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Resum	
	
	
L’etapa	educativa	és	 la	 fase	de	creixement,	 tant	 intel·lectual	com	personal,	més	 important	

en	 una	 persona.	 Per	 aquest	 motiu,	 és	 essencial	 fer	 tot	 el	 possible	 perquè	 l’infant	

aconsegueixi	 superar	 tots	 els	 seus	 reptes	 i	 aconsegueixi	 els	 seus	 objectius	 de	 la	 millor	

manera	possible.	

L’atenció	a	la	diversitat,	sobretot	en	els	centres	educatius,	és	una	necessitat	que	avarca	tota	

l’etapa	educativa	i	centrada	en	tot	l’alumnat.	Per	tant,	és	imprescindible	rebre	una	resposta	

educativa	que	s’adeqüi	a	totes	les	necessitats	dels	individus.	

	

En	 el	 present	 treball	 s’analitza	 el	 tracte	 de	 les	 persones	 que	 pateixen	 algun	 tipus	 de	

discapacitat	motriu	en	els	centres	educatius.	Es	mostra	un	anàlisi	de	les	experiències	pròpies	

de	 la	societat	compartint	etapa	educativa	amb	persones	amb	discapacitat	motriu,	a	 través	

d’un	 qüestionari	 anònim	 sobre	 el	 tracte	 que	 reben	 o	 rebien	 aquest	 tipus	 d’alumnat	 en	 la	

seva	etapa	educativa.	A	més,	es	plasmen	dues	entrevistes	realitzades	a	dos	homes	que	han	

dedicat	tota	la	seva	vida	a	ensenyar	en	centres	educatius,	i	ens	conten	les	seves	experiències	

i	tècniques	metodològiques	a	l’hora	de	treballar	amb	alumnat	amb	discapacitat.		

	

Els	 resultats	 de	 dites	 proves	 mostren	 la	 desigualtat	 i	 exclusió	 que	 pateixen	 aquest	 tipus	

d’alumnat,	sobretot	en	l’àmbit	educatiu.	És	per	part	dels	propis	companys/es	que	es	mostra	

aquesta	desigualtat	i	segregació,	encara	que	també	es	troba,	a	certs	casos,	la	falta	d’inclusió	

per	part	de	la	comunitat	docent,	la	qual	cosa	és		inconcebible	i	inexcusable.			

	

Paraules	clau:		Discapacitat	motriu,	Alumnat,	Inclusió,	Mobilitat,	Docent	
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Abstract	

	

The	educational	stage	is	the	growth	stage,	both	intellectual	and	personal,	most	important	in	

a	person.	For	this	reason,	it	is	essential	to	do	everything	possible	for	the	child	to	overcome	

all	his	challenges	and	achieve	his	objectives	in	the	best	possible	way.		

Attention	 to	 diversity,	 especially	 in	 educational	 centers,	 is	 a	 need	 that	 covers	 the	 entire	

educational	 stage	 and	 is	 centered	 on	 all	 students.	 Therefore,	 it	 is	 essential	 to	 receive	 an	

educational	response	that	suits	all	the	needs	of	individuals.		

	

In	 this	 paper,	 the	 treatment	 of	 people	with	 some	 type	 of	motor	 impairment	 in	 schools	 is	

analyzed.	An	analysis	of	the	experiences	of	society	sharing	an	educational	stage	with	people	

with	 motor	 impairments	 is	 shown,	 through	 an	 anonymous	 questionnaire	 about	 the	

treatment	received	or	received	by	this	type	of	student	in	their	educational	stage.	In	addition,	

two	interviews	were	made	with	two	men	who	have	devoted	their	entire	lives	to	teaching	in	

educational	centers,	and	they	tell	us	their	experiences	and	methodological	techniques	when	

it	comes	to	working	with	students	with	disabilities.		

	

The	results	of	these	tests	show	the	inequality	and	exclusion	that	this	type	of	student	suffers,	

especially	 in	 the	 educational	 field.	 It	 is	 on	 the	 part	 of	 the	 peers	 that	 this	 inequality	 and	

segregation	are	shown,	although	there	is	also,	 in	certain	cases,	the	lack	of	 inclusion	on	the	

part	of	the	teaching	community,	which	is	inconceivable	and	inexcusable.	

	

Key	words:		Motor	impairment,	Students,	Inclusion,	Mmobility,	Teacher.	

	 	



                 
	

	 5	

ÍNDEX	

JUSTIFICACIÓ	.....................................................................................................................	6	

OBJECTIUS	..........................................................................................................................	8	

MARC	TEÒRIC	....................................................................................................................	9	

CONCEPTUALITZACIÓ	......................................................................................................................................................	9	

LESIONS	D’ORIGEN	CEREBRAL	..................................................................................................................................	15	

LESIONS	D’ORIGEN	MEDULAR	...................................................................................................................................	17	

PROCESSOS	NEUROMUSCULARS	...............................................................................................................................	18	

PROCESSOS	OSTEO-ARTICULARS	..............................................................................................................................	18	

NECESSITATS	EDUCATIVES	ASSOCIADES	A	DISCAPACITAT	MOTORA	...................................................	18	

ORIENTACIONS	METODOLÒGIQUES	A	L’ÀREA	D’EDUCACIÓ	FÍSICA	.......................................................	24	

DETECCIÓ	D’ALUMNES	AMB	DICAPACITAT	MOTRIU	.....................................................................................	26	

METODOLOGIA	I	DESENVOLUPAMENT	DE	LA	PRÀCTICA	...................................................	28	

DISSENY	DE	LA	INVESTIGACIÓ	..................................................................................................................................	28	

INSTRUMENTS	...................................................................................................................................................................	28	

RESULTATS	I	DISCUSIÓ	DELS	RESULTATS	..........................................................................................................	31	

CONCLUSIONS	..................................................................................................................	49	

BIBLIOGRAFIA	..................................................................................................................	50	

	



                 
	

	 6	

	

JUSTIFICACIÓ	
	

Aquest	treball	sorgeix	per	 la	preocupació	 i	 interès	per	 l’esport	 	 i	destreses	de	 l’alumnat	en	

etapa	escolar.	Actualment,	vivim	en	una	societat	dinàmica	i	innovadora	implicada	en	tots	els	

àmbits	de	la	nostra	vida,	per	tant,	l’àmbit	educatiu		hi	ha	d’estar	molt	present.	

	

El	 tema	 triat	d’aquest	projecte,	 “Tractament	d’alumnat	amb	dificultats	motrius	a	Educació	

Primària”,	està	enfocat	en	el	desenvolupament	psicomotriu	en	l’etapa	d’Educació	Primària.	

Aquesta	 idea	 es	 podrà	 posar	 en	 pràctica	 a	 l’àrea	 d’Educació	 Física,	 a	 través	 de	 distintes	

proves	amb	diferents	infants	per	tal	de	valorar	i	identificar	la	competència	motriu	de	cada	un	

d’ells.,	i	així	poder	detectar	la	possibilitat	de	patir	problemes	de	coordinació	motora.		

Segons	Ruiz	Pérez	 (1995)	 el	 concepte	de	 competència	motriu	és	un	 concepte	molt	unit	 al	

d’intel·ligència	motriu	i	fa	referència	a:		

	 (...)	conjunt	de	coneixements,	procediments,	actituds	i	sentiments	que	intervenen	en	

les	 múltiples	 interaccions	 que	 el	 subjecte	 realitza	 en	 el	 seu	 medi	 i	 amb	 els	 altres,	 i	 que	

permeten	que	els	escolars	superin	els	diferents	problemes	motrius	plantejats	en	les	sessions	

d’Educació	Física	com	en	la	seva	vida	quotidiana.	

Aquesta	competència	s’entén	com	un	aspecte	essencial	en	el	desenvolupament	dels	infants	

en	edat	escolar,	degut	a	que	contribueix	a	un	desenvolupament	integral	que	els	serà	de	gran	

utilitat	al	llarg	de	successives	etapes	en	el	seu	futur.		

	

El	 motiu	 essencial	 de	 la	 tria	 d’aquest	 tema	 sorgeix	 degut	 a	 la	 preocupació	 per	 la	

problemàtica	dins	 els	 centres	 escolars.	Aquells	 infants	 amb	nivells	 de	 competència	motriu	

baixa	solen	tenir	problemes	diaris	amb	els	companys	d’escola,	i	això	és	un	dels	condicionants	

principals	 que	 provoquen	 conseqüències	 en	 l’infant,	 així	 com	 	 aïllament	 social,	 baixa	

autoestima,	 baixa	 autoconsciència	 i	 autocontrol.	 I	 tots	 aquests	 aspectes	 els	 duen	 a	 una	

marginació	social	per	la	societat,	no	únicament	en	l’àmbit	escolar.		
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És	 cert	que	avui	en	dia,	 gràcies	a	 tots	els	avenços	de	 la	nostra	 societat,	han	hagut	moltes	

millores	 en	 l’àmbit	 educatiu	 per	 part	 de	 tota	 la	 comunitat.	 S’ha	 aconseguit	 que	 aquestes	

persones	 quedin	 integrades	 dins	 la	 societat,	 mitjançant	 l’esforç	 de	 totes	 les	 persones	

pròximes	a	l’individu	per	tal	d’aconseguir	solucionar	els	possibles	problemes,	mirant	sempre	

amb	positivisme,	però	essent	realistes	i	no	deixar	de	banda	l’existència	d’aquests	problemes	

que	segueixen	essent	presents.	

Per	 tots	 aquests	 motius,	 a	 banda	 de	 la	 família,	 els	 principals	 responsables	 d’aconseguir	

aquestes	 millores	 o	 canvis	 en	 l’individu,	 son	 els	 docents.	 Aquests	 són	 els	 encarregats	

d’intervenir	per	tal	de	detectar	possibles	problemes	en	tot	l’alumnat,	no	només	centrant-se	

en	aquells	que	 ja	els	han	estat	detectats.	 I	 sobretot,	 són	els	encarregats	de	 fer	 tot	el	que	

estigui	en	les	seves	mans	per	poder	trobar-hi	una	solució.		

	

És	molt	important	destacar	la	necessitat	de	relacionar	l’activitat	física	i	l’esport	amb	una	vida	

activa	 i	 saludable	per	 tal	d’aconseguit	beneficis	a	nivell	 físic-biològic,	social	 i/o	psicològic,	 i	

així	aconseguit	una	millora	en	la	qualitat	de	vida.		

Per	 altra	 banda,	 aquells	 individus	 que	 cauen	 en	 el	 sedentarisme,	 generen	 moltes	

conseqüències	 negatives	 per	 al	 seu	 organisme,	 i	 a	més	 remet	 en	 un	 gran	 percentatge	 de	

persones	 que	 cauen	 en	 la	 rutina	 d’inactivitat	 física	 i	 pot	 comprendre	 en	 una	 discapacitat	

física.	Tot	això	implica	una	disminució	de	la	qualitat	de	vida	causant	possibles	complicacions	

càrdio-vasculars,	musculars,	òssies,	etc.		

	

Segons	Marina	 Acera	 (2015),	 el	 concepte	 de	Discapacitat	 es	 defineix	 com	 la	 condició	 que	

impedeix	o	limita	a	la	persona	en	la	seva	vida	diària.		

La	Organització	Mundial	de	 la	Salut	(OMS)	redacta	que	la	discapacitat	és	un	terme	general	

que	abasta	 les	deficiències,	 les	 limitacions	de	 l’activitat	 i	 les	 restriccions	de	 la	participació.	

Per	tant,	per	tal	de	que	hi	hagi	una	discapacitat,	hi	ha	d’haver	una	deficiència.		

El	concepte	de	Deficiència	es	considera	tota	pèrdua	o	anormalitat,	permanent	o	temporal,	

d’una	 estructura	 o	 funció	 psicològica,	 fisiològica	 o	 anatòmica.	 Existeixen	 diversos	 tipus	 de	

deficiència:	
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Física:	 És	 aquella	 que	 limita	 o	 impedeix	 l’acompliment	 motor	 de	 la	 persona.	 Les	 causes	

d’aquesta	són	moltes	vegades	congènites	o	de	naixement,	però	també	poden	ser	causades	

per	lesió	medul·lar	a	conseqüència	d’accidents	o	problemes	de	l’organisme.		

Psíquica:	Són	trastorns	que	duen	a	 la	persona	a	no	adaptar-se	completament	a	 la	societat.	

Pot	ser	degut	a	un	altre	tipus	d’infermetats	mentals.	

Sensorial:	Afecta	als	òrgans	dels	sentits	i,	per	tant,	pot	remetre	a	problemes	de	comunicació,	

així	com	la	ceguesa	o	sordesa.		

Intel·lectual	 o	 mental:	 És	 un	 terme	 utilitzat	 quan	 una	 persona	 no	 té	 les	 capacitats	 per	

aprendre	a	nivells	esperats	 i	 funcionar	normalment	en	 la	vida	quotidiana.	Per	exemple,	 les	

persones	que	pateixen	Síndrome	de	Down.	

	

Cal	dir	que,	en	el	cas	de	les	deficiències	físiques,	poden	anar	lligades	a	qualsevol	de	les	altres	

deficiències	 abans	 esmentades.	 Totes	 tenen	 la	 possibilitat	 d’aparèixer	 conjuntament,	

causant	greus	problemes	en	 la	persona.	Per	 tant,	és	molt	 important	mantenir	sempre	una	

vida	activa	i	saludable	a	diari,	per	tant	de	facilitar	al	nostre	cos	la	mobilitat	i	desenvolupar	el	

comportament	motor.	

OBJECTIUS	
	

GENERAL	

	

Ø Avaluar	 les	habilitats	bàsiques	de	coordinació	motriu	 i	el	grau	de	desenvolupament	

motor	de	l’alumnat	d’Educació	Primària.		

	

ESPECÍFICS	

	

Ø Adquirir	 coneixements	 teòrics	 i	 pràctics	 per	 millorar	 les	 intervencions	 en	 l’àrea	

d’Educació	Física.	

Ø Analitzar	 l’actuació	 i	 determinar	 l’eficàcia	 docent	 a	 l’àrea	 d’Educació	 Física	 en	 la	

integració	educativa	d’alumnat	NEE	associats	a	discapacitat	motora.	
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Ø Identificar	 els	 estils	 d’ensenyament	 utilitzats	 pels	 docents	 per	 la	 integració	 de	

l’alumnat	NEE	associats	a	discapacitat	motriu.	

Ø Estimar	les	possibles	diferencies	de	coordinació	motriu	segons	el	gènere	i	el	nivell	de	

desenvolupament	mental.	

MARC	TEÒRIC	
	

CONCEPTUALITZACIÓ		
	

En	 l’actualitat,	 el	 concepte	 de	 discapacitat	 ha	 anat	 variant	 considerablement	 degut	 a	 la	

producció	d’un	canvi	de	paradigma	en	els	plantejaments	 i	bases	 teòriques	que	expliquen	 i	

justifiquen	 la	 seva	 conceptualització,	 i	 en	 conseqüència,	 la	 seva	 definició	 i	 processos	

d’actuació.		

Aquesta	 nova	 concepció	 del	 terme	 de	 discapacitat	 ha	 estat	 dirigida	 per	 dos	 organismes	

internacionals,	 per	 una	 part	 la	 OMS,	 que	 va	 establir	 l’any	 2001	 la	 seva	 classificació	

internacional	 de	 funcionament,	 i	 per	 l’altra	banda,	 la	American	Association	on	 Intellectual	

and	Developemental	Disabilities	.	Ambdós	organismes	coincideixen	en	dues	hipòtesis:	

• La	 discapacitat	 canvia	 l’enfocament	 centrat	 en	 la	 persona	 com	 a	 nucli	 de	 la	

intervenció	 i	 objecte	 del	 concepte,	 per	 tal	 de	 centrar-se	 en	 el	 context	 com	 a	

responsable	de	les	oportunitats	de	participació,	autonomia	i	normalització	de	la	vida	

dels	individus.	

