando acude a dos centros que
hacen cosas diferentes, y al final lo primordial para ella es que este bien, contenta, se
pueda socializar, estar con los niños de su edad, etc. Pues la meta no es el resultado
académico, igualmente que ella tenga la base, y por eso nos centramos en otros
aspectos.
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Estoy muy contenta con la tutora de Aroa, pues entiende perfectamente la situación.
Des del principio lo hablamos, y yo veo que des del primer día hasta hoy, ella está
mejor.
8. Quins foren i són els suports considerats més importants?

Los dineritos, y la ayuda que recibimos des de ASPACE i el IES Antoni Maura, y sobre
todo los de INeDITHOS que cada día vienen y hacen los deberes, están con ella, se
mantienen conectados con los dos centros y le ayudan a no perderse. Sin estas ayudas
Aroa lo tendría muy difícil, y para ella es fundamental.

INEDITHOS representa para Aroa, bfff, no tengo palabras. INEDITHOS es la vida de
Aroa, porque el decir que vienen las chicas de la UIB es una cita para ella que no
perdona, y lo espera con mucha ilusión. Yo no tengo como agradecerlo, porqué veo a
mi hija feliz con INEDITHOS.
9. Com vos organitzeu per cobrir les necessitats d’Aroa? Quines necessitats
ressaltaríeu primordials?
La verdad es que es muy complicado, porque yo tengo dos hijos más, y al final acabas
arrastrando a toda la familia, pero no queda más. Solemos venir un día el padre y al
día siguiente yo, y la vamos a recoger al cole los viernes. Su hermana viene cuando voy
yo porque son inseparables, y el pequeño no viene tanto porque es más pequeño. Y
solemos venir sobre las 18:00h o 19:00h que es cuando INEDITHOS se va, y le
dedicamos el rato que estamos a lo que quiera hacer; relajarse, jugar con su hermana,
ver la tele, etc. Luego la preparamos, le ponemos el pijama, le levamos los dientes…
Bueno todo lo que se hace cuando se ha acabado el día.
Algún día vamos todos, pero depende de cómo vaya el día. A veces es complicado
porque tienes que compaginar con los demás, su hermana y su hermano…, pero bueno,
es arrastrarnos a todos, por qué no me queda otra.
Los fines de semana nosotros trabajamos, por lo tanto venimos cuando hemos
terminado, y hacemos cosas como: pasear, ir a algún sitio.
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ENTREVISTA A INÉDITHOS, MARTA ROTGER:
1. Esta Aroa contenta dia a dia? Ho manifesta? Com?
Ella sí, te sol expressar quan esta contenta, sí t’ho sol dir, quan li agrada una activitat
t’ho sol dir, i també te diu lo que vol fer, que a ella li agrada. Ara bé, una de les coses
que fa per expressar públicament, de manifestar-ho és amb el facebook. Darrerament
ens trobem que posa publicacions de “¡Hoy hemos hecho carnaval en la escuela, que
bien!”, però tant per lo bo com per lo dolent, ja que també es queixa pel facebook, ja
que és una manera perquè ella arribi a molta més gent, ja que aquí som els tres
voluntaris que ens toqui, sa mare i son pare, però per fer-ho arribar a tots els altres ho
fa a través de la xarxa social.
I és una qüestió que li hagueu de fer vosaltres, per exemple: “avui estàs
contenta?”, o és ella que esporàdicament ho vulgui dir?
No, quan esta contenta ella ho diu sense que li demanem res, i contràriament, quan
potser esta trista te diu, “te tengo que decir una cosa...”, però també si la veim un poc
baixa d’ànim, tot d’una li demanem: Què tens?, Què te passa?, i mos ho conta.
Expressa molt millor els sentiments bons que els dolents.
2. Aroa manifesta i/o explica el que més li agrada fer, i si es troba a gust?