• Es	 deixa	 de	 banda	 la	 visió	 del	 terme	 de	 discapacitat	 explicat	 des	 de	 la	 interacció	

dinàmica	entre	les	capacitats	del	propi	individu	

	

Aquestes	dues	premisses	defensen	el	nou	paradigma	de	la	discapacitat	proposant	un	canvi	

de	perspectiva	basada	en	 la	 relació	entre	 les	capacitats	de	 l’individu	 i	el	context	en	el	que	

s’hi	troba,	on	les	actuacions	es	centren	en	millorar	les	condicions	de	l’entorn,	de	tal	manera	

que	no	només	es	centri	en	 l’individu	tota	 la	 incidència	de	 l’actuació,	 ja	que	a	dia	d’avui,	 la	

discapacitat	ja	no	és	una	condició,	sinó	una	forma	de	funcionament.	
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Tal	perspectiva	social	de	la	discapacitat	ha	de	provocar	un	canvi	en	les	actituds	i	pràctiques	

socials	 referides	 a	 la	 persona	 amb	 discapacitat,	 perquè	 tothom	 ha	 de	 ser	 conscient	 de	 la	

existència	 d’aquest	 fet.	 Les	 persones	 amb	 discapacitat	 	 han	 existit	 sempre	 en	 la	 nostra	

societat,	sempre	han	existit	diferents	impediments	físics	i	mentals.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tenint	en	compte	 la	definició	anterior,	podem	afirmar	que	qualsevol	persona	que	presenti	

una	 limitació	 de	 les	 seves	 facultats	 motrius,	 sensorials	 o	 cognitives,	 és	 considerat	

discapacitat,	encara	que	cal	dir	que	la	pròpia	societat	en	la	que	ens	desenvolupem,	segons	

les	 seves	 característiques,	 ens	pot	afectar	enriquint	 les	nostres	experiències,	o	bé	ens	pot	

afectar	negativament	‘discapacitant-nos’.		

	

Havent	entès	el	concepte	global	de	discapacitat,	cal	centrar-se	en	el	tema	de	la	discapacitat	

motriu.	Segons	diversos		autors,	el	que	s’entén	per	discapacitat	motriu/motora	és:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	discapacidad	es	un	término	general	que	abarca	las	deficiencias,	

las	 limitaciones	 de	 la	 actividad	 y	 las	 restricciones	 de	 la	

participación.	 Por	 consiguiente,	 la	 discapacidad	 es	 un	 fenómeno	

complejo	 que	 refleja	 una	 interacción	 entre	 las	 características	 del	

organismo	 humano	 y	 las	 características	 en	 la	 sociedad	 en	 la	 que	

viven	(OMS	2010).	

La	discapacidad	motora	hace	referencia	a	un	grupo	clasificatorio	
muy	heterogéneo	con	distintas	modalidades,	incluyendo	secuelas	de	
parálisis	 cerebral	 o	 espina	 bífida.	 El	 alumnado	 con	 deficiencia	
motora	 presenta	 unas	 características	 comunes,	 como	 son	 las	
dificultades	para	la	motricidad	fina	y	gruesa,	las	limitaciones	en	el	
conocimiento	 del	 medio	 que	 les	 rodea	 y	 en	 las	 posibilidades	 de	
actuación	 sobre	 el	 entorno	y	 la	 imposibilidad	o	 dificultad	para	 la	
comunicación	oral.	(Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes)	
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Segons	la	OMS:	

	

	

	

	

	

Per	 iniciar	 el	 tema	 de	 la	 discapacitat	motriu,	 és	 important	 entendre	 la	 funció	 del	 sistema	

nerviós,	ja	que	en	aquet	tipus	de	discapacitats	intervenen	les	funcions	cerebrals	que	envien	

la	informació	al	cos	a	través	dels	nirvis.	Aquests	van	indicant	els	moviments	que	han	de	fer	i	

justifiquen	la	necessitat	de	la	correcta	interpretació	de	les	sensacions	que	li	són	enviades.		

Per	tant,	cal	explicar	les	tres	funcions	principals	del	cervell,	del	motor	del	cos:	

	

a) Sensitiva:	El	cervell	 té	 la	capacitat	de	poder	sentir	determinats	canvis	o	estímuls	de	

l’interior	de	l’organisme,	tant	del	medi	interior	(mal	de	panxa/cap)	i	del	medi	exterior	

(sentir	una	gota	de	pluja	que	cau	a	la	mà).		

b) Integradora:	 La	 informació	 sensitiva	 és	 analitzada,	 emmagatzemant	 diversos	

aspectes,	i	es	prenen	decisions	sobre	la	conducta	a	seguir.	

c) Motora:	 És	 la	 resposta	 que	 el	 cervell	 organitza	 a	 partir	 dels	 estímuls.	 La	 funció	

principal	 és	 permetre	 la	 generació,	 manteniment	 i	 terminació	 dels	 moviments	

voluntaris	i	conscients	per	part	del	subjecte.	

	

Endinsant-nos	un	poc	més	en	les	àrees	del	cervell	encarregades	de	la	funció	motora,	podem	

trobar	diferents	regions,	entre	elles	les	principals	són:		

	

1. Escorça	 motora	 primària:	 Es	 tracta	 de	 la	 principal	 estructura	 encarregada	 del	

moviment.	És	 l’àrea	que	generarà	 i	enviarà	 l’ordre	de	moviment	a	 tots	els	músculs	

voluntaris	 de	 l’organisme,	 per	 tal	 que	 aquests	 es	 contreguin	 o	 tensin,	 generant	 el	

moviment	desitjat.		

Per	Discapacitat	Motriu	s’entén	aquelles	limitacions	en	l’activitat	i	
restriccions	 en	 la	 participació	 que	 pateix	 una	 persona	 com	 a	
conseqüència	 d’una	 deficiència	 a	 nivell	 de	 les	 seves	 estructures	
biològiques	i	de	les	funcions	que	fan	possible	el	control	corporal	i	la	
mobilitat.	
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Aquesta	 àrea	 necessita	 de	 la	 informació	 provinent	 de	 diverses	 zones	 per	 poder	

planificar	 i	elaborar	els	moviments.	La	més	destacada	són	les	cèl·lules	de	Beltz,	que	

van	 a	 traves	 de	 la	 medul·la	 espinal	 per	 generar	 una	 sinapsis	 amb	 altres	

motoneurones.		

2. Escorça	motora	 secundària:	 Aquesta	 àrea	 té	 un	 paper	molt	 important	 a	 l’hora	 de	

generar	la	programació	i	planificació	dels	moviments	i	les	seqüències	a	seguir,	per	tal	

de	poder	realitzar	de	manera	precisa	i	coordinada	els	moviments.	Encara	així,	no	és	

aquesta	 la	que	es	dedica	a	realitzar	els	moviments,	sinó	que	és	 la	que	es	centra	en	

organitzar	els	moviments	abans	que	l’escorça	motora	primària	els	dugui	a	terme.	

Per	tant,	per	poder	realitzar	un	moviment,	és	necessari	 l’actuació	d’aquestes	àrees,	

per	 a	 posteriori	 poder	 passar	 la	 informació	 a	 la	 primera	 àrea,	 i	 un	 cop	 allà,	

transmetre’s	l’ordre	de	moviment.		

	

Aquestes	 dues	 àrees	 són	 regions	 cerebrals	 imprescindibles	 a	 l’hora	 de	 poder	 dur	 a	 terme	

pràcticament	 qualsevol	 acció.	 Per	 tant,	 una	 lesió	 a	 alguna	 d’aquestes	 zones	 del	 cervell	

podrien	tenir	severes	repercussions	en	la	vida	dels	individus.		

Un	dels	possibles	problemes	que	pot	generar	una	 lesió	o	destrucció	de	 l’àrea	motora	és	 la	

paràlisis	i	pèrdua	de	mobilitat,	ja	sigui	d’una	part	concreta	de	cos	(hemiplegia)	o	afectant	a	la	

integritat	del	cos,	a	les	quatre	extremitats	(tetraplegia).	En	el	cas	que	la	lesió	es	generi	a	un	

sol	hemisferi	del	cervell,	aquesta	paràlisi	provocada	es	donarà	de	forma	contra	lateral,	és	a	

dir,	si	la	lesió	ocorre	a	l’escorça	motora	de	la	part	dreta,	serà	la	part	esquerra	de	l’individu	la	

que	quedarà	paralitzada.		

	

• Hemiplegia:	Aquest	terme	prové	del	grec,	conformat	per	tres	elements:	

o “Hemi”	que	significa	“meitat”.	

o “Plege”,	sinònim	de	“cop,	colpeig”.	

o El	sufix	“-ia”,	utilitzat	per	indicar	una	qualitat	o	acció.	
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Podem	dir	que	és	un	concepte	utilitzat	en	l’àmbit	de	la	medicina	per	fer	referència	a	

una	 paràlisi	 de	 tot	 un	 costat	 del	 cos,	 generant	 una	 reducció	 de	 la	mobilitat	 d’una	

meitat	lateral	en	la	persona.		

	

D’entre	els	símptomes	més	importants	a	destacar	tenim:		

	

- Pèrdua	de	memòria		

- Problemes	a	l’hora	de	caminar,	de	mantenir	l’equilibri	o	per	veure.	

- Un	augment	considerable	de	la	sensibilitat	emocional.	

- Formigueig	o	endormiscament	de	parts	del	cos.	

- Disminució	de	la	capacitat	per	controlar	els	esfínters.		

	

Les	principals	causes	d’aquest	 trastorn	poden	ser	donades	per	diversos	 factors,	així	

com	 un	 accident	 cerebrovascular,	 un	 tumor	 cerebral,	 un	 traumatisme	 cranial,	

encefalitis	 (inflamació	de	 l’encèfal,	 causant	 somnolència),	meningitis	 (inflamació	de	

les	meninges,	 provocant	mal	 de	 cap,	 febre	 i	 rigidesa	del	 coll),	 o	 una	patologia	 a	 la	

espina	dorsal.	

	

• Tetraplegia:	Es	tracta	d’una	paràlisi	causada	per	una	infermetat	o	lesió	que	té	com	a	

conseqüència	la	pèrdua	parcial	o	total	de	l’ús	de	les	quatre	extremitats	i	del	tors.	La	

gravetat	d’aquest	trastorn	depèn	molt	de	la	zona	a	la	qual	afecta.		

Les	 lesions	 que	 pot	 ocasionar	 són	molt	 importants,	 ja	 que	 una	 lesió	 a	 una	 secció	

completa	de	 la	medul·la	espinal	podria	 suportar	 la	pèrdua	 total	de	 la	 funció	de	 les	

vèrtebres	afectades	fins	a	les	extremitats	inferiors.		

Socialment,	 s’ha	 generat	 un	 concepte	 erroni	 sobre	 aquest	 trastorn,	 ja	 que	 se	 sol	

relacionar	 la	tetraplegia	amb	la	 incapacitat	de	moure	 les	cames,	braços	o	qualsevol	

altra	part	del	seu	cos.	No	sempre	és	el	cas.	Algunes	persones	poden	arribar	a	caminar	

i	fer	ús	de	les	mans,	mentre	que	n’hi	ha	d’altres	que	necessiten	fer	ús	de	cadires	de	

rodes,	encara	que	poden	ser	capaços	de	moure	 les	seves	extremitats	superiors,	els	

braços	i	dits	de	les	mans.	
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Com	he	dit	anteriorment,	un	dels	símptomes	més	destacats	d’aquest	 trastorn	és	 la	

pèrdua	 de	 funcionalitat	 de	 les	 extremitats,	 però	 hi	 ha	 casos	 en	 els	 que	 el	

funcionament	 també	 es	 veu	 alterat	 a	 la	 zona	 abdominal.	 La	 persona	 afectada	 pot	

sofrir	 la	pèrdua	o	deteriorament	del	 control	dels	 intestins	 i	de	 la	bufeta,	presentar	

problemes	de	digestió	o	respiració,	i	diverses	funcions	més.		

	

Segons	la	majoria	d’estudis	realitzats,	demostren	que	la	major	proporció	de	persones	

afectades	 per	 aquesta	 discapacitat	 solen	 ser	 els	 homes,	 amb	 un	 80%.	 I	 a	més,	 sol	

aparèixer	 en	persones	menors	de	30	anys,	 ja	que	quasi	 el	 50%	dels	pacients	 solen	

tenir	 entre	 18	 i	 25	 anys	 a	 l’hora	 de	 sofrir	 l’accident.	 La	 causa	 més	 comú	 de	 la	

tetraplegia	solen	ser	els	accidents	de	tràfic,	amb	quasi	un	60%	de	la	població,	seguits	

de	les	caigudes	en	casos	de	població	anciana.	

Encara	així,	hi	ha	persones	que	de	ben	petites	ja	sofreixen	aquest	trastorn,	i	es	veuen	

obligats	a	acostumar-se	a	les	seves	característiques	des	d’una	edat	ben	primerenca.	

	

Centrant-nos	més	en	l’àmbit	educatiu,	i	en	els	nins	i	nines	com	a	afectats	principals	d’aquest	

trastorn,	podem	dir	que,	segons	la	Universitat	de	Navarra:		

	

	

	

	

	

	

Després	de	llegir	aquesta	definició,	podem	dir	que	encara	que	s’utilitzi	el	terme	‘permanent’,	

no	vol	dir	que	aquesta	discapacitat	 sigui	definitiva.	Moltes	de	 les	dificultats	que	afecten	a	

aquests	nins	 i	nines	són	susceptibles	de	milloria,	que	 fins	 i	 tot	poden	arribar	a	 superar-se.	

Per	 tal	 que	 aquesta	 superació	 s’aconsegueixi,	 caldria	 menester	 tots	 els	 medis	 i	 materials	

necessaris,	per	tal	d’afavorir	el	màxim	desenvolupament	de	les	potencialitats	de	l’infant.		

	

Se	 entiende	 alumno	 con	 DM,	 aquél	 que	 presenta	 alguna	 alteración	

motriz,	 transitoria	 o	 permanente,	 debido	 a	 un	mal	 funcionamiento	 del	

sistema	osteoarticular,	muscular	y/o	nervioso	y	que,	en	grado	variable,	

supone	 ciertas	 limitaciones	 a	 la	 hora	 de	 enfrentarse	 a	 algunas	 de	 las	

actividades	propias	de	su	edad.	
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Per	 altra	 banda,	 hem	 de	 distingir	 les	 etapes	 en	 que	 es	 presenten	 els	 danys	 cerebrals	 en	

l’individu:		

	

a) Prenatals:	Inclouen	malformacions	degudes	a	convulsions	maternes.	Ocorren	quan	la	

sang	de	la	mare	és	diferent	a	 la	del	bebè,	o	també	pot	ser	degut	a	 la	exposició	a	 la	

radiació	o	substàncies	tòxiques,	infeccions	o	pressió	alta	durant	l’embaràs,	o	per	un	

embaràs	múltiple.	

b) Perinatals:	Són	exemples	el	naixement	prematur,	la	falta	d’oxigen,	la	mala	posició	del	

bebè,	infeccions	en	el	sistema	nerviós	central	o	hemorràgia	cerebral.		

c) Post-natals:	És	degut	principalment	a	cops	en	el	cap,	convulsions,	toxines	i	infeccions	

virals	o	bacterianes	que	afecten	el	SNC.	

	

A	continuació	es	detallen	aquelles	patologies	de	major	 incidència	sobre	els	nins	 i	nines	en	

l’àrea	escolar,	atenent	a	l’origen	de	la	lesió	(CNREE,	1990).	

	

LESIONS	D’ORIGEN	CEREBRAL	
	

1.1. Paràlisi	cerebral:	La	Paràlisi	Cerebral	Infantil	(PCI)	va	ser	coneguda	fins	al	1889	com	a	

Síndrome	de	Little.	Actualment,	es	defineix	com	un	trastorn	permanent,	encara	que	

no	és	immutable,	de	la	postura,	el	to	i	el	moviment	degut	a	una	disfunció	a	l’encèfal	

abans	de	finalitzar	el	seu	creixement	i	formació.	Aquest	tipus	de	detriment	cerebral	

provoca	un	desajust	de	l’acció	muscular,	no	conforma	una	paràlisi	dels	músculs.	És	

considerada	la	causa	més	freqüent	de	Discapacitat	Motriu.		

Es	poden	distingir	diferents	tipus	de	paràlisi	cerebral	(Bobath	i	Bobath,	1987):	

	

- Espàstica:	 La	 lesió	 es	 localitza	 en	 l'escorça	 cerebral	 i	 es	 caracteritza	 per	 la	

rigidesa	muscular.	Aquesta	espasticitat	s’instal·la	a	poc	a	poc	a	mesura	que	el	

nin/nina	 madura	 i	 comença	 a	 reaccionar	 davant	 el	 seu	 desenvolupament.	

Presenten	patrons	posturals	anormals,	articulació	lenta,	cara	inexpressiva.	Si	

caminen,	és	típic	la	marxa	en	"puntetes",	i	tendeixen	a	ser	introvertits.		
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- Atetòsica:	La	lesió	es	localitza	en	els	ganglis	basals	i	en	el	feix	extrapiramidal	

del	 cervell,	 i	 es	 caracteritza	 perquè	 el	 to	muscular	 és	 fluctuant.	 Presenten	

moviments	 involuntaris,	 lents	 i	 repetitius	que	s'acompanyen,	a	vegades,	de	

torsió	d'extremitats,	 cara	 i	 llengua.	 Si	 caminen,	 aquesta	marxa	és	 inestable	

(un	caminar	"a	batzegades")	 i	 la	prensió	de	 la	mà	és	feble.	La	seva	parla	és	

descoordinada	 i	 sense	 ritme	 i	 solen	 bavejar.	 Tendeixen	 a	 ser	 extravertits	 i	

amb	presència	de	labilitat	emocional.	

	

- Atàxica:	 La	 lesió	 es	 localitza	 en	 el	 cerebel,	 afectant	 a	 l’equilibri,	 a	 la	

coordinació	muscular	i	la	capacitat	de	regular	la	precisió	del	moviment.	Quan	

caminen,	 la	 marxa	 és	 inestable	 i	 sense	 coordinació	 de	 braços	 (tipus	

"Charlot").	Presenten	dificultat	de	coordinació	viso-motriu,	 veu	monòtona	 i	

articulació	distorsionant.		

	

- Mixta:	A	la	pràctica	se	solen	trobar	més	casos	mixtes	que	purs.	

	

Els	infants	afectats	de	PCI	poden	presentar	altres	trastorns	associats,	no	obstant,	

encara	falta	per	determinar	quins	són	causats	pel	deteriorament	cerebral	i	quins	

són	degut	a	una	falta	d’estimulació	ambiental	(Rosa	i	cols.,	1993).		

	

1.2. 	Traumatisme	cranio-encefàlic	(TCE):	Es	tracta	d’una	lesió	cerebral	que	produeix	un	

impacte,	ja	sigui	directe	(cop)	o	indirecte	(desplaçament	de	la	massa	encefàlica).	Les	

manifestacions	 solen	 ser	molt	 paregudes	 a	 les	 de	 PCI,	 i	 a	més	 pot	 estar	 lligada	 a	

problemàtiques	 emocionals	 relacionat	 amb	 la	 consciència	 i	 acceptació	 de	 la	 nova	

situació	de	discapacitat.	

	

1.3. Accident	cerebro-vascular	 (ACV):	És	un	procés	neurològic	d’inici	sobtat,	degut	a	un	

defecte	en	l’aportació	sanguínia,	provocant	una	lesió	al	cervell	i	pèrdua	permanent	o	

temporal	 de	 la	 funció	motriu.	 A	 vegades,	 pot	 anar	 acompanyat	 d’una	 pèrdua	 del	

llenguatge.		
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1.4. Dany	 cerebral	 adquirit:	 Es	 tracta	 d’un	 dany	 produït	 al	 cervell	 al	 poc	 temps	 del	

naixement,	que	provoca	un	detriment	de	la	salut	i	qualitat	de	vida	de	l’individu.	Les	

causes	 més	 importants	 són	 degudes	 a	 TCE	 i	 ACV,	 encara	 que	 altres	 lesions	 són	

capaces	 de	 provocar-ho,	 així	 com	 tumors	 cerebrals	 o	 infeccions	 cerebrals.	 De	 fet,	

considerant	 que	 el	 cervell	 és	 el	 nucli	 de	 totes	 les	 funcions	 vitals	 de	 l’individu,	 les	

lesions	que	es	puguin	produir	en	ell	poden	afectar	a	qualsevol	funció	de	l’organisme,	

ja	sigui	de	forma	física,	psíquica	o	sensorial.	

	

LESIONS	D’ORIGEN	MEDULAR		
	

1.5. Espina	 bífida:	 Es	 tracta	 d’una	 malformació	 congènita	 del	 tancament	 del	 canal	

vertebral,	és	una	lesió	permanent	i	no	modificable.		

Existeixen	 diversos	 tipus	 (Oculta,	 amb	 Meningocele	 i	 amb	 Mielomeningocele),	

aquesta	darrera	és	la	que	representa	NEE,	ja	que	va	lligada	a	una	paràlisi	i	debilitat	

muscular	 inferior	 del	 nivell	 de	 la	 lesió,	 a	 alteracions	 de	 la	 sensibilitat,	 trastorns	

ortopèdics,	debilitat	en	els	braços	i	control	manual	disminuït,	etc.		

	

1.6. Lesió	medul·lar	traumàtica:	És	una	lesió	situada	a	 la	medul·la	espinal	adquirida	per	

un	 traumatisme	 que	 provoca	 una	 desconnexió	 de	 les	 vies	 nirvioses,	 sensitives	 i	

motores	 amb	 el	 cervell.	 És	 permanent	 i	 no	 modificable.	 Provoca	 una	 pèrdua	 de	

sensibilitat	inferior	a	la	lesió	i	incontinència	d’esfínter.	

	

	

	

Las	necesidades	educativas	que	van	a	presentar	estos	alumnos	

son	 las	 derivadas	 de	 su	 lesión	 en	 la	 médula,	 afectando	 los	

ámbitos	de	postura,	movilidad	y	desplazamiento,	manipulación,	

percepción	 cinestésica,	 autonomía	 personal	 e	 integración	

social,	 tanto	en	el	entorno	escolar	como	en	el	 familiar	(	Sáenz,	

2002).	
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PROCESSOS	NEUROMUSCULARS	
	

1.7. Distròfia	muscular	progressiva:		Es	tracta	d’una	alteració	del	trofisme	muscular	que	

produeix	un	debilitament	i	degeneració	progressiva	dels	músculs	d’acció	voluntària.	

Segons	el	tipus	de	distròfia,	les	conseqüències	de	la	malaltia	poden	anar	variant	tant	

positiva	 com	 negativament.	 En	 el	 cas	 de	 sofrir	 conseqüències	 de	 caràcter	 greu,	

poden	arribar	a	provocar	la	pèrdua	de	la	marxa,	limitar	la	capacitat	respiratòria	i	fins	

i	tot,	disminuir	la	capacitat	de	vida	de	l’individu.	

El	 cas	 més	 greu	 i	 més	 freqüent	 és	 la	 infermetat	 de	 Duchenne	 de	 Bolougne.	

Comporta	dificultats	per	realitzar	els	canvis	posturals,	així	com	aixecar-se	del	terra	o	

d’una	cadira.	Solen	tenir	moltes	dificultats	a	l’hora	de	caminar	i	córrer,	pujar	escales	

i	botar,	el	que	els	durà	finalment	a	haver	de	dependre	d’una	cadira	de	rodes.	A	més,	

poden	aparèixer	problemes	emocionals	lligats	a	la	consciència	de	la	malaltia.		

	

1.8. Neuromiopaties:	 	 Són	 malalties	 congènites	 d’evolució	 variable.	 En	 els	 casos	 amb	

dificultats	 lleus,	es	produeix	certa	paràlisi	als	membres	 inferiors,	encara	que	sense	

impedir	 caminar	 (poden	 precisar	 d’aparells	 ortopèdics).	 En	 els	 casos	 més	 greus	

existeix	la	impossibilitat	per	adquirir	la	independència	a	l’hora	de	passejar.		

	

PROCESSOS	OSTEO-ARTICULARS	
	

	Es	tracta	de	lesions	evolutives,	on	es	produeixen	alteracions	amb	malformacions	que	

afecten	als	ossos	i	les	articulacions.	Els	pacients	presenten	poca	mobilitat	degut	a	la	

rigidesa	articular,	postures	per	tal	d’evitar	el	mal,	i	dificultat	postural	per	la	dismetria	

segmentària.		

	

NECESSITATS	EDUCATIVES	ASSOCIADES	A	DISCAPACITAT	MOTORA	
	

Un	pic	descrites	 les	manifestacions	de	cada	patologia,	és	necessari	 conèixer	 la	 repercussió	

que	 tenen	 sobre	 les	 funcions	 i	 activitats	 de	 l’infant	 en	 els	 diversos	 àmbits	 (CNREE,	 1990	 i	

CREENA,	2000):	
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1. POSTURA,	MOBILITAT	I	DESPLAÇAMENT	

	

L’alumnat	 amb	 discapacitats	motrius	 presenten	 dificultats	 per	 adquirir	 o	mantenir	

diferents	 habilitats	 motores.	 De	 tal	 manera,	 les	 limitacions	 més	 significatives	 i	

destacables	 que	 es	 poden	 trobar	 en	 l’àmbit	 escolar	 són	 les	 relacionades	 amb	 el	

desplaçament,	la	postura	i	la	mobilitat.	

Com	 he	 comentat	 abans,	 aquests	 infants	 solen	 presentar	 problemes	 en	 els	

desplaçaments	degut	a	 l’absència	o	 inestabilitat	en	 la	marxa,	causat	per	alteracions	

en	l’equilibri	estàtic	i	dinàmic,	la	coordinació	muscular	i/o	per	paràlisi	muscular.	Per	

conseqüent,	solen	ser	usuaris	que	necessiten	de	diferents	ajudes	tècniques,	així	com	

cadires	 de	 rodes,	 crosses,	 etc.	 Aquesta	 situació	 dificulta	 l’accés	 i	 transport	 cap	 al	

centre,	 la	 qual	 cosa	 el	 duu	 a	 plantejar-se	 la	 possibilitat	 de	 dependre	 de	 transport	

adaptat,	a	més	de	la	eliminació	de	barreres	arquitectòniques,	que	encara	avui	en	dia	

hi	són	presents	a	alguns	centres.	

Pel	 que	 fa	 a	 la	 postura,	 solen	 presentar	 dificultats	 per	 mantenir	 una	 postura	

adequada	i	adaptar	les	distintes	parts	del	cos	als	canvis	posturals.	A	més,	presenten	

dificultats	 a	 l’hora	 de	 coordinar	moviments	 i	 grups	musculars	 a	 l’hora	 de	 realitzar	

activitats	 escolars	 i	 de	 la	 vida	 diària.	 Les	 costures	 anormals	 constants	 i	 la	 falta	 de	

mobilitat	 comporten	 l’aparició	de	deformitats	osteo-articulars,	 i	 per	 tant,	 es	 veu	 la	

necessitat	 de	 realitzar	 adaptacions	 en	 el	 mobiliari	 escolar,	 atenent	 a	 les	

característiques	individuals	de	l’alumnat.		

	

2. MANIPULACIÓ	

	

L’absència	de	control		postural,	la	descoordinació	de	moviments	i	les	dificultats	per	la	

independència	 segmentària	 repercuteixen	en	 la	 utilització	dels	membres	 superiors.	

Hi	 trobem	alumnes	que	no	utilitzen	 les	seves	mans	per	 res,	aquells	que	assenyalen	

objectes	 però	 no	 són	 capaços	 d’agafar-los,	 aquells	 que	 poden	 agafar-los	 però	 no	

amollar-los,	 i	aquells	que	poden	manipular	els	materials	però	de	 forma	atípica.	Per	
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aquesta	 raó,	 es	 veu	 una	 necessitat	 d’adaptar	 el	 material	 didàctic	 de	 manera	 que	

pugui	facilitar	la	realització	de	diferents	tasques	escolars.		

	

3. COMUNICACIÓ	

	

És	 probable	 també	 que,	 en	 alguns	 casos,	 la	 discapacitat	 motriu	 vagi	 lligada	 a	

dificultats	en	l’expressió	oral	i/o	escrita,	inclús	per	exposar	els	seus	desitjos	a	través	

d’expressions	 facials	o	gestos.	Poden	haver-hi	casos	en	que	 l’individu	pugui	emetre	

sons	 però	 no	 comprensibles,	 que	 pugui	 dir	 algunes	 paraules	 o	 que	 simplement	 no	

pugui	pronunciar	ni	una	paraula.	Per	tant,	és	convenient	l’ús	d’ajudes	tècniques	com	

l’adaptació	curricular	centrada	en	la	parla	i	en	tots	els	processos	de	la	comunicació.	

És	possible	 també	que	puguin	presentar	 símptomes	sensorio-perceptius,	afectant	a	

l’audició	 i	 la	 vista,	 i	 per	 tant,	 condicionant	 la	percepció.	 I	 això	duu	a	 contemplar	 la	

idea	de	promoure	una	adaptació	curricular	si	fos	necessari.	

	

4. AUTONOMIA	PERSONAL	

	

Les	 alteracions	 relacionades	 amb	 la	 mobilitat,	 el	 control	 postural,	 les	 sensorio-

perceptives	 i	 la	manipulació	condicionen	el	desenvolupament	de	 les	activitats	de	 la	

vida	 diària	 (vestir-se,	 menjar,	 higienitzar-se,	 jugar,	 etc.),	 dificultant	 l’adquisició	 de	

l’autonomia	personal	de	l’alumnat	amb	DM.	

Hi	 ha	 infants	 que	 sol·liciten	 una	 dependència	 total	 d’un	 adult,	 uns	 altres	 que	

col·laboren	en	la	mesura	de	les	seves	possibilitats,	i	uns	altres	que	només	necessiten	

d’ajuda	verbal	i/o	una	certa	vigilància	per	al	manteniment	de	postures	adequades.		

Per	tant,	enfocant-se	en	les	seves	possibilitats	i	limitacions,	és	necessari	dur	a	terme	

un	 programa	 d’autonomia	 per	 marcar	 les	 pautes	 d’actuació	 proporcionant	 els	

recursos	materials	i/o	personals	necessaris.		
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5. APRENENTATGE	ESCOLAR	

	

La	capacitat	 intel·lectual	no	té	el	per	què	de	veure’s	afectada,	però	solen	aparèixer	

degut	al	contacte	tan	limitat	amb	el	món	exterior.		