Sí, inclús quan li diem que ens veurem un altra dia, ella ja te respon el que li agradaria
fer, l’activitat que voldria fer el dia que ens tornem a veure.
3. Penses que l’escolarització que rep Aroa, li proporciona un aprenentatge de
qualitat?
Sí, ja que el que s’intenta des de INeDITHOS és estar coordinats amb l’institut d’Antoni
Maura, com d’ASPACE. Fem reunions, de les quals, ara per exemple, vàrem anar a
xerrar amb ASPACE, ja que ens coordinem més amb ells, perquè ells s’encarreguen de
fer el suport i la col·laboració de tot allò que té més a veure amb les necessitats
fisiològiques i més específiques de n’Aroa. I aquest divendres tenim una reunió amb
IES Antoni Maura.
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Així, es treballa tant a INeDITHOS com a ASPACE el que fa també Aroa a l’Institut, si
treballen els verbs, nosaltres i ASPACE ho segueix treballant de tal manera que sempre
hi hagi una continuïtat i una relació entre els tres centres.
4. Creus que Aroa cobreix les seves necessitats a dia d’avui?
Esta clar que sempre es poden cobrir moltes altres necessitats, però així mateix
abarquem cinc dies a la setmana, i durant tota la setmana els centres als quals assisteix
intenten cobrir la seves necessitats. Estant escolaritzada els dematins i les horabaixes
es troba amb el voluntariat d’INeDITHOS, pensem que cobrim sobretot les necessitats
de suport i de poder parlar de qualsevol cosa. Per tant, pensem que si que esta molt
coberta.
Podem dir que Aroa te un caràcter més tancat, necessita agafar confiança per
expressar el que vol. Des d’ASPACE li han proporcionat a Aroa una sèrie de correus
electrònics (directora, tutora, fissió, demés personal i professionals), perquè ella es
pugui dirigir a la persona amb la qual vulgui xerrar d’un tema en concret, problema o
preocupació. D’aquesta manera entre tots intentem donar resposta a qualsevol
necessitat.
I de cara al que li envolta sobretot a l’hospital Son Espasses, podríem millorar el
Internet, ja que és una de les eines que més empra per comunicar-se amb el món, i no
tenir-ho li produeix aquesta necessitat social. Per altra banda, també es necessitaria
molt més material per aquests infants, però de cara a les necessitats primàries esta
completament coberta (fissió, infermera, ASPACE, etc.). D’aquí un parell d’anys no
sabem si requerirà altres necessitats, però a dia d’avui esta coberta.
5. Penses

que

l’escolarització

compartida

és

una

bona

modalitat

d’aprenentatge? Per què?
Sí, és a dir, més val això que res. Lo seu seria que sempre pogués assistir a un centre
ordinari, però alhora això sempre dependrà dels professionals que hi facin feina i de la
conscienciació cap a les necessitats i demandes dels alumnes, en aquest cas d’Aroa.
Per estar sols escolaritzada a l’Institut Aroa haurà de tenir una mestra de suport,
professionals molt més conscienciats i molts més recursos i adaptacions.
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Podem dir que els dos centres als quals assisteix li permeten a Aroa assolir un bon
aprenentatge, és a dir, des de IES Antoni Maura li proporcionen una ensenyança molt
més acadèmica, socialització i aprenentatge. La tutora i els altres professors estan
implicats amb Aroa i els seus companys l’acompanyen des de petita. Des d’ASPACE,
estan acostumats a fer feina amb alumnes amb aquestes mateixes necessitats, tenen
molt de material, facilitat de cara a mobilitats, accessibilitat, etc. Per tant, depèn de
l’entorn i la implicació d’aquest sobre l’alumne.

6. Quin dels dos centres (ASPACE i IES Antoni Maura) creus que li aporta
més benestar? Perquè?
Els dos, perquè des d’ASPACE estan molt per Aroa, hi ha pocs infants i això facilita
que puguin atendre a les seves necessitats, i saben tractar molt bé amb aquest tipus de
necessitats. Per altra banda l’Institut Antoni Maura li dona la socialització que també
necessita, abans ja hem dit que continua amb els seus companys que va tenir a l’escola.
7. Com intervenen el personal d’INeDITHOS per donar a Aroa un bona
qualitat de vida?

Nosaltres normalitzem el fet de viure a una hospital, i intentem cobrir tota la part de
socialització, a nivell psicològic els hi donem suport, de cara a la família saber que esta
coberta des dels tres centres. Pensem que els seu benestar depèn molt de com es trobi
ella, i la bona qualitat de vida es relaciona amb el benestar.

Els dilluns i divendres assisteix a IES Antoni Maura, i els dimarts, dimecres i dijous a
ASPACE, de les 8:00h a les 14:00h. Els horabaixa, a partir de les 17:00h esta amb
nosaltres, i a partir de les 19:00h arriben son pare i la seva mare.
8. Com creus que duu Aroa el fet d’assistir als dos centres?
Se li ha normalitzat el fet d’anar als dos centres, de fet se li va proposar l’opció
d’assistir als dos centres. Ella decideix el que li agrada, li demanem si esta bé, si li
agrada i ens conta que sí, que a l’Institut fan molt de trui i li agrada, i també a
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ASPACE que rep una atenció més individualitzada, veure a infants amb les mateixes
necessitats.