La	 existència	 d’altres	 trastorns	 associats	 i	 l’absència	 de	 l’escola	 per	 malalties	

compliques	el	domini	dels	aprenentatges	previstos	(Rosa	i	cols.,	1993).	A	més,	tenen	

dificultats	per	realitzar	les	tasques	encomanades	i	el	ritme	a	l’hora	de	realitzar-les	és	

bastant	lent.	Per	tant,	aquestes	limitacions	han	de	ser	contemplades	en	el	disseny	de	

la	resposta	educativa,	una	adaptació	curricular.		

	

El	 que	 podem	 extreure	 de	 tota	 aquesta	 informació	 és	 molt	 important,	 ja	 que	 gràcies	 a	

aquest	anàlisi	es	pot	veure	quin	tipus	de	discapacitat	pot	estar	patint	un	infant,	observant	els	

símptomes	que	hi	presenta.	A	més,	cal	dir	que	la	majoria	d’afectats	solen	anar	també	lligats	

a	 dificultats	 intel·lectuals,	 de	 comunicació	 o	 emocionals	 i	 afectives.	 Per	 tant,	 és	 molt	

important	que	un	docent	 tingui	 en	 compte	 tots	 els	 símptomes	que	hi	 presenta	per	 tal	 de	

poder	afavorir	al	màxim	el	seu	rendiment	i	posar	èmfasi	en	les	seves	capacitats.		

	

	

	

	

	

	

	

Per	 tant,	 el	 que	 volem	 aconseguir	 és	 que	 aquesta	 perspectiva	 social	 de	 la	 discapacitat	

provoqui	 un	 canvi	 en	 les	 actituds	 i	 pràctiques	 socials	 referides	 a	 les	 persones	 amb	

discapacitat.	S’ha	de	 fer	veure	 i	entendre	que	 les	persones	amb	discapacitat	 són	persones	

amb	total	dret	per	participar-hi	socialment,	i	per	tant,	els	elements	dissenyats	a	nivell	global	

han	 de	 ser	 vàlids	 per	 tots	 els	membres	 d’aquest	 col·lectiu,	 és	 a	 dir,	 ha	 de	 ser	 un	 disseny	

universal.		

En	conclusió,	cal	 fer	possible	 i	promoure	que	 la	 intervenció	pedagògica	doni	resposta	a	 les	

següents	necessitats	educatives:	

En	síntesis,	las	necesidades	educativas	especiales	(NEE)	derivadas	

de	 las	 lesiones	 cerebrales	 afectarán	 a	 los	 ámbitos	 de	 postura,	

movilidad	 y	 desplazamiento,	 manipulación,	 comunicación	 y	

lenguaje,	 sensorioperceptivo,	 personalidad,	 autonomía	 personal	

así	 como	 a	 los	 aprendizajes	 escolares	 propiamente	 dichos.	 (Le	

Metayer,	1995;	Levitt,	2000).	
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- Trasllat	al	centre	

- Supressió	de	barreres	arquitectòniques	

- Adaptació	del	mobiliari	i	material	didàctic	

- Ajudes	tècniques	

- Personal	especialitzat	

- Adaptacions	curriculars	

- Desenvolupament	de	relacions	interpersonals	

	

Hi	 ha	 diverses	 fonts	 d’anàlisi	 amb	 les	 quals	 és	 possible	 profunditzar	 i	 reconèixer	 aquest	

procés	de	canvi:	

	

A. L’any	2001,	la	OMS	va	publicar	la	Classificació	de	Funcionament	de	la	Discapacitat	i	la	

Salut	 (CIF),	 on	 es	 canviava	 el	 concepte	 de	 discapacitat.	 Aquesta	 passava	 de	 ser	

concebuda	com	un	fet	que	afecta	únicament	a	la	persona	com	a	un	ser	individual,	per	

reconèixer	que	existeixen	restriccions	a	l’entorn	on	hi	viuen	que	provoquen	la	creació	

de	 barreres	 per	 la	 realització	 de	 les	 activitats	 i	 participació	 d’aquest	 col·lectiu	 de	

persones.	

Per	 tant,	 ens	 situem	 en	 una	 panoràmica	 que	 ens	 ha	 de	 permetre	 canviar	

l’enfocament	 de	 i	 cap	 a	 les	 persones	 amb	 discapacitat	 per	 tel	 d’analitzar-les	 des	

d’una	perspectiva	diferent	que	de	de	permetre’ns	noves	estratègies	d’intervenció.	 I	

fer	veure	que	el	problema	no	són	 les	persones,	sinó	els	recursos	 i	oportunitats	que	

els	ofereix	el	seu	entorn	pròxim,	i	per	altra	banda,	que	juntament	amb	les	limitacions	

i	 deficiències	 que	 presenten	 sempre	 hi	 ha	 capacitats	 i	 competències	 que	 podes	

desenvolupar-se,	 per	 aconseguir	 provocar	 l’aprenentatge	 i	 el	 desenvolupament	

personal.	

	

B. Històricament,	la	discapacitat	es	centrava	en	els	dèficits	que	presentava	una	persona	

determinada	i	en	les	dificultats	que	aquesta	tenia	per	adaptar-se	a	les	exigències	de	
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l’entorn	escolar.	Aquest	fet	promovia	les	intervencions	basades	en	les	limitacions	de	

l’individu	i	les	actuacions	terapèutiques.		

L’any	 1978,	 l’informe	 Warnock	 planteja	 el	 concepte	 de	 ‘necessitats	 educatives	

especials’,	 el	qual	 implica	una	nova	 forma	d’entendre	 la	 integració	de	 les	persones	

amb	discapacitat,	rompent	amb	el	predomini	del	dèficit	i	modificant	la	perspectiva	de	

l’anàlisi,	donant	importància	i	rellevància	al	context,	les	seves	oportunitats	i	recursos	

sobre	la	deficiència	i	limitacions.		

Aquesta	concepció	estableix	una	relació	asimètrica	entre	la	persona	i	el	seu	entorn,	

potenciant	una	 cultura	basada	en	 la	discapacitat	on	predomina	 la	pertinència	a	un	

determinat	 grup	 amb	 dèficits	 comuns,	 més	 que	 a	 les	 característiques	 i	 demandes	

particulars	de	cada	individu.	

Això	conclou	en	que	no	s’ofereix	cap	possibilitat	a	 la	persona	amb	discapacitat	per	

desenvolupar	i	aplicar	les	seves	potencialitats	i	aprenentatges,	ni	tan	sols	de	construir	

la	seva	pròpia	 identitat	 i	 interacció	social,	ni	acumular	experiències	 i	millorar	el	seu	

autoestima	i	socialització.	Aquesta	visió	ens	duu	a	un	model	funcional	d’intervenció	

introduint	el	terme	“Barreres	per	 l’aprenentatge	 i	 la	participació”	(Booth	 i	Ainscow,	

2002).	 	Aquest	concepte,	vist	com	a	les	dificultats	que	la	persona	hi	troba	en	el	seu	

procés	educatiu,	en	situa	en	un	model	social	respecte	a	la	discapacitat.	El	problema,	

dit	d’alguna	manera,	passa	de	ser	una	dificultat	individual	pròpia	a	ser	la	relació	entre	

el	funcionament	de	l’individu	i	el	seu	entorn.		

	

C. Progressivament,	 es	 va	 produint	 una	 evolució	 en	 el	 canvi	 conceptual	 sobre	 la	

discapacitat,	des	de	posicions	exclusives	cap	a	la	inclusió,	a	partir	de	la	visió	i	el	nivell	

d’intolerància	que	el	sistema	educatiu	presenta	cap	a	la	diversitat,	el	que	va	generant	

la	creació	de	desigualtats.		

Wahmeyer	(2009,	47)	assenyala	un	procés	evident:	“Passar	de	crear	programes	per	

estudiants	 basats	 en	 les	 seves	 etiquetes	 a	 dissenyar	 vertaders	 recolzaments	

generalitzats.	 Ens	 fan	 canviar	 serveis	 segregats,	 separats,	 per	 pràctiques	 inclusives.	

Emfatitzar	els	punts	forts	individuals	en	lloc	de	les	discapacitats	i	se	centren	en	donar-

los	poder	i	autodeterminació”.	
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La	UNESCO	(2005,	23-24)	mostra	les	etapes	de	comprensió	en	el	moviment	cap	a	la	

inclusió.	Es	demostra	com	les	actituds	de	la	societat	dirigeixen	les	accions,	el	nivell	de	

compromís	 i	 els	 serveis	 proporcionats	 a	 grups	 tradicionalment	 exclosos.	 La	

comprensió	ens	duu	a	la	integració,	relacionada	amb	el	concepte	de	NEE,	només	des	

del	coneixement	podem	arribar	a	 la	 inclusió,	on	l’equitat	 i	 la	 igualtat	d’oportunitats	

presideixin	totes	les	decisions.		

	

ORIENTACIONS	METODOLÒGIQUES	A	L’ÀREA	D’EDUCACIÓ	FÍSICA	
	

Primerament,	s’ha	de	tenir	en	compte	el	paper	del	docent	en	l’àrea	d’Educació	Física	
com	 a	 element	 indispensable	 per	 la	 inclusió	 de	 tot	 l’alumnat.	 Com	 diu	 A.	 Batalla	
(1999);	 “Si	 a	 l’alumnat	 amb	 discapacitat,	 amb	 motivació	 per	 aprendre	 i	 amb	 una	
certa	confiança	en	si	mateix,	li	oferim	la	informació	necessària	de	què	fer,	com,	i	els	
recursos	 necessaris	 adaptats,	 arribarà	 a	 desenvolupar	 les	 seves	 habilitats	 motrius	
com	qualsevol	altre	escolar”.	Per	això,	es	proposa	que	el	professorat:		

	 	 -		Fixi	objectius	concrets	i	realitzables	a	curt	termini.			

	 	 -		Graduï	les	dificultats.			

	 	 -		Valori	les	diferències	individuals.			

	 	 -		Potenciï	pràctica	amb	èxit.			

	 	 -		No	potenciï	excessivament	la	competició.			

	 	 -		Eviti	seleccionar	i	eliminar.			

	 	 -		Realitzi	activitats	conegudes,	sense	molta	complexitat.			

	 	 -		Realitzi	activitats	variades	amb	un	objectiu	i	contingut	comú.			

	 	 -		Doni	consignes	molt	clares.			

	 	 -		Valori	l’esforç	i	progressos	en	la	mesura	correcta.	

De	tal	manera,	les	funcions	principals	del	personal	docent	segons	Cumellas	i	Estrany	(2006)	
es	defineixen	com:	
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• Estar	 informat	sobre	el	procés	d’aprenentatge	 i	desenvolupament	físic	de	 l’alumnat	

amb	 discapacitat,	 per	 tal	 de	 programar	 adequadament	 els	 continguts	 i	 objectius	 a	

treballar	dins	el	grup-classe.	

• Promoure	 un	 aprenentatge	 significatiu	 i	 dels	 coneixements	 previs,	 ja	 que	

condicionaran	el	que	aprendrà.	

• Adaptar	 el	 currículum	 escolar	 a	 l’alumnat	 amb	 NEE	 i	 promoure	 la	 presa	 de	

consciència	de	les	seves	possibilitats	i	 limitacions	reals,	per	tal	d’aconseguir	el	nivell	

més	alt	possible	de	desenvolupament	i	adquisició	de	nous	coneixements.	

• Garantir	un	equilibri	entre	l’alumnat	NEE	i	el	currículum	d’E.P.	creant	les	condicions	

apropiades	per	permetre	el	seu	desenvolupament.	

• Utilitzar	les	estratègies	necessàries	per	l’adquisició	de	seguretat	i	major	mobilitat	per	

part	de	l’alumne.	

• Promoure	la	tolerància	per	part	del	grup-classe	i	la	valoració	de	les	persones	per	les	

seves	capacitats	i	no	per	les	dificultats.	

• Trobar	 l’equilibri	 just	 entre	 l’exigència	 i	 la	 sobreprotecció,	 actituds	 que	 impedeixin	

que	l’alumnat	amb	discapacitat	sigui	el/la	responsable	de	la	seva	vida	i	infereixi	en	el	

seu	creixement	personal.	

• Tenir	present	l’assessorament	a	les	famílies	i	la	col·laboració	mútua.		

	

Per	altra	banda,	cal	esmentar	diverses	orientacions	didàctiques	que	poden	ser	útils	durant	la	

tasca	 de	 planificació	 i	 programació	 de	 les	 sessions.	 Segons	 Ríos	 (2009),	 les	 orientacions	

didàctiques	més	adequades	són:	

	

• Promoure	i	estimular	la	deambulació	en	el	cas	que	disposi	d’ella.		

• Prioritzar	el	coneixement	i	acceptació	del	propi	cos,	així	com	de	les	seves	possibilitats	

de	moviment,	incidint	especialment	en	millorar	la	funció	respiratòria,	l’ajust	postural,	

l’equilibri,	 el	 control	 tònic	 i	 la	 relaxació,	 potenciant	 la	 relació	 amb	 l’entorn	

(organització	espacial	i	temporal).	

• Desenvolupar	 programes	 d’activitat	 física	 preventiva,	 amb	 l’objectiu	 d’afavorir	 el	

control	 de	 pes	 corporal	 i	 el	 desenvolupament	 de	 diferents	 grups	 musculars	 que	

facilitin	una	millor	qualitat	de	vida.	
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• Potenciar	 les	habilitats	motrius	bàsiques	per	afavorir	 l’autonomia	 i	el	domini	de	 les	

ajudes	tècniques	de	deambulació,	que	permetran	la	facilitació	de	la	vida	quotidiana.	

• Estimular	la	capacitat	d’expressió	i	comunicació	corporal.		

• Espai:		

o Delimitar	l’espai	per	compensar	les	dificultats	de	mobilitat.		

o Terreny	llis	i	pla	per	afavorir	els	desplaçaments.	

• Material:		

o Ajudes	tècniques:	bastons	o	caminadors	pels	problemes	d’equilibri,	cadira	de	

rodes,	etc.		

o Material	d’espuma	o	qualsevol	altre	que	faciliti	la	prensió.		

o Introduir	el	material	específic	d’esport	adaptat.		

• Presència	de	mestre/a	de	suport	o	col·laborador/a,	per	tal	de	facilitar	la	participació	

activa	en	les	sessions,	les	ajudes	físiques	i	d’acompanyament,	si	en	precisen.	

	

DETECCIÓ	D’ALUMNES	AMB	DICAPACITAT	MOTRIU	
	

Com	he	comentat	anteriorment,	hi	ha	diversos	tipus	de	dificultats	motrius	que	hi	presenten	

els	 individus,	 i	 alguns	 indicadors	 que	 poden	 servir	 per	 observar	 les	 característiques	 de	

moviment	de	l’alumnat	i	les	seves	possibilitats	de	participació	dins	el	grup	són:	

	

	 POSICIONS	ESTÀTIQUES	 	

- Es	manté	dret	per	sí	mateix	

- Manté	l’equilibri	

- Camina	tot/a	sol/a	

- Algú	el	sosté	per	caminar	

- Camina	utilitzant	un	bastó/andador		

- Canvia	de	posició:	dret-assegut,	assegut-enterra,	enterra-dret	

- Es	manté	assegut	tot/a	sol/a	
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HABILITATS	AMB	LA	PILOTA	

- Llança	pilotes:	Ho	fa	amb	diferents	mides	de	pilotes	i	objectes	

- Manipula	pilotes:	Observa	la	mida	de	les	pilotes	que	pot	agafar	

- Manté	l’equilibri:	Dret/a	pot	xutar	una	pilota	

	

PRENSIÓ	I	MANIPULACIÓ	

- Prensió:	Habilitat	amb	la	mà	per	agafar	un	objecte.	Observar	si	agafa	objectes	

de	diferent	mida	i	si	els	aguanta	per	moments	prolongats.	

- To	muscular	i	força	de	mans:	Pitja	massa	l’objecta	o	estreny	massa	la	mà	que	

no	la	pot	estendre	per	agafar	altres	objectes.	O	manca	de	força	suficient	per	

aguantar	objectes	amb	les	seves	mans.	

- Control	 del	 tronc	 i	 del	 cap:	 Observar	 si	 manté	 la	 postura	 assegut/da	 al	

realitzar	activitats	amb	les	mans.	

- Habilitats	per	amollar:	Observar	si	canvia	objectes	d’una	mà	a	l’altra	i	el	deixa	

suaument	sobre	un	espai.	

- Desenvolupament	bilateral:	Ús	d’ambdues	mans	de	manera	pràctica.	

	

	

FUNCIONS	PERCEPTUALS	

- Agudesa	visual:	Capacitat	de	centrar	imatges	per	comprendre-les.	

- Camp	visual:	Espai	davant	nosaltres	i	que	percebem.	

- Seguiment	visual:	Capacitat	de	seguir	un	objecte	en	moviment.	
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METODOLOGIA	I	DESENVOLUPAMENT	DE	LA	PRÀCTICA	

	

DISSENY	DE	LA	INVESTIGACIÓ		
	
Per	dur	a	terme	la	meva	investigació,	he	decidit	utilitzar	dues	tècniques.	Una	de	quantitativa,	

que	seria	el	qüestionari	de	preguntes	on-line,	i	l’altra	tècnica	qualitativa,	que	és	la	entrevista.	

La	metodologia	 utilitzada	 per	 tal	 d’aconseguir	 els	 objectius	 proposats	 en	 la	 realització	 del	

propi	treball	ha	estat	basada	en:	

	

- Consulta	i	recerca	d’investigacions	i	teories	centrades	en	l’Educació	Física	a	Educació	

Primària	i	la	inclusió	de	les	discapacitats	motrius.	

- Recerca	 informàtica	sobre	 les	necessitats	 i	aspectes	característics	de	 l’alumnat	amb	

discapacitat	motriu.	

- Recollida	d’informació	sobre	el	punt	de	vista	de	gent	externa	a	la	docència.	

o Elaboració	 d’una	 enquesta	 oberta	 a	 tothom	 que	 vulgui	 participar,	 sobre	 la	

coneixença	de	persones	que	hagin	patit	alguna	discapacitat	motriu	en	la	seva	

etapa	educativa.	

- Recollida	d’informació	sobre	les	experiències	pròpies	i	opinions	pròpies	del	personal	

docent	amb	alumnat	amb	discapacitat	motriu.		

o Elaboració	d’una	entrevista	a	un	docent	estranger	

o Elaboració	d’una	entrevista	a	un	llicenciat	en	INEF,	exercint	com	a	docent	

	

INSTRUMENTS	
	

§ Enquesta.	

Per	 realitzar	 l’enquesta	 he	 realitzat	 un	 qüestionari	 d’elaboració	 pròpia,	 de	 forma	

online,	 al	 qual	 hi	 podia	 accedir	 tothom	que	 volia,	 i	 al	 qual	 han	 contestat	unes	116	

persones.	He	decidit	utilitzar	aquesta	tècnica	degut	a	la	gran	quantitat	de	respostes	

que	es	poden	aconseguir	amb	gran	rapidesa.		

Segons	la	Meneses,	J.	i	Rodríguez,	D.	ha	d’atendre	a	tres	requeriments	essencials:	
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o Necessitat	de	produir	i	recollir	dades	estructurades	per	prendre	decisions	

o S’aconsegueix	 gràcies	 a	 la	 col·laboració	 de	 les	 pròpies	 persones	 com	 a	

autoinformadors	

o Tenen	una	precisió	(o	un	error)	coneguda	per	a	les	afirmacions	obtingudes.	

	

Es	 tracta	 d’una	 mena	 d’instrument	 estandarditzat	 que	 ens	 permet	 la	 recollida	 de	

dades	 per	 extreure	 la	 informació	 rellevant	 cercada	 sobre	 una	 mostra	 o	 tema	 del	

nostre	interès.		

	

El	qüestionari,	com	a	formulari	d’investigació,	té	diversos	objectius:	

- Presentar	 l’objectiu	 de	 la	 investigació	 a	 través	 de	 preguntes	 concretes	 que	

seran	contestades	pels	entrevistats.	

- Servir	 d’estímul	 per	 la	 cooperació	 dels	 entrevistats,	 depenent	 del	 disseny,	

estructura,	ordenació	i	aspectes	utilitzats.	

- Homogeneïtzar	l’obtenció	d’informació	desitjada.	

- Tractar	les	dades	de	manera	més	ràpida	i	eficaç.	

	

A	 l’hora	de	preparar	el	qüestionari,	 vaig	haver	de	 fer	unes	decisions	prèvies,	 tenint	en	

compte	el	propòsit	de	la	meva	investigació.	El	que	jo	volia	aconseguir	a	través	d’aquestes	

preguntes	era	conèixer	la	visió	de	la	societat	sobre	el	tracte	cap	a	les	persones,	sobretot	

nins	i	nines	en	etapa	educativa,	que	sofreixen	algun	tipus	de	discapacitat	física	o	motriu.	

Per	 tant,	 a	 l’hora	 de	 la	 formulació	 de	 les	 preguntes	 vaig	 tenir	 molt	 en	 compte	 els	

continguts	 que	 volia	 tractar	 i	 analitzar	 les	 dificultats	 de	 les	 respostes.	 Vaig	 decidir	 fer	

unes	 preguntes	 dedicades	 a	 les	 situacions	 de	 centre	 en	 general,	 i	 un	 altre	 bloc	 de	

preguntes	dirigides	al	context	dins	les	sessions	d’Educació	Física	en	Educació	Primària.	

Finalment,	 arribat	 el	 moment	 de	 construir	 el	 qüestionari	 (Google	 enquestes),	 m’he	

centrat	en	una	estructura	de	 resposta	múltiple,	on	els	entrevistats	 tenien	entre	dues	 i	

quatre	 possibles	 respostes	 a	 triar,	 de	 les	 quals	 només	 podien	 triar	 una,	 segons	 el	 que	

ells/es	pensaven.		
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Cal	 dir	 que	 he	 volgut	 que	 les	 respostes	 dins	 el	 qüestionari	 siguin	 de	 forma	 anònima,	

sense	 que	 ningú	 hagi	 de	 mostrar	 cap	 informació	 personal.	 Inclusivament,	 he	 rebut	

peticions	 si	persones	amb	alguna	discapacitat	motriu	 també	podien	contestar,	 i	 també	

des	 d’altres	 països.	 Aquest	 fet	m’ha	 obert	 el	 camp	 de	 respostes	 a	 una	 diversitat	més	

ampla	de	contextos	geogràfics.		

Finalment,	 	 automàticament	 s’anava	 generant	 un	 registre	 de	 les	 respostes	 en	

percentatges,	 des	 d’on	 he	 pogut	 extreure	 tota	 la	 informació	 necessària	 a	 partir	 dels	

resultats	de	les	contestacions.		

	

A	continuació,	les	preguntes	esmentades	al	qüestionari:	

	

PREGUNTES	DE	L’ENQUESTA	

1. Coneixes	algú	que	pateixi	una	discapacitat	motriu?	

2. Pateix	aquesta	discapacitat	des	del	seu	naixement?	

3. En	quines	zones	mostra	falta	de	mobilitat?	

4. Creus	que	està	ben	integrat/a	en	la	societat?	

5. Creus	que	se	li	faciliten	tots	els	ajuts	i	serveis	necessaris?	

6. Durant	la	seva	etapa	escolar,	està/estava	ben	integrat/a	en	el	propi	centre?	

7. Se	li	facilitava	la	participació	en	totes	les	activitats?	

8. En	el	cas	de	les	activitats	físiques,	eren	adaptades	a	les	seves	necessitats?	

9. Com	era	tractat/a	segons	el/la	docent	d'Educació	Física?	

10. En	el	cas	de	ser	una	activitat	de	gran	dificultat	per	ell/a,	què	feia?	

11. Hi	 havia	 algun	 especialista	 que	 l'acompanyava	 durant	 aquestes	 hores	 d'activitat	

física?	

12. Hi	havia	algun	fisioterapeuta	dins	del	centre	per	millorar	la	seva	postura	corporal?	

	

	

§ Entrevistes.	

Segons	Folgueiras	(2005),	l’entrevista	és:	

“una	tècnica	de	recollida	d’informació,	que	a	més	de	ser	una	de	les	estratègies	

utilitzades	en	processos	d’investigació,	ja	té	un	valor	en	sí	mateixa”.		
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El	principal	objectiu	de	la	utilització	d’aquesta	tècnica	era	conèixer	les	experiències	i	

vivències	de	dos	professionals	amb	la	formació	d’alumnat,	tant	amb	discapacitats	o	

sense.		

Ambdues	 entrevistes	 han	 estat	 realitzades	 de	 forma	 oral,	 una	 mitjançant	 via	

telefònica,	i	l’altra	en	persona.		

Prèviament,	havia	preparat	 les	preguntes	a	 realitzar	a	 cada	persona,	 i	 a	més,	havia	

esmentat	unes	possibles	respostes	que	podrien	sorgir.	A	mesura	que	anava	fent	 les	

preguntes,	anaven	sorgint	altres	temes	d’interès	que	probablement	no	hauria	tractat,	

però	que	m’han	resultat	de	gran	ajuda.		

Les	 preguntes	 anaven	 enfocades	 un	 poc	 a	 la	 seva	 experiència	 personal,	 pel	 que	

podrien	sorgir	 reaccions	afectives.	 I	a	mesura	que	anava	 fent	algunes	preguntes,	hi	

havia	d’altres	que	s’anaven	contestant	totes	soles,	a	partir	del	que	l’entrevistat	anava	

comentant.		

Durant	 la	primera	entrevista,	 via	 telefònica,	 anava	 fent	anotacions	 sobre	els	 temes	

que	anàvem	tractant,	per	 tal	de	 tenir	un	 registre	de	 les	 contestacions.	Mentre	que	

durant	l’entrevista	personal,	he	demanat	l’autorització	de	l’entrevistat	per	poder	fer	

una	gravació	de	veu	durant	les	preguntes,	de	tal	manera	podia	escoltar	atentament	

el	que	m’estaven	comentant	i	a	la	vegada	prendre	apunts.	A	més,	per	tal	de	revisar	

les	respostes,	podia	tornar	a	escoltar	la	gravació	tantes	vegades	vulgui	i	assegurar-me	

de	no	deixar	cap	concepte	o	informació	important.		

	

RESULTATS	I	DISCUSIÓ	DELS	RESULTATS	
	

A	 continuació	 es	 donen	 a	 conèixer	 els	 resultats	 extrets,	 tant	 de	 de	 l’enquesta	 a	 persones	

desconegudes	que	coneixen	a	alguna	persona	que	hagi	patit	una	discapacitat	motriu	des	de	

la	seva	infància,	com	de	les	entrevistes	fetes	a	especialistes	llicenciats	en	l’àmbit	educatiu	i	

esportiu	que	hagi	tingut	l’oportunitat	de	formar	alumnat	amb	alguna	discapacitat.		

	

L’objectiu	 de	 fer	 aquestes	 preguntes	 és	 conèixer	 com	eren	 tractats	 aquest	 col·lectiu	 a	 les	

aules	 d’Educació	 Primària,	 i	 sobretot	 a	 les	 sessions	 esportives	 dins	 el	 centre.	 	 A	més,	 ens	

serveix	 per	 tal	 d’observar	 si	 ha	 hagut	 algun	 canvi	 de	 mentalitat	 respecte	 a	 aquest	 tipus	
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d’alumnat,	 i	 un	 canvi	 en	 les	 aplicacions	 metodològiques	 a	 l’hora	 de	 realitzar	 activitats	

esportives	dins	el	centre	educatiu.	

	

RESULTATS	DE	L’ENQUESTA		
	

En	aquets	apartat	es	mostren	els	resultats	obtinguts	a	partir	de	les	preguntes	dutes	a	terme	

mitjançant	les	xarxes	socials.	A	aquestes	preguntes	hi	podia	accedir	qualsevol	persona	que	hi	

estigués	interessada	en	el	tema.		

L’enquesta	constava	de	de	dotze	preguntes	sobre	 la	coneixença	de	persones	que	pateixen	

alguna	dificultat	motriu	i	la	seva	experiència	durant	l’etapa	d’Educació	Primària	a	l’escola.		

	

Cal	dir	que	han	participat	en	la	contestació	d’aquestes	preguntes	de	manera	online	un	total	

de	116	persones	anònimes,	a	les	quals	no	se’ls	demanava	cap	tipus	de	dada	personal.	

A	 continuació	 es	 comentaran	 cada	 una	 de	 les	 preguntes	 realitzades	 i	 el	 percentatge	 de	

respostes.	A	més,	es	farà	un	breu	comentari	sobre	la	meva	opinió	personal	i	objectiva	sobre	

la	tria	de	les	respostes.		

	
Pel	 que	 respecta	 a	 la	 pregunta	 inicial,	 es	 tractava	 simplement	 de	 veure	 qui	 ha	mantingut	

contacte	amb	persones	amb	alguna	discapacitat	motriu.	

Segons	un	article	de	la	Organització	de	Nacions	Unides	per	la	Educació,	la	Ciència	i	la	Cultura	

(UNESCO)	 a	 l’any	 2015,	 s’afirma	 que	 no	 existeixen	 dades	 concretes	 que	 demostrin	 la	

quantitat	 real	de	persones	que	pateixen	discapacitats	en	 tot	el	món.	Aquest	 fet	 limita,	de	

manera	 considerable,	 la	 capacitat	 d’informació	 per	 seguir	 des	 de	 prop	 la	 situació	 de	 la	

comunitat	mundial	amb	discapacitat.		

Encara	així,	segons	un	fulletó	informatiu	de	l’Institut	Nacional	d’Estadística	(INE),	l’any	2008	

es	va	fer	una	estimació	de	la	quantitat	de	nins	i	nines	que	patien	alguna	discapacitat	motriu	

al	 nostre	 país,	 i	 el	 resultat	 va	 ser	 que	 el	 67,2%	 del	 total	 de	 la	 població	 amb	 alguna	

discapacitat	 (3,85	 milions	 de	 persones	 amb	 discapacitat	 a	 Espanya),	 eren	 afectats	 per	

presentar	 limitacions	 a	 l’hora	 de	 moure’s	 o	 traslladar	 objectes.	 D’aquests,	 el	 42,5%	 eren	

mascles	i	el	77,5%	eren	de	sexe	femení.		
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També	es	defensa	que	la	deficiència	més	freqüent	és	la	osteo-articular,	que	és	deguda	a	un	

problema	als	ossos	i	les	articulacions.,	i	es	mostra	a	més	de	la	quarta	part	de	la	població	amb	

discapacitat.	 Encara	 que	 la	 deficiència	 que	 causa	 el	 major	 nombre	 de	 discapacitats	 per	

persona	és	la	deficiència	mental.		