9. Quines necessitats creus que es cobreixen amb la escolarització
compartida?

ASPACE cobreix una atenció més individualitzada, més especialitzada i relacionada
amb la part de salut, i l’IES Antoni Maura treballa molt més la part social i de
continguts acadèmics.
Tot i això, l’any qui ve no se com acabarà, ja que el tema d’escolarització cada any
canvia. Es una mica de lluita, intervenen molts factors.
10. Quines repercussions a nivell social va tenir l’escolarització d’Aroa?
L’escolarització compartida s’inicià quan va canviar de l’escola a l’Institut. Fou un
canvi, principalment perquè passava de l’escola a l’Institut. Ella al principi tenia
preocupació davant el que venia, però des de INeDITHOS se la va tranquil·litzar ja que
aniria amb els seus companys, però seria ella la que decidiria si es trobaria bé o no. I
el fet d’anar a ASPACE també li suposa un canvi, el d’anar sempre a un centre ordinari
a anar també a un centre amb altres infants amb necessitats relacionades amb les
seves. Per tant, també fou un canvi pel fet d’anar a un sol centre a passar ara a anar
als dos.
11. Quins aspectes socials influeixen en l'atenció que rep Aroa?

Sentir-se una més, necessita que la tractin igual i fer el que fan els altres. Hi ha
aspectes que són diferents, ja que el fet per exemple els aliments, ella no els entén, ja
que no formen part del seu dia a dia. Ella te un context diferent a altres infants, però al
cap i a la fi esta normalitzat.
Els infants que estan amb ella, podríem dir que varen créixer amb ella, abans a l’escola
Camilo Jose Cela, i actualment a l’Institut Antoni Maura.
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12. Quina organització seguiu per cobrir les necessitats d’Aroa? Quines
ressaltaríeu primordials?

Nosaltres des de INeDITHOS cada dia quan arribem li demanem com li ha anat el dia,
ens reunim o parlem amb el personal de Son Espasses si Aroa requereix alguna cosa,
així com el que abans t’he dit, des de l’institut parlem amb la tutora que ens indica el
que van fent a la classe, allò que puguin observar i demés, i des de ASPACE igual. Jo
parl amb la tutora, però moltes vegades vol ser n’Aroa la que me digui el que han fet a
l’Institut, vol tenir aquesta responsabilitat i això és una passa.
La primera hora la dediquem a realitzar tasques de l’institut o d’ASPACE, i la segona
hora la dediquem més a l’oci. Ella te un blog i el mirem, ella redacta, escriu, fem
alguna manualitat, activitats, jocs de taula, etc. I tot el que pugui ser manipulatiu li
agrada molt.
La qüestió és deixar que ella faci, i des d’aquí tot el que ella pugui aprendre a fer, per
sabre que és el que necessita a través de l’escolta i la participació, en poques paraules
les tres “p”: presencia, participació i progrés. La necessitat primordial jo diria què és
la normalització.

13. Quins recursos són necessaris per escolaritzar a n'Aroa?
Tot infant necessita d’una escolarització, en el cas d’Aroa, el fet d’estar escolaritzada li
condiciona a tenir: un infermer o infermera, una ambulància, un ordinador, el Wifi,
personal de suport, un orientador/a, i sobretot una actitud positiva dels professionals
que l’envolten davant les necessitats i demandes d’Aroa.

14. Quines creus que són les necessitats educatives o organitzatives que cal tenir
en compte per proporcionar una atenció escolar adequada a n'Aroa?

A

nivell

educatiu,

Aroa

necessita

adaptacions

curriculars

significatives

i

d’accessibilitat al material. El contingut que se li ensenya ha de ser a través de
l’ordinador (Dropbox), molt digitalitzat. I el temps proporcionat a les seves necessitats,
és a dir, a conseqüència de tenir una mobilitat molt reduïda, el temps d’elaboració de
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la tasca és superior al que podria emprar un infant sense aquesta limitació, per tant, se
demana concordar les tasques amb les seves limitacions.
A nivell organitzatiu, necessita suports de coordinació entre el personal que l’envolta,
tant mestres com especialistes. En general el nivell organitzatiu recau en una bona
coordinació entre els centres: ASPACE, IES Antoni Maura, i INeDITHOS. I en l’àmbit
del centre, concretament a les aules, que no hi hagi barreres, que ella pugui accedir per
tot.

VOLUNTARIAT:
15. Quines necessitats formatives requereix el voluntariat d’INeDITHOS?
Les necessitats formatives van sorgint a mesura que se’ns presenta un problema una
situació en la qual no tenim recursos, o no sabem com afrontar-la. Per exemple: tenim
el cas d’un infants hospitalitzat per una malaltia rara, i sembla com si estigues en
coma, per ell em pensat utilitzar l’eina dels contes, però damunt la pell, i vendria a
relacionar-se amb el massatge infantil. Per tant, hem proposat als voluntaris sobre la
formació de massatge infantil.

Cal que també rebin formació per sabre afrontar una situació problemàtica, davant per
exemple, la mort d’un infant, per això podem fer tallers amb la finalitat d’aprendre a
afrontar la mort. I moltes vegades depèn de les habilitats i capacitats de cada persona.
Igualment rebem formació setmanal depenent del nostre dia a dia tant s’alguna cosa
específica de continguts de tasca de n’Aroa, com d’UCI.

16. La formació que treballa actualment amb INeDITHOS, creïs que té una
bona formació, o requereix d’un major aprenentatge?

Sempre és necessària més formació. Des de sabre com esta actualment a Espanya la
situació del voluntariat, passant per tota la formació que es pugui assumir relacionat
amb les noves situacions. Per exemple, cal una formació més profunda amb les noves
tecnologies, TIC, per tant si surt un curs dedicat a les adaptacions amb ordinadors per
infants amb poca mobilitat, s’hauria de fer. ASPACE, empra un programa per fer
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lectura mitjançant l’ordinador, i possiblement ens hauríem de formar per poder-ho
aplicar aquí també.

També cal formació per replantejar activitats, és a dir, formació permanent, però per
altra banda també depenent de la necessitat demanar una formació específica a través
de cursos.

17. Per la formació de voluntariat, quina matèries són necessàriament més
importants?

A veure, és necessària una formació bàsica per reconèixer quines necessitats són
primordials i com s’han d’atendre. Així jo pens que pel voluntariat jo recomano la
formació generalment en educació inclusiva, i formació en necessitats educatives
principalment. I de manera específica, tot allò relacionat en adaptació en dificultats i
recursos, TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació), socioemocional. Tot i
això, tota formació mai esta de més.

El voluntariat que estem aquí provenen de carreres com pedagogia, magisteri i algun
educador social, per tant venen preparats en base a la matèria general que demanem, i
es demana que la formació continuï depenent de les necessitats que se’ns presenten.
Sobretot tenir la convicció que els infants poden aprendre, sols necessiten de recursos i
adaptacions necessaris per assolir-ho.
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ENTREVISTA

ASPACE,

COORDINADORA

ESCOLARITZACIÓ

COMPARTIDA I TUTORA D’AROA:

1. Esta Aroa contenta dia a dia? Ho manifesta? Com?
Coordinadora: Jo la veig contenta quan la veig pels passadissos, riu.
Tutora: Quan entra a classe esta molt contenta, i he notat un bon canvi de principi de
curs, a ara, ja que té més confiança i fins i tot fa brometes. Cada dematí em demana
com estic, i jo la veig encantada. Ella m’ha manifestat que esta contenta d’estar aquí.
Coordinadora: A Aroa la coneixem d’enguany, perquè ha anat a escola publica fins a
primària, i a partir de secundaria vàrem proposar l’opció de fer escolarització
compartida.
Aroa és una nina molt introvertida, li costa molt explicar les seves sensacions, els seus
pensaments, perquè a part que és una nina amb mancança de recursos per comunicarse llevat de les noves tecnologies i una mica del llenguatge oral, també és tímida y
bastant conformista. Aroa és molt agraïda, però al ser conformista no identificàvem bé
si era perquè estava contenta o perquè es conformava. Per nosaltres, l’aspecte de
detectar si ella estava bé o com es sentia dia a dia, és molt important, per tant, vam
crear un eina per poder comunicar-se a través de les noves tecnologies, és a dir
adjuntant els correus de cada un de noltros podria comunicar-se sense necessitat de
dir-ho davant tots. L’eina la va començar a emprar però a partir de la nostra
provocació fent-li les preguntes, i encara falta treballar que surti d’ella. Tot i que ara
comença a dir que es troba cansada, o que alguna cosa no li ha agradat.
Aroa no manifesta gaire si es sent a gust sense que li demanin, però per contra es
preocupa molt si alguna persona de les que l’envolten esta malalta o aquell dia no ha
vingut, i empra l’e-mail per demanar-te com et trobes. Té l’e-mail de la tutora, el meu
(coordinadora de l’escolarització compartida i suport), del fissió, en Juan, per poder
planificar com farien l’activitat de fissió. Per tant al seu dia a dia dins el centre la
comunicació és més de tipus immediat, per exemple: vas bien? Seguimos? Me duele la
mano..., etc. I a través de l’eina dels correus pot expressar molt més com es sent.
2. Creus que Aroa es du bé amb els seus companys del centre? Ho manifesta?
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Tutora: Sí, de fet la veig a gust amb els seus companys. Es preocupa per tots. A l’aula
es seu amb una companya i l’altra dia Aroa és va quedar estancada amb una activitat i
la seva companya la va ajudar.
3. Creus que Aroa es sent inclosa al centre?
Si, pens que sí. A ASPACE dinamitzem molt el grup, per tant si veiem que no hi ha
relació l’intentem provocar una mica perquè n’hi hagi, llavors et diria que sí. La seva
relació amb els altres companys és normal.
4. Penses que l’escolarització que rep Aroa, li proporciona un aprenentatge de
qualitat?
Sí, estic convençuda, sinó no haguéssim lluitat. Nosaltres lo que volem no és en
l’aspecte curricular on hi hagi avanços, sinó que apostem pel seu benestar i que es
senti ben acollida per sentir-se bé.
5. Creus que Aroa cobreix les seves necessitats educatives?
A nivell curricular no te el mateix nivell que els seus companys, però Aroa s’ha anant
mantenint amb molta ajuda fins a primària, i hem volgut intentar que passes a una
secundaria. Al principi va haver bastants de contres per fer l’escolarització compartida
amb l’Institut, però els tres centres, és a dir el centre al qual havia assistit, Camilo Jose
Cela, l’Institut al qual aniria a secundaria, IES Antoni Maura, i ASPACE, vàrem
decidir per triar aquesta modalitat per enguany.
Les seves necessitats bàsiques es troben cobertes, i les necessitats educatives no és
fàcil, però s’intenten cobrir depenent sobretot de les necessitats d’Aroa. Nosaltres
donem suport a les tasques que realitza a l’Institut. Al realitzar una escolarització
combinada, si realitza un exercici a l’Institut aquí el continuem de manera que al
tornar allà no hagi trobat un gran canvi. El que ens ajuda més és que ella esta molt
motivada per aprendre.
6. Aquest centre respecte les característiques d’inclusió? Com ho fa?
Sí, clar. Intentem que tots els infants es sentin inclosos. Com abans t’he comentat, si
veiem que una situació no és l’adequada, intentem intervenir per rectificar-la.
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7. Penses
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l’escolarització
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d’aprenentatge? Per què?
Sí, a veure pens que cada centre li ofereix un aspecte que la fa sentir-se bé. Ella ens ha
contat que a l’Institut és divertit, és molt observadora d’un món que es mou molt, va
amb els infants que varen anar amb ella a primària, i aquí amb infants que en alguns
casos tenen les mateixes necessitats.
Nosaltres som un centre que quan detectem que un alumne pot accedir a aquesta
modalitat, la posem en marxa tot d’una.
8. Quines necessitats es cobreixen amb la escolarització compartida?
Quan l’equip fa una feina, i no veu la possibilitat d’aprofitar el que et pot donar sols el
centre ordinari, ens posem en marxa per posar-nos en contacte perquè pugui anar a un
centre lo més a prop de casa seva, tingui accessibilitat, i tot i que no sempre es
possible, ho intentem que ho sigui.
L’objectiu de la combinada és en ocasions promoure que l’entorn de l’infant conegui a
aquest infant, per models imitatius, o perquè l’infant es pugui desenvolupar de manera
social i emocional, i de manera més escassa per aprenentatge, ja que ens centrem
principalment en oferir un benestar a l’infant. En el cas d’Aroa, per exemple, vàrem
optar per la combinada perquè l’Institut per exemple, no podia oferir-li un fissió
respiratori diari, i així vam acordar amb el centre Son Espasses de cobrir nosaltres els
tres dies, i els altres dies s’encarregarien ells.

Apostem per una inclusió, però en ocasions és difícil, i per això optem per la
combinada, doncs lo que no els hi podem oferir nosaltres, els hi pot oferir un centre
públic per exemple.
L’escolarització compartida és dona principalment per poder aportar a l’infant un
entorn normalitzat que nosaltres en ocasions no podem donar, al igual que els centres
ordinaris no poden aportar a l’infant aquest entorn individualitzat amb tota la part
rehabilitadora que necessiten aquests alumnes dintre dels seu centre. I la majoria de
casos és pel tema de la socialització que tenim l’escolarització compartida.
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9. Com intervenen el personal d’ASPACE en relació amb l’organització, per
donar a Aroa un millor qualitat de vida?
Tenim estipulades unes reunions d’equip que intervé directament amb Aroa, així com
unes intervencions amb la família, sobretot al primer curs, per sabre els seus gustos i
interessos, sense deixar a part el tema de la salut i les necessitats més biològiques.