	

En	 el	 següent	 gràfic	 podem	 observar	 que,	 segons	 un	 estudi	 fet	 l’any	 1999,	 la	majoria	 de	

discapacitats	eren	relacionades	amb	la	mobilitat.	Més	del	50%	de	la	població	espanyola	patia	

una	dificultat	motriu.		

	
	
	
Passant	 a	 la	 segona	pregunta,	 es	demanava	 si	 dita	discapacitat	 era	 innata	o	era	deguda	a	

algun	accident.	Aquesta	dada	és	important,	per	tal	de	tenir	una	idea	sobre	el	percentatge	de	

nins	i	nines	que	pateixen	una	discapacitat	motriu	des	del	seu	naixement,	és	a	dir,	de	manera	

genètica.		

	

Segons	l’INE,	la	taxa	de	discapacitat	ha	baixat	mig	punt	des	del	seu	anterior	estudi	realitzat	

l’any	 1999.	 Per	 explicar	 aquesta	 decreixença,	 cal	 tenir	 en	 compte	 els	 dos	 factors	 més	
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destacants	 d’aquesta	 evolució.	 Per	 una	 banda,	 cal	 tenir	 en	 compte	 que	 hi	 ha	 hagut	 un	

considerable	augment	de	 la	població	major	de	64	anys	 (un	14,4%	 fins	al	2008),	 fet	que	 fa	

créixer	el	nombre	de	persones	amb	discapacitat.	I	per	altra	banda,	cal	destacar	la	millora	de	

les	condicions	socials	 i	saludables	de	 la	nostra	societat,	que	fa	que	el	nombre	de	persones	

amb	discapacitat	sigui	menor	del	que	s’esperava.		

La	 disminució	 d’aquesta	 taxa	 de	 discapacitat	 es	 dóna	 en	 tots	 els	 trams	 d’edat	 compresos	

entre	els	6	anys	i	els	90.	Al	següent	gràfic	es	pot	observar	que	la	baixada	més	destacable	és	

compresa	entre	els	anys	75-84.	

	

	

	

Tenint	 en	 compte	 aquest	 gràfic,	 es	 pot	 arribar	 a	 la	 conclusió	 que	 les	 discapacitats	 solen	

aparèixer	a	edats	més	tardanes,	sobretot	a	partir	dels	65	anys	és	quan	es	nota	una	elevada	

crescuda	 de	 població	 afectada	 per	 algun	 tipus	 de	 discapacitat.	 I	 un	 altre	 fet	 a	 tenir	 en	

compte,	 és	 que	 les	 dones	 sempre	 mantenen	 el	 mateix	 perfil,	 superant	 el	 nombre	 de	

persones	afectades	en	comparació	amb	el	grup	masculí.	

	

La	 tercera	 pregunta	 es	 centrava	 en	 conèixer	 les	 zones	 més	 afectades	 del	 cos	 a	 aquest	

col·lectiu	de	persones.	És	interessant	conèixer	bé	les	zones	afectades	del	cos	dels	afectats,	ja	

que	a	partir	d’aquí	es	poden	dissenyar	diversos	tipus	d’activitats	diferents	per	tal	d’ajudar-
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los	 al	 màxim	 en	 el	 seu	 rendiment.	 A	 més,	 ens	 servirà	 com	 a	 guia	 per	 poder	 observar	 la	

prevalença	de	diverses	postures	i	funcionalitats	de	distintes	parts	del	cos.		

Segons	les	respostes	dels	participants,	el	més	freqüent	als	centres	educatius,	és	la	presència	

d’alumnat	 amb	 dificultats	 de	 mobilitat	 a	 les	 extremitats	 inferiors,	 encara	 que	 va	 bastant	

seguit	de	patir	dita	inamobilitat	a	la	majoria	del	cos.			

Segons	un	estudi	de	l’INE	(2008),	que	defensa	que	els	problemes	de	mobilitat	són	el	primer	

tipus	de	discapacitat	més	destacat,	esmenta	el	següent.		

	
Els	principals	grups	de	discapacitat	de	les	persones	de	sis	i	més	anys	residents	

a	llars	són	els	de	mobilitat	(que	afecta	el	6,0%	de	la	població),	vida	domèstica	(4,9%)	i	

auto-cura	(4,3%).	De	fet,	més	de	la	meitat	de	les	persones	amb	discapacitat	tenen	

limitacions	en	la	seva	activitat	a	causa	de	algun	d'aquests	tres	motius.	

Dins	el	grup	de	mobilitat,	la	restricció	de	desplaçar-se	fora	de	la	llar	afecta	dos	de	

cada	tres	persones	amb	problemes	de	mobilitat.	

	
	
	
Passant	a	la	següent	pregunta,	ja	ens	enfoquem	més	en	el	tema	social	i	la	integració	amb	la	

resta	dels	individus	en	la	seva	vida	quotidiana.	

Els	resultats	extrets	d’aquesta	pregunta	han	estat	els	següents:	

	
	
										

	

	
	
	

-	Sí,	era	integrat/da	socialment	
-	No,	no	era	integrat/da	socialment	
-	Sí,	era	integrat/da,	encara	que	en	algunes	
situacions	era	exclòs/a	
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Analitzant	aquestes	contestacions,	 la	veritat	és	que	és	una	situació	un	poc	 relativa.	El	que	

vull	dir	amb	això	és	que,	sempre	es	pot	trobar	de	tot.	És	tanta	la	diversitat	d’individus	que	

convivim	en	la	societat,	que	es	nota	una	gran	diferència	entre	tots.		

Per	 desgràcia,	 hi	 ha	 un	 grau	 elevat	 de	 la	 nostra	 societat	 que	 suposa	 una	 ruptura	 per	 la	

inclusió.	Molta	 gent	 es	 pensa	 que	 pel	 simple	 fet	 de	 patir	 una	 discapacitat	 física,	 aquesta	

persona	ja	és	diferent	i	no	el	consideren	com	un	igual	a	ells/elles.	Aquest	fet	repercuteix	de	

manera	 molt	 negativa	 a	 aquestes	 persones	 afectades,	 ja	 que	 emocionalment	 els	 afecta	

moltíssim	 i	 això	 els	 provoca	 tenir	 una	 baixa	 autoestima,	 i	 la	 possibilitat	 d’acabar	 en	 una	

depressió.	Amb	això	s’està	provocant	a	un	col·lectiu	de	persones,	que	ja	pateix	una	dificultat,	

empitjorar	el	seu	estat	saludable	i	emocional.		

Aquest	fet	repercuteix	molt	en	l’assistència	als	centres	educatius.	Segons	un	article	realitzat	

per	Rello,	M.	C.	(2019),		a	Mèxic,	un	53,3%	de	nins/es	i	joves	amb	discapacitat	no	concorre	a	

escola.	 La	 major	 assistència	 al	 centre	 educatiu	 és	 per	 part	 de	 la	 població	 que	 pateix	

discapacitat	 visual,	 mentre	 que	 disminueix	 a	 un	 10,9%	 de	 la	 població	 amb	 discapacitat	

motora	que	assisteix	 a	 escola.	 Concretament,	 en	aquest	país,	 una	de	 les	principals	 causes	

d’aquest	motiu	pot	 ser	degut	a	 l’estatus	 social	 i	 la	 falta	de	 recursos,	però	 la	 causa	que	ve	

donada	per	la	pròpia	exclusió	social	també	hi	és	molt	present.	I	per	tant,	aquí	també	s’està	

provocant	un	impediment	d’accés	a	la	educació	a	aquest	col·lectiu	de	gent,	que	per	tant,	els	

provocarà	una	baixada	en	el	seu	rendiment	intel·lectual	i	problemes	a	l’hora	de	socialitzar-

se.	

El	que	vull	dir	amb	tot	això	és	que,	és	de	gran	importància	aconseguir	que	aquest	col·lectiu	

es	senti	 inclòs	en	la	societat,	 ja	que	depèn	de	la	resta	d’individus	el	seu	benestar.	El	factor	

més	important	en	el	desenvolupament	social	de	l’alumnat	amb	discapacitat	és	la	seva	pròpia	

socialització	amb	la	resta	d’individus,	i	per	tant,	està	en	mans	de	la	resta	aconseguir	aquesta	

inclusió	i	fer	que	es	senti	un	més,	sense	tenir	en	compte	les	seves	necessitats,	sinó	les	seves	

capacitats.	

	

La	 següent	pregunta	va	dirigida	a	 les	ajudes	que	han	de	pertànyer	al	 col·lectiu	que	pateix	

algun	tipus	de	discapacitat.	Segons	l’INE	(any	2008),	s’ha	investigat	si	aquestes	persones	que	

presenten	alguna	discapacitat	reben	algun	tipus	d’ajuda,	i	els	resultats	afirmen	que	un	66,%	
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de	les	persones	amb	discapacitat	reben	algun	tipus	d’ajuda.	Això	deixa	a	més	d’un	milió	de	

persones	 sense	 rebre	 cap	 tipus	 d’ajuda	 per	 poder	 realitzar	 les	 activitats	 les	 quals	 no	 els	

permet	realitzar	la	seva	discapacitat.		

A	més,	es	pot	observar	una	gran	diferència	entre	sexes.	Segons	els	següents	gràfics,	podem	

afirmar	que	el	col·lectiu	masculí	està	dotat	de	menys	ajudes	respecte	el	sexe	femení.		

	

	
https://www.ine.es/prensa/np524.pdf	
	
	

	

La	següent	pregunta	va	centrada	més	amb	la	inclusió	dins	el	propi	centre	educatiu.	Aquest	

aspecte	ve	donant	també	per	la	situació	externa	al	centre,	ja	que	en	molts	casos,	si	aquest	

alumne/a	és	exclòs	 socialment	a	algunes	 situacions,	en	el	 context	educatiu	 també	 trobarà	

aquesta	falta	d’integració.		

	

-	Sí,	era	integrat/da	
-	No,	era	exclòs/a	
-	En	algunes	situacions	era	exclòs/a	
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El	que	podem	observar	a	la	situació	dins	el	context	escolar,	és	que	el	percentatge	a	favor	de	

la	 inclusió	 del	 col·lectiu	 amb	 discapacitat	motriu	 és	més	 reduït	 que	 el	 que	 fa	 relació	 a	 la	

exclusió	del	mateix.	Aquest	fet	ve	donat,	majoritàriament	per	la	subestimació	del	potencial	

de	les	persones	amb	discapacitat	motriu.	Aquest	és	un	dels	factors	que	més	afecten	a	la	seva	

inclusió	 i	el	gaudiment	de	 la	 igualtat	d’oportunitat	que	 la	resta	de	companys	 i	companyes.	

Són	les	actituds	negatives	per	part	de	la	resta	d’individus,	el	que	provoca	aquesta	exclusió,	i	

una	visió	de	diversitat	que	separa	els	col·lectius.			

L’actitud	 és	 el	 que	més	 influencia	 en	 aquesta	 visió.	 La	 ignorància	 sobre	 la	 naturalesa	 i	 la	

causa	 dels	 propis	 impediments,	 la	 invisibilitat	 de	 l’alumnat	 que	pateix	 una	discapacitat,	 la	

infravaloració	del	potencial	de	qualsevol	tipus,	i	els	obstacles	cap	a	la	igualtat	d’oportunitats	

són	el	que	mantenen	aquesta	desigualtat	i	marginació	que	afecta	als	més	necessitats.		

	

Passant	a	les	preguntes	més	enfocades	a	les	sessions	d’Educació	Física	dins	el	propi	centre,	

m’he	volgut	centrar	en	l’actuació	docent.	Un	dels	aspectes	que	més	m’interessen	és	el	paper	

que	té	l’alumne/a	amb	dificultat	motriu	dins	una	sessió	d’activitat	física.	Per	tant,	he	decidit	

fer	algunes	preguntes	que	ajudin	a	veure	la	situació	en	la	que	es	troben.	

	

Una	d’aquestes	preguntes	es	basava	en	saber	si,	durant	les	sessions	d’Educació	Física,	eren	

adaptades	 les	activitats	a	 les	necessitats	de	dit	alumnat.	El	percentatge	més	alt,	43,5%,	ha	

contestat	que	només	algunes	activitats	eren	adaptades,	mentre	que	el	26,1%	afirma	que	les	

activitats	 eren	 universals,	 és	 a	 dir,	 no	 es	 feia	 cap	 mena	 d’adaptació	 per	 promoure	 la	

participació	 d’aquell/a	 alumne	 afectat.	 Trobo	 que	 és	 de	 gran	 rellevància	 el	 disseny	

d’activitats	adaptades	a	tot	el	col·lectiu	d’alumnes	per	tal	d’afavorir	 la	seva	participació,	 ja	

que	 és	 un	 factor	 molt	 important	 per	 promoure	 una	 millora	 d’autoestima.	 Per	 tant,	 és	

especialment	 necessari	 adaptar	 l’educació	 centrada	 en	 el	 desenvolupament	 de	 les	

necessitats	del	nin/a,	i	més	tractant-se	d’activitats	físiques,	que	sol	ser	un	dels	aspectes	més	

destacables	de	la	persona	a	l’hora	de	socialitzar-se.		

És	molt	important	també,	l’actuació	del/la	docent.	En	una	de	les	preguntes,	demanava	com	

era	 tractat	 aquest	 individu	per	part	del	 docent,	 on	un	60,9%	afirma	que	aquest	 alumne/a	

amb	necessitats	era	 tractat	com	un	més,	sense	excloure’l	en	cap	moment.	Mentre	que	un	

30,4%	diu	que	el	docent	es	centrava	en	les	seves	dificultats,	enlloc	de	 les	seves	capacitats.	
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Aquest	fet	s’ha	de	tenir	molt	en	compte,	 ja	que	s’està	reforçant	aquesta	visió	negativa	per	

part	de	la	resta	de	companys	cap	a	aquest	alumne/a,	on	ressalten	les	seves	necessitats	que	

el	 diferencien	 de	 la	 resta.	 	 I	 finalment,	 un	 8,7%	 ha	 afirmat	 que	 el	 docent	 es	 dedicava	 a	

mantenir	 allunyat	 a	 aquest	 alumne/a	 de	 la	 resta	 de	 companys,	 és	 a	 dir,	 el	 considerava	

incapaç	 de	 realitzar	 les	 mateixes	 activitats	 que	 la	 resta	 de	 companys.	 Per	 tant,	 estava	

reforçant	 una	 exclusió	 que	 afectava	 negativament	 en	 tots	 els	 aspectes	 a	 l’alumne/a	

afectat/da.		

	

En	el	cas	de	realitzar	alguna	activitat	que	suposés	una	gran	dificultat	d’accés	a	l’individu	amb	

dificultat	motriu,	he	demanat	què	es	dedicava	a	fer	durant	la	sessió,	i	els	resultats	han	estat	

els	següents:	

	

	
Aquest	és	un	dels	fets	que	més	rellevància	tenen	a	l’hora	de	realitzar	una	sessió	d’activitat	

física	amb	alumnat	que	presenta	algun	tipus	de	discapacitat	motriu.	És	 imprescindible	que	

aquest	nin/a	afectat/da	no	quedi	exclòs	del	grup-classe,	sempre	ha	d’estar	amb	la	resta	de	

companys/es,	sense	haver	de	separa-lo/la.		