Tenir en compte els objectius que té amb el fissió, les necessitats que té la tutora envers
al fissió perquè pugui accedir sempre que es trobi més carregada, la funció de la
infermera. I al igual que a l’escola ens organitzem amb les reunions que realitzem, més
o menys 1 o 2 al mes, tot i que si hi ha algun tema que ens preocupi cerquem el moment
i els hi donem prioritat.
10. Quina organització seguiu per cobrir les necessitats d’Aroa? Quines
ressaltaríeu primordials?
A través de l’agenda, amb e-mail, trucades telefòniques i reunions cada trimestre ens
comuniquem amb l’Institut. I aquí, realitzem reunions estipulades normalment 1 o 2 al
mes, tot i que si hi ha una urgència, o un tema que preocupa es cerca el moment i es
dona prioritat.

Aroa va els dimarts, dimecres i dijous a ASPACE amb una ambulància, i ens hem
adaptat a l’horari d’Aroa. Quan arriba al centre té un espai per estar-hi o bé passejarse per l’escola. A les 10:00h els dimarts i els dimecres té fissió respiratori, i els dijous a
les 10:30 té fissió respiratori, i a les 12:00h té logopeda. El nostre horari és xapat, ja
que va de les 10:00h a 13:30h i de les 15:00h a 17:00h. L’hora de dinar d’Aroa no
coincideix amb l’hora de menjador que és fa de les 12:30 a la 13:30, i per tant s’acordà
amb la família, amb Aroa i amb l’equip que en el temps de menjador Aroa faria una
berenada a l’espai de menjador. Després de la berenada va a un espai de descans si
vol, ho es mou per l’espai, i a les 14:30h arriba l’ambulància i va a Son Espasses a
dinar, per no rompre la rutina que té a l’Institut, i d’aquesta manera dina sempre a la
mateixa hora.
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Hem intentat conciliar una mica les rutines en ambdós centres, alimentació, descans,
etc. A fi que a nivell d’horari no notés res.
Nosaltres intentem que no s’allunyi del concepte d’escola, per tant ens organitzem com
si ho fóssim una escola.

La coordinadora, que treballa com a suport esta un hora amb Aroa diària

11. Quines creus que són les necessitats educatives o organitzatives que cal tenir
en compte per proporcionar una atenció escolar adequada a n'Aroa?
Enguany és el primer any que Aroa ha vingut aquí, i per a l’Institut és el primer any
que hi assisteix una nina amb escolarització compartida. Per tant, de caire organitzatiu
hem tingut entrebancs a l’hora de tenir clar què li podíem aportar nosaltres a l’Institut,
i que ens aportarien ells a nosaltres, però de mica en mica hem anat polint. També ens
ha costat la creació de la carpeta a Dropbox, per tenir una continuació dels deures que
havia fet a l’Institut, i tot i que alguna vegada ens trobem amb dificultats, ja que ens
trobem amb dues estructures diferents, dos ritmes diferents. Tot i això, intentem que de
mica en mica ho solucionem a través de reunions.

A partir del Dropbox cada centre penja el material perquè tinguem la mateixa
oportunitat i existeixi una relació amb el que fan a ambdós centres. I entre ASPACE i
INeDITHOS intentem continuar amb les tasques que inicia a IES Antoni Maura.
De caire educatiu, doncs, ens fitxem que té dificultats amb l’expressió en quan a
l’escriptura, amb la conjugació de verbs, les narracions i l’estructuració de frases li
costa molt, la concordança, etc. és el que més costa, i entre la tutora i el personal de
suport intentem ajudar allà on veiem més mancança. Nosaltres ens pensàvem que Aroa
tenia un bagatge après més alt a nivell curricular, i no és així, per tant intentem fer el
possible perquè al tornar a l’Institut conegui o li soni del que parlen, tot i que tampoc
la pressionem perquè al cap i a la fi el que volem també és que es senti a gust.
El nostre objectiu final és que Aroa és senti a gust, ens interessa que surti de l’espai
hospitalari i que l’escolarització compartida sigui un èxit. I també pensem que la
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finalitat de l’escolarització compartida en el cas d’Aroa és poder conèixer ASPACE, i
tenir un canvi natural tenint en compte que no deixem la seva vida amb els companys
de l’Institut, però endinsar-nos en un món que necessitat conèixer, doncs en un futur
s’haurà de replantejar on és el seu lloc, perquè una inserció laboral és gairebé
impensable, i aquí disposem d’escola d’adults.
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ENTREVISTA IES ANTONI MAURA, TUTORA AROA I MESTRE DE
SUPORT AROA:

1. Esta Aroa contenta dia a dia? Ho manifesta? Com?
Mestre de suport: Sí, de fet quan li demanes si no es troba bé, o alguna cosa li molesta
t’ho diu. O al menys quan jo li he demanat me contesta amb la veu que ho està. Tot i
que fa poc que la conec, sé que expressa quan una cosa li va bé o no li va bé.
Tutora: sí, ho manifesta amb la veu, i també amb l’expressió de la mirada, obre els ulls
quan alguna cosa li fascina, i per tant per una banda o per l’altra ho notem si esta bé o
no.
2. Creus que Aroa es du bé amb els seus companys de l’escola? Ho manifesta?
Tutora: Esta bé amb els seus companys, però he de dir que és una cosa que ens costa
bastant, perquè clar, primerament perquè ve dos dies a la setmana, les activitats en
moltes ocasions ja les perd, i per tant el ritme que poden dur els altres companys fa que
Aroa sigui vista com un intermitent al ritme dels companys. Fem molt de projecte
cooperatiu, i com Aroa s’ha perdut alguns dies, doncs ha de fer l’activitat de manera
individual. De totes formes, quan hi ha ocasió de fer-la participar en grup, ho fa, i cal
dir que per part dels companys hi veiem bona rebuda, i ella també es posa contenta
quan pot participar amb els altres.
Cal destacar, però, que ens trobem a una etapa de l’adolescència, i van al seu rollo,
per dir-ho d’alguna manera, per tant, Aroa manifesta que al pati li agradaria que els
seus companys li fessin més cas, però de vegades és complicat, perquè entre que és el
seu moment d’infermeria, i després que els seus companys van a la seva.
3. Creus que Aroa es sent inclosa al centre?
Sí, de fet quan fem una festa, com ara carnestoltes, ella participa, o a les olimpíades on
també participarà. És a dir, pensem que no és només en el dia a dia, sinó també en les
altres coses que nosaltres potenciem molt, com aquests tipus d’actes de fer pinya.
Ens posem en contacte amb ASPACE per poder acordar que nosaltres volem fer algun
acte i intentem que hi assisteixi a tot lo possible, perquè ho creiem molt important. O
fins i tot fer una activitat conjunta amb els companys d’ASPACE.
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3. Penses que l’escolarització que reb Aroa, li proporciona un aprenentatge de
qualitat?
Tutora: Referent a l’aprenentatge acadèmic, Aroa assisteix al l’Institut dues vegades
per setmana, dilluns i divendres, per tant encara no li hem fet cap avaluació. Per que et
facis una idea, li vaig donar un llibre fa 3 mesos i encara no l’ha acabat, doncs,
respectem el seu ritme i a través de na Marta Rotger, d’INeDITHOS parlem i ens
informa de com ho du, i ho anem fent poc a poc. Ja que a dies d’avui el nostre objectiu
és que es senti ben integrada, i per tant no hem creat encara uns indicadors
d’avaluació per veure com estava abans i com esta ara. Per tant, nosaltres pensem que
l’aprenentatge inicial que pot rebre n’Aroa a dies d’avui referent a la qualitat seria el
seu benestar.
Mestre de suport: Principalment la nostra finalitat és que quan vengui aquí és pugui
desenvolupar la part més de socialització, ja que sols ve dos dies. Entenc que si sols
vingués a l’Institut si que combinaríem la part acadèmica i la socialització de manera
més completa.
Tutora: Pensem que la feina que fa a ASPACE és una feina molt necessària, però a
vegades em qued amb el dubte si aquí sols hem de desenvolupar aquesta part, i per tant
em qued amb el dubte de si aquest és l’engranatge perfecte. Perquè el dilluns ens va bé,
però quan torna el divendres es queda una mica despenjada de tot el que hem fet durant
la setmana, i no veiem una comunicació factible i total entre els dos centres. Nosaltres
no coneixem exactament tot el fan allà, com ells tampoc coneixen exactament que és el
que realment fem aquí. Per tant, saber que fa de totes les assignatures és impossible, i
no arribem a fer un continu, no és lineal, i per tant ens trobem que hi ha caps
desconnectats.
4. Creus que Aroa cobreix les seves necessitats educatives?
Mestre de suport: Sí, és cobreixen amb les adaptacions d’accés. Com que assisteix dos
dies, si fem un projecte i l’objectiu d’aquest és x, anem a assolir l’objectiu tot i que es
perdi alguns punts del procés i així el podem assolir. Llevem tasques per arribar al
producte, i aquest producte anirà dirigit a les hores que hi poguem dedicar, és a dir el
temps, doncs fem 6h de projecte, i ella sols ve a una; i els recursos que li podem
proporcionar, com les adaptacions d’accés. Tot i això, cal dir que a vegades, el resultat
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no és el mateix que s’aconsegueix amb la resta de companys, però és degut al temps i a
l’adaptació que ella necessita.
Tutora: el sistema no esta preparat perquè es donin les condicions adequades, i si es
donen és perquè els professionals que hi som intentem que s’aconsegueixi.
5. Aquest centre respecte les característiques d’inclusió? Com ho fa?
Mestre de suport: Sí, doncs compta amb un mestre de suport, amb adaptacions d’accés,
i adaptacions curriculars consider que no significatives pel que jo he pogut veure,
doncs sols prioritzem algunes tasques concretes per arribar a l’objectiu concret més
important.
Tutora: el fet de venir dos dies a la setmana fa que no tinguem el suport complet. És a
dir, el mestre de suport no esta totes les hores amb Aroa, ja que tenim altres nins que
necessiten de suport, i per tant no estan cobertes totes les hores, com anglès, socials,
etc. Per tant en ocasions es difícil perquè enter tots intentem satisfer les necessitats,
però igualment estem parlant de nins i nines amb multi necessitats, no sols les que té
Aroa.
Mestre de suport: un avantatge que té l’Institut és que funcionem per moodel, i per
Aroa això li va bé.
6. Penses