Encara	 que	 sigui	 una	 activitat	 de	 gran	 dificultat,	 abans	 que	 res	 s’ha	 d’intentar	 fer	 alguna	

adaptació	 per	 tal	 que	 participi	 amb	 la	 resta	 de	 companys.	 I	 a	més	mai	 se	 li	 ha	 d’impedir	

l’accés	a	 la	participació,	encara	que	no	realitzi	 l’activitat,	ha	d’estar	sempre	en	relació	amb	

els	seus	companys.		

	

-	Es	quedava	allunyat/da	del	grup-classe	
sense	fer	res.	
-	Es	dedicava	a	jugar	amb	altre	material	del	
centre	
-	Se	li	permetia	accedir	a	l’activitat	i	estar	
amb	els	seus	companys/es	



                 
	

	 40	

Finalment,	 passant	 a	 les	 darreres	 preguntes.	 M’he	 centrat	 en	 demanar	 la	 presència	

d’especialistes	 al	 centre	 que	 es	 dediquessin	 a	 acompanyar	 a	 l’alumne/a	 amb	 dificultats	

motrius.		

Respecte	a	la	pregunta	“Havia	algun	especialista	que	acompanyava	a	dit	alumne/a	durant	les	

hores	d’activitat	física?”,	les	respostes	han	estat:	

	

	
	

La	presència	d’un	especialista	durant	les	hores	lectives	és	de	gran	importància,	sobretot	en	

aquells/es	alumnes	que	mostrin	un	grau	de	discapacitat	elevat	 i	una	dependència.	Aquests	

especialistes	 cobren	 un	 paper	 molt	 rellevant	 en	 l’etapa	 educativa	 dels	 alumnes,	 i	 depèn	

d’ells/es	 que	 l’alumne/a	 aconsegueixi	 els	 seus	 objectius.	 Quantes	 més	 hores	 estigui	

acompanyant-lo/la,	ajudarà	a	promoure	la	seva	millora	en	tots	els	aspectes,	tant	intel·lectual	

com	física	i	emocionalment.			

I	 per	 acabar,	 la	 darrera	 pregunta	 anava	 lligada	 a	 aquesta	 anterior,	 però	 referint-nos	 a	 un	

especialista	 en	 fisioteràpia.	 És	 molt	 important	 tenir	 en	 compte	 la	 postura	 corporal	 de	

l’alumnat	que	presenta	alguna	discapacitat	 física,	 ja	que	 la	postura	pot	afectar	de	manera	

molt	 negativa	 a	 la	 seva	 pròpia	 salut.	 Per	 tant,	 trobo	 que	 és	 important	 la	 presència	 d’un	

especialista	en	aquest	àmbit	dins	el	propi	centre,	per	tal	de	fer	que	aquests	alumnes	afectats	

puguin	tenir	l’oportunitat	de	millorar	en	la	seva	postura	corporal.		

Les	respostes	a	aquestes	preguntes	m’han	sorprès	bastant,	ja	que	el	82,6%	ha	contestat	que	

no	hi	havia	cap	fisioterapeuta	al	centre,	i	que	per	tant,	aquest	factor	depenia	de	la	família.	

Sí,	sempre	li	acompanyava	
No,	mai	havia	ningú	amb	ell/a	
Sí,	però	venia	unes	poques	hores	a	la	setmana	
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No	 rebien	 cap	 ajuda	 per	 part	 del	 centre	 pel	 que	 fa	 a	 la	 posició	 física	 dels	 seus	 fills/es.	

Mentre,	que	la	resta	(17,4%)	ha	contestat	que	sí	que	hi	havia	un	especialista	en	fisioteràpia,	

però	que	només	assistia	algunes	hores	a	la	setmana.		

És	 de	 vital	 importància	 la	 presència	 d’un	 especialista	 d’aquest	 àmbit,	 i	 que	 a	més,	 estigui	

integrat	amb	l’equip	docent	per	tal	de	poder	conèixer	i	compartir	els	objectius	plantejats	pel	

centre.	La	seva	assistència	és	molt	 important	per	 la	continuïtat	dels	 tractaments	d’aquests	

nins	i	nines.	

	
	

ENTREVISTA	A	ESPECIALISTES	
	
La	 segona	 part	 d’aquest	 pla	 pràctic	 va	 dirigit	 a	 realitzar	 una	 sèrie	 de	 preguntes	 a	 dos	

especialistes	 en	 educació	 de	 nins	 i	 nines,	 que	 durant	 la	 seva	 experiència	 han	 tingut	

l’oportunitat	de	formar	alumnat	amb	algun	tipus	de	discapacitat.			

La	primera	de	 les	entrevistes	ha	estat	dirigida	a	un	docent	estranger	 (Uruguai),	 el	qual	ha	

tingut	més	experiència	en	l’àmbit	de	l’educació	pública,	mentre	que	la	segona	entrevista	ha	

anat	 dirigida	 a	 un	 llicenciat	 en	 INEF	 que	 ha	 fet	 feina	 tota	 la	 seva	 vida	 com	 a	 docent	

d’Educació	 Física,	 a	 part	 de	 formador	 personal,	 entrenador	 de	 gimnàstica	 professional	 i	

bàsquet.		

	

§ Entrevistat	1	

La	primera	entrevista	ha	anat	dirigida	Uber	Gallego	Alberti,	un	conegut	que	ha	exercit	com	a	

docent	a	 l’estranger.	Concretament,	va	exercir	durant	molts	anys	a	Uruguai,	el	seu	país	de	

naixement,	i	posteriorment	va	seguir	exercint	durant	diversos	anys	a	Espanya.	En	total	duu	

exercint	 uns	 vint-i-cinc	 anys	 com	 a	 personal	 docent	 a	 centres	 ordinaris	 públics,	 i	 com	 a	

assistent	social	amb	persones	amb	discapacitats.	

Aquest	 home,	 a	 part	 de	 ser	 docent,	 també	 ha	 fet	 feina	 com	 a	 monitor	 de	 temps	 lliure,	

assistent	social	de	persones	amb	discapacitat	mental,	monitor	de	piscina	per	persones	amb	

discapacitat	motriu,	 i	 a	més,	 ha	 esta	 propulsor	 de	 diversos	 projectes	 personals	 per	 tal	 de	

fomentar	 l’ajuda	 als	 més	 necessitats	 en	 l’àmbit	 de	 les	 dificultats	 motrius.	 Cal	 dir	 que	 ha	

realitzat	diversos	cursos	de	Formació	Esportiva	i	Psicologia.	
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Centrant-nos	 un	 poquet	 en	 la	 seva	 experiència	 a	 l’Uruguai,	 cal	 contextualitzar	 un	 poc	 les	

característiques	 del	 país.	 Es	 tracta	 d’un	 país	 situat	 a	 la	 part	 oriental	 d’Amèrica	 del	 Sud,	

limitant	amb	Brasil	i	Argentina.	La	seva	extensió	és	molt	petita,	176.215	km2,	pel	que	fa	que	

sigui	el	 segon	país	més	petit	de	 tot	Sud-Amèrica.	D’acord	amb	 les	darreres	dades	extretes	

per	 l’Institut	Nacional	 d’Estadística,	 la	 població	 arriba	 als	 3.323.906.	 Personalment,	 com	 a	

persona	nativa	de	 l’Uruguai,	 i	 segons	 la	meva	experiència	durant	pocs	anys	allà,	considero	

que	es	tracta	d’un	país	molt	insegur,	amb	moltes	zones	afectades	per	la	pobresa	i	addiccions	

tòxiques.	Encara	així,	segons	el	Grupo	Banco	Mundial	de	Uruguay	(2019),	destaquen	dit	país	

a	Amèrica	Llatina	per	ser	una	societat	 igualitària,	degut	al	seu	alt	 ingrés	per	càpita.	També	

afirmen	que	els	nivells	de	desigualtat	i	pobresa	són	bastant	baixos,	i	destaca	la	absència	casi	

total	de	negligència.	Defensen	que:			

“Un	sòlid	pacte	social	i	la	apertura	econòmica	sustenten	el	camí	cap	a	la	reducció	de	

la	 pobresa	 i	 la	 promoció	 de	 la	 prosperitat	 compartida	 que	 Uruguai	 ha	 transitat	 amb	 èxit	

durant	la	darrera	dècada”.	

	

Pel	 que	 fa	 al	 sistema	 educatiu,	 segons	 la	 Fundació	 Universia	 (2019);	 “El	 sistema	 educatiu	

uruguaià	es	basa	en	la	gratitud,	la	laïcitat	i	el	lliure	accés	a	l’educació	de	tots	els	ciutadans.	

Segons	 les	estadístiques	de	Nacions	Unides,	és	el	 segon	país	de	Llatinoamèrica	amb	major	

accés	a	l’educació	i	la	seva	taxa	d’alfabetització	és	del	98,5%”.	

L’educació	 en	 aquest	 país	 és	 gratuïta	 en	 tots	 els	 nivells,	 gestionada	 i	 administrada	 pel	

Ministeri	d’Educació	i	Cultura.		

	

Pel	que	respecta	a	la	seva	experiència	amb	alumnat	amb	discapacitats	motrius,	afirma	que	

molts	 d’aquests	 eren	 degut	 a	 una	 discapacitat	 mental	 que	 els	 impedia	 la	 realització	 de	

diversos	moviments	del	seu	propi	cos.	A	més,	la	majoria	d’alumnes	que	patien	una	dificultat	

en	 la	seva	motricitat	era	de	manera	 innata,	 llevat	d’alguns	pocs	que	havia	resultat	degut	a	

algun	accident,	o	 fins	 i	 tot,	alguns	nins	 i	nines	que	patien	una	falta	de	mobilitat	degut	a	 la	

pròpia	alimentació	a	 casa	 seva.	Per	ell,	 i	 per	molts	altres	especialistes,	 l’alimentació	és	un	

factor	 primordial	 per	 la	 salut	 de	 la	 persona,	 i	 a	més,	 és	 un	 aspecte	 que	 s’ha	 de	 tenir	 en	

compte	 per	 la	 valoració	 dels	 moviments	 corporals.	 Per	 exemple,	 els	 nins	 i	 nines	 que	

tendeixen	 a	 seguir	 una	 alimentació	 basada	 en	 greixos	 i	 sucres,	 tenen	més	 possibilitat	 de	
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caure	 en	 obesitat,	 la	 qual	 cosa	 provocaria	 un	 impediment	 a	 l’hora	 de	 realitzar	 diferents	

moviments,	 per	 tant,	 els	 provocaria	 una	 discapacitat	motriu.	 El	mateix	 passa	 amb	 aquells	

nins	i	nines	que	no	s’alimenten	lo	suficient,	que	se	senten	debilitats/des	i	no	són	capaços	de	

dur	a	 terme	una	activitat	 física	de	manera	adequada,	 ja	 sigui	per	 falta	de	 resistència	o	de	

força.	 A	 més,	 això	 provoca	 un	 mal	 desenvolupament	 dels	 músculs	 i	 óssos,	 que	 per	 tant,	

dificultarà	encara	més	la	realització	d’activitats	físiques.	

En	el	context	social,	el	mateix	docent	podia	observar	com	aquest	nin/a	afectat/da	per	dita	

discapacitat,	 es	 veu	aïllat	de	 la	 resta	de	 companys.	A	 l’hora	de	 realitzar	activitats	 físiques,	

mostren	una	inseguretat	 i	por	cap	a	l’activitat	en	sí,	per	ells/es	cada	gest	és	complicat.	Per	

tant,	 ell	 com	 a	 docent,	 el	 que	 promovia	 era	 intentar	 eliminar	 aquesta	 falta	 de	 seguretat	

mitjançant	el	joc.	Duent	a	terme	un	procés	molt	extens	mitjançant	el	qual	se	li	va	introduint	

poc	 a	 poc	 el	 joc	 com	 a	 forma	 d’aprenentatge.	 A	 través	 del	 joc,	 ells	mateixos	 poden	 anar	

experimentant	 i	 veure	 què	 són	 capaços	 de	 fer,	 els	 suposa	 un	 desafiament	 davant	 el	 que	

resulta	 una	 dificultat	 personal,	 fins	 aconseguir	 anar	 superant	 distintes	 facetes	 per	 tal	

d’obtenir	 una	 súper-compensació,	 tant	 a	 nivell	 motriu	 com	 a	 nivell	 emocional.	 El	 més	

important	 és	 que	 ells	 mateixos	 es	 sentin	 capaços	 de	 fer	 allò	 que	 se’ls	 presenta,	 han	

d’aconseguir	descobrir	que	poden,	 i	això,	segons	ell,	s’obté	mitjançant	 l’automatització	del	

moviment,	 és	 a	 dir,	 aconseguir	 que	 un	 moviment	 que	 al	 principi	 pareixia	 impossible,	

s’automatitzi	mitjançant	la	reiteració	de	l’exercici.	

La	 seva	 feina	es	basa	en	planificar	una	 feina	 individual,	 on	 cadascú	 tingui	 l’oportunitat	de	

participar-hi,	 i	 es	 vegi	 capaç	 de	 realitzar-la.	 Seguida	 d’una	 part	 experimental,	 on	 el	 propi	

alumne/a	va	descobrint	 les	 seves	capacitats	 i	ell/a	mateix/a	es	va	adaptant	 les	activitats	a	

allò	que	creu	que	pot	fer.	I	finalment	es	passa	a	la	part	avaluativa.	Pel	que	fa	a	l’avaluació,	ell	

es	 centra	 en	 fer-la	 de	 caire	 individual,	 per	 tal	 d’observar	 els	 possibles	 avenços	 de	 cada	

alumne/A.	En	el	cas	de	l’alumnat	amb	discapacitat	motriu,	dedica	molt	de	temps	a	observar	

quines	dificultats	 hi	mostra,	 i	 degut	 a	 què	 apareixen.	Un	pic	 les	 ha	detectat,	 es	 centra	 en	

millorar	aquests	moviments	sense	deixar	de	banda	els	altres	músculs	o	óssos	no	afectats.	És	

a	dir,	el	que	interessa	o	és	mobilitzar	només	aquelles	zones	del	cos	afectades,	sinó	que	s’ha	

d’exercitar	 el	 cos	 com	 a	 conjunt.	 Ell	 no	 troba	 correcte	 que	 si	 un	 alumne/a	 presenta	 una	

dificultat	 en	 una	 cama,	 només	 s’hagi	 d’exercitar	 aquella	 cama,	 sinó	 que	 s’ha	 de	 treballar	

amb	les	dues	cames	per	tal	de	reforçar	ambdues,	ja	que	reforçant	aquella	cama	sana,	serveix	
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d’ajuda	 a	 l’hora	 d’aguantar-se	 dret	 i	 mantenir	 l’equilibri.	 I	 per	 tant,	 a	 l’hora	 d’avaluar	 es	

centra	 en	 les	 possibles	 millores	 que	 presenta	 al	 llarg	 del	 procés	 educatiu,	 observant	 les	

accions	que	duu	a	terme	i	el	grau	d’independència	a	l’hora	de	realitzar	les	activitats.	Un	altre	

aspecte	molt	 important	a	 l’hora	d’avaluar,	o	més	ben	dit,	 a	observar	 i	 tenir	en	compte	és	

l’actitud.	Observar	les	ganes	que	hi	posa	en	realitzar	l’activitat,	i	la	seguretat	que	presenta	el	

mateix	alumne/a	sobre	sí	mateix.		