que

l’escolarització

compartida

és

una

bona

modalitat

d’aprenentatge? Per què?
Tutora: Com ja he dit abans, pens que actualment es du bé, però a vegades em qued
amb el dubte si aquest és l’engranatge perfecte. Perquè el dilluns ens va bé, però quan
torna el divendres es queda una mica despenjada de tot el que hem fet durant la
setmana, i no veiem una comunicació factible i total entre els dos centres. Nosaltres no
coneixem exactament tot el fan allà, com ells tampoc coneixen exactament que és el que
realment fem aquí. Per tant, saber que fa de totes les assignatures és impossible, i no
arribem a fer un continu, no és lineal, i per tant ens trobem que hi ha caps
desconnectats.
7. Quines necessitats es cobreixen amb la escolarització compartida?
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Nosaltres principalment apostem perquè ella es pugui socialitzar, tenim en compte que
es senti bé a l’aula i vagi entenent les coses, però el nostre objectiu principal és la
socialització. Per altra banda, amb ASPACE pensem que es cobreix una atenció més
individual i dirigida a les necessitats més biològiques.

8. Com intervenen el personal de IES Antoni Maura per donar a Aroa un
bona qualitat de vida?

Fent-la partícip dels projectes, ajudant.la a assolir els objectius a través de les
adaptacions d’accés, o amb el suport dels mestres.
Referent a l’organització acadèmica, a principi de curs vàrem acordar que empraríem
una carpeta dropbox. La feina se li penja a un espai de moodel, i després la feina l’ha
de descarregar i va dins una carpeta compartida amb cada professor, i per tant el
professor pot accedir a aquesta carpeta per veure el material que ha fet.
9. Quina organització seguiu per cobrir les necessitats d’Aroa? Quines
ressaltaríeu primordials?
Aroa té el seu espai a l’aula, quan treballem amb cooperació l’adjuntem als altres
companys.

A nivell organitzatiu fem les classes seguint la programació, i si Aroa té algun dubte
l’atenem. Al temps de pati, el personal de l’atenció terapèutica s’encarreguen de fer-li
el canvi. Mantenim la programació, i en aquest cas és Aroa la que s’ha d’adaptar al
que fem dins l’aula, i nosaltres ens adaptem al seu ritme i a les seves necessitats.

De totes maneres, és difícil arribar de manera completa a tots els aspectes de
socialització, assistència sanitària, atenció acadèmica, benestar, etc., però ho intentem,
per cada professor de cada àrea intentem ser dos, de manera que si algú necessita
suport, pot contar amb un professor de la mateixa àrea per donar suport.

10. Quines creus que són les necessitats educatius o organitzatives que cal tenir
en compte per proporcionar una atenció escolar adequada a n'Aroa?
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Jo allà on posaria què és l’objectiu principal és que tingui una clara organització de
tot, ja que en ocasions va una mica perduda en quant a l’organització del material, i
com a través de l’agenda ella es pugui convertir en una persona autònoma del seu
procés, que ella tingui clar el que ha de fer. Ja que en ocasions ens trobem que la
informació no arriba, i jo pens que això és bàsic abans que qualsevol altra
coneixement.

Per la bada de suport, necessitem anar a un altra ritme, ja que no es pot demanar el
mateix, perquè per ella fer algun tipus d’activitat li pot suposar molt més esforç que la
mateixa activitat a un altra infant de l’aula. Per tant, intentem eliminar tot allò que
sigui més superficial, per tal d’aprofundir i treballar més els aspectes que ens
interessen. Rentabilitzar al màxim el moment en que té al mestre de suport, 1h a la
setmana, i a altres matèries té o la professora o en ocasions altres mestres de suport,
però possiblement es necessitaria un referent per a totes les àrees i no tanta gent
canviant. I per poder tenir un mestre de suport referent es necessitaria que Aroa assistís
al centre sempre, no sols dos dies a la setmana.
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