Però	 aquesta	 feina	 no	 ha	 de	 dependre	 només	 del	 docent	 i	 de	 l’alumne/a	 amb	 dita	

discapacitat,	 sinó	 que	 ha	 de	 ser	 un	 treball	 col·lectiu,	 on	 hi	 participi	 tota	 la	 comunitat	

educativa.	 El	 que	 més	 preocupa	 en	 aquestes	 situacions,	 dins	 l’etapa	 educativa	 i	 de	

creixement,	 és	 la	 socialització	 i	 la	 capacitat	 de	 relacionar-se	 amb	 la	 resta	 de	 companys	 i	

persones	del	seu	entorn.	Per	aquesta	raó,	ell	es	centrava	molt	en	aquesta	relació	i	sempre	té	

molt	en	compte	que	aquest/a	alumne/a	no	quedi	exclòs	 socialment.	A	més,	ell	 sempre	 té	

present	la	participació	de	la	família.		

La	 família	és	el	nucli	de	tot	aquest	procés,	són	el	 fil	 conductor	del	nin/a	cap	a	una	millora	

personal.	El	meu	entrevistat,	com	a	especialista,	es	queixa	del	desconeixement	i	preocupació	

per	part	de	les	famílies.	La	majoria	dels	familiars	no	saben	com	han	d’actuar	amb	un	nin/a	

discapacitat/da,	 i	 segons	 ell,	 el	 90%	 de	 les	 famílies	 intenta	 fer	 que	 sigui	 el	 més	 ‘normal’	

possible.	D’aquesta	manera,	els	duen	a	especialistes	per	tal	de	‘curar-los’,	a	la	vegada	que	els	

fan	 tot	 sense	 deixar-los	 actuar	 per	 iniciativa	 pròpia,	 el	 que	 genera	 una	 sobreprotecció	 i	

dependència	enorme.	Aquest	fet	repercuteix	molt	negativament	en	la	vida	personal	i	social	

de	l’alumnat,	ja	que	fa	que	no	sigui	capaç	de	fer	res	tot	sol/a	i	hagi	de	dependre	d’una	altra	

persona	per	fer	la	majoria	d’accions	quotidianes.		

Per	 tant,	 la	 temàtica	 familiar	 és	 un	 dels	 factors	més	 influents	 en	 el	 desenvolupament	 del	

nin/a,	i	els	docents,	a	part	de	la	resta	d’especialistes	(metges,	fisioterapeutes,	etc.),	tenen	la	

responsabilitat	d’informar-los	i	ensenyar	a	com	tractar	els	seus	propis	fills	per	tal	de	millorar	

el	seu	rendiment	i	desenvolupament	al	llarg	de	la	seva	vida.	A	un	nin/a	no	se’l	pot	excloure	

de	la	societat	i	allunyar	de	la	seva	experiència	infantil,	simplement	pel	fet	de	presentar	certa	

discapacitat	motora.	El	mètode	ha	de	ser	tot	al	contrari,	el	nin/a	ha	de	jugar,	relacionar-se,	

experimentar	 com	 la	 resta	 de	 nins	 i	 nines	 de	 la	 seva	 edat,	 ha	 de	 jugar	 amb	 joguines	 que	

motivin	 la	seva	participació,	mitjançant	 les	quals	els	pot	motivar	al	moviment	i	els	provoca	

una	estimulació	directa	cap	a	l’activitat.		
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Com	diu	l’entrevistat,	“l’objectiu	principal	és	que	el	propi	nin/a	sigui	capaç	de	controlar	els	

missatges	 que	 envia	 el	 seu	 cervell	 als	 seus	 músculs”.	 Aconseguir	 aquest	 autocontrol	 del	

nin/a	 ofereix	 una	 satisfacció,	 tant	 a	 l’alumne/a	 com	 a	 l’especialista	 que	 forma	 part	 del	

procés	d’ensenyament-aprenentatge.	

Es	tracta	de	dur	a	terme	una	experiència	individual	que	dugui	a	treballar	en	la	millora	de	les	

habilitats	i	destreses	de	cada	un	dels	individus	que	formen	part	del	mateix	col·lectiu,	tractant	

a	tots	per	igual,	sense	segregar	el	grup	ni	excloure	cap	alumne/a.		

	

La	darrera	pregunta,	una	de	les	més	importants	en	aquest	cas,	ja	que	es	tractava	d’un	altre	

lloc	geogràfic,	anava	dirigida	a	la	diferència	del	tracte	amb	aquest	tipus	d’alumnat	entre	els	

centres	privats/concertats	i	públics.	Personalment,	pensava	que	la	resposta	seria	que	no	hi	

havia	 gaire	 diferències,	 ja	 que	 l’educació	 i	 l’assistència	 dins	 els	 centres	 escolars	 no	 ha	 de	

variar.	 Però	 la	 resposta	 va	 ser	 tot	 el	 contrari.	 Afirmava	 que	 als	 centres	 privats,	 l’alumnat	

rebia	millor	tracte,	dotaven	d’especialistes,	hi	havia	més	preocupació	i	un	ensenyament	més	

individual.	Mentre	que	en	els	centres	públics	no	hi	acudia	cap	especialista	per	tal	de	millorar	

la	 condició	 física	 dels	 nins	 i	 nines	 afectats/des,	 i	 que	 l’actuació	 docent	 era	 de	 caire	 més	

general,	al	igual	que	l’escassa	responsabilitat	sanitària	i	ajudes.	A	més,	cal	dir	que	en	aquest	

context,	un	mestre	tot	sol	no	es	podia	permetre	realitzar	ensenyaments	individuals	per	una	

classe	de	tal	quantitat	d’alumnes,	sense	rebre	ajuda	de	cap	especialista	durant	tot	el	procés	

d’ensenyament-aprenentatge.		

	

Finalment,	m’agradaria	destacar	un	dels	projectes	que	va	dur	a	terme	per	iniciativa	pròpia,	

juntament	 amb	 un	 parell	 de	 companys	 que	 s’havien	 format	 en	 la	 secció	 esportiva	 i	

fisioteràpia.	Aquest	projecte	era	la	realització	de	classes	de	rehabilitació	motriu	al	gimnàs	on	

feien	 feina.	 A	 través	 de	 la	 seva	 experiència	 durant	 diversos	 anys	 en	 el	 centre	 esportiu,	

s’adonaren	 que	 no	 hi	 havia	 cap	mena	 de	 classes	 dirigides	 o	 personalitzades	 per	 aquelles	

persones	que	patien	alguna	dificultat	motriu.	Per	tant,	varen	decidir	crear	aquestes	classes	

on	realitzaven	entrenaments	personalitzats	pels	diferents	tipus	de	discapacitats	físiques,	en	

les	 quals	 es	 plantejaven	 uns	 objectius	 a	 aconseguir	 mitjançant	 la	 pràctica	 de	 diferents	

exercicis.	A	partir	d’aquí,	també	feien	xerrades	amb	les	famílies	d’alumnat	que	patia	alguna	
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discapacitat,	per	tal	d’incitar	a	acudir	a	aquest	tipus	de	sessions	i	aconseguir	una	millora	en	

la	realització	dels	moviments	dels	seus	fills/es.	

	

El	que	he	pogut	extreure	d’aquesta	entrevista	és	que	l’educació	no	és	igual	en	tots	els	llocs,	

hi	 ha	 països	 més	 desenvolupats	 i	 d’altres	 que,	 per	 desgràcia,	 necessiten	 fer	 una	 passa	

endavant	cap	a	la	millora	del	sistema,	sobretot	l’educatiu	que	és	un	dels	més	essencials.		

	

“Todo	se	soluciona,	uno	siempre	puede	ayudar	a	mejorar,	si	le	pone	ganas”.	Aquesta	frase,	

comentada	per	l’entrevistat,	m’ha	agradat	molt.	Perquè	tot	el	que	he	pogut	conèixer	d’ell	és	

que	gràcies	a	la	seva	iniciativa	personal	i	preocupació	per	les	persones,	ha	aconseguit	ajudar	

i	millorar	la	qualitat	de	vida	de	moltes	d’aquestes	persones.	I	tristament,	hi	ha	molt	poques	

persones	 que	 actuen	 de	 tal	 manera.	 Fa	 falta	 més	 persones	 com	 ell,	 que	 donin	 sense	 la	

necessitat	de	rebre	res	a	canvi,	simplement	la	satisfacció	personal.		

	

§ Entrevistat	2	

La	següent	entrevista	ha	anat	dirigida	a	un	llicenciat	en	Ciències	de	l’Activitat	Física	i	l’Esport	

als	anys	vuitanta.	Va	començar	exercint	com	a	docent	d’Educació	Física	a	tots	els	centres	que	

hi	havia	en	aquell	temps	al	municipi	d’Alcúdia,	fins	que	es	varen	anar	ocupant	més	places	als	

altres	 centres,	 i	 ell	 va	 romandre	 a	 l’escola	 concertada	 situada	 al	 municipi	 d’Alcúdia,	 el	

Col·legi	 Nostra	 Senyora	 de	 la	 Consolació	 –	 Germanes	 Agustines,	 on	 actualment	 segueix	

exercint	classes	d’Educació	Secundària.		

A	part	de	la	seva	llicenciatura,	també	ha	realitzat	cursos	de	fisioteràpia,	 i	altres	relacionats	

amb	els	esports.	Actualment	es	dedica	a	 realitzar	entrenaments	personalitzats	 i	 classes	de	

gimnàstica	 postural.	 En	 el	 seu	 passat	 ha	 estat	 entrenador	 professional	 de	 gimnàstica	

esportiva	i	artística,	i	entrenador	de	LEB	ORO	d’un	equip	de	bàsquet.		

Durant	tota	la	seva	vida	ha	estat	sempre	molt	lligat	amb	tota	activitat	esportiva,	i	fins	a	dia	

d’avui	segueix	gaudint	de	dedicar-se	a	aquest	àmbit	que	tant	li	agrada.	

Pel	que	fa	a	la	seva	experiència	docent,	segons	les	preguntes	que	li	he	anat	exposant,	hem	

tractat	diversos	temes	que	comentaré	a	continuació.	

Com	 he	 comentat	 abans,	 ha	 tingut	 experiència	 amb	 alumnat	 amb	 discapacitat	 motriu,	

encara	que	la	majoria	sofrien	la	falta	de	mobilitat	a	una	sola	extremitat	del	seu	cos.		
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Aquest	alumnat,	a	part	d’assistir	al	centre	ordinari,	no	tenien	cap	constància	que	assistís	a	

algun	centre	especial	o	fisioterapeuta	per	tal	de	corregir	la	seva	postura	o	millorar	els	seus	

moviments.	Aquest	fet,	afirma	que,	és	degut	a	la	despreocupació	de	les	famílies.		

Un	dels	fets	dels	quals	se	queixa	bastant,	és	del	desinterès	per	part	de	les	famílies	sobre	els	

seus	fills/es.	Ell	mateix	és	qui	ha	de	contactar	amb	les	famílies	per	tal	d’informar-los	sobre	

les	 anomalies	 que	 pateix	 el	 seu	 fill/a	 i	 donar-los	 a	 conèixer	 les	 seves	 necessitats	 i	 les	

adaptacions	 que	 hauria	 de	 tenir.	 A	 més,	 en	 resposta	 a	 la	 pregunta	 ‘Us	 consta	 si	 aquest	

alumnat	 realitza	 alguna	 activitat	 esportiva	 fora	 de	 l’horari	 lectiu?’,	 la	 resposta	 ha	 estat	

rotunda,	 cap	 ni	 un	 dels	 nins	 i	 nines	 que	 pateix	 una	 discapacitat	motriu,	 realitza	 activitats	

esportives	extraescolars.	Això	també	és	degut	a	la	despreocupació	i	 irresponsabilitat	de	les	

famílies,	 que	 no	 es	 fan	 càrrec	 de	 la	 formació	 adequada	 dels	 seus	 fills	 i	 filles,	 i	 no	 són	

conscients	de	la	seva	discapacitat.		

Pel	que	fa	a	 les	relacions	dins	el	centre,	com	que	ell	és	el	que	els	solia	 formar	durant	tota	

l’etapa	educativa	 (des	de	1r	d’E.P.	 fins	a	4t	d’ESO.),	ha	tingut	 l’oportunitat	de	ser	ell	 l’únic	

mestre	d’Ef.	que	els	anava	formant	a	la	seva	manera,	seguint	la	seva	metodologia	i	valors.		I	

un	 d’aquests	 valors	 destacants	 d’aquest	 especialista	 és	 l’Educació	 Inclusiva	 i	 el	 respecte	

universal.	No	es	considera	un	mestre	estricte,	sinó	més	ben	dit,	és	un	mestre	intolerant	a	les	

faltes	de	respecte	i	humiliacions.	Valora	molt	la	bona	conducta	i	l’actitud	dels	seus	alumnes,	i	

en	cap	moment	permet	una	falta	de	respecte	cap	a	la	resta	de	companys.	Per	tant,	ha	pogut	

educar	el	 seu	alumnat	amb	uns	valors	d’igualtat	 i	 respecte	entre	ells,	on	no	hi	 solia	haver	

nins/es	exclosos/es,	al	contrari,	procura	que	a	les	seves	classes	tots	s’ajudin	entre	tots,	i	que	

aquells	que	mostrin	alguna	dificultat	siguin	reforçats	pels	propis	companys.		

Centrant-nos	en	la	planificació	de	les	sessions,	sempre	fa	les	adaptacions	necessàries	per	tal	

de	que	tots	i	totes	puguin	participar	de	forma	activa	sense	haver	de	segregar	el	grup-classe.	

Segons	ell,	la	seva	metodologia	se	basa	en	treballar	sense	complexes,	on	cadascú	té	la	seva	

forma	individual	de	treballar	i	el	que	realment	importa	és	l’actitud.			

Les	 seves	 sessions	 es	basen	en	una	Educació	 Física	 Integrada,	 on	 la	 funció	principal	 no	és	

jugar,	sinó	desenvolupar	les	habilitats	i	destreses	a	través	d’activitats	esportives.	No	defensa	

la	dinàmica	de	la	majoria	de	sessions	d’Ef	actuals,	on	la	funció	principal	és	jugar,	ja	que	en	el	

moment	de	començar	ESO,	aquests	alumnes	no	estaran	preparats	per	realitzar	les	diferents	

activitats	esportives	que	se’ls	proposin,	i	per	tant,	no	surten	preparats	de	l’etapa	d’Educació	
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Primària.	 Encara	 així,	 a	 vegades	utilitza	 el	 joc	 a	 les	 seves	 sessions,	 però	 sempre	 treballant	

alguna	destresa.		

Per	exemple,	en	el	cas	de	realitzar	alguna	activitat	que	resulti	de	gran	dificultat	per	l’alumnat	

afectat	 amb	 alguna	 discapacitat	motriu,	 no	 permet	 que	 aquest/a	 quedi	 separat	 del	 grup-

classe	sense	fer	res,	sinó	que	li	adapta	l’activitat	i	tracta	de	desenvolupar	altres	elements	per	

tal	 que	 no	 estiguin	mai	 aturats/des	 i	 estiguin	 sempre	 en	moviment.	 Defensa	 que	 s’ha	 de	

tenir	 molt	 en	 compte	 la	 seva	 participació,	 ja	 que	 aquest	 tipus	 d’alumnat	 sol	 ser	 molt	

observador,	 i	 són	molt	 conscients	 de	 tot	 el	 que	passa	 en	el	 seu	entorn,	 i	 el	 simple	 fet	 de	

separar-los	del	grup,	els	pot	afectar	molt	negativament.		

Pel	que	fa	a	l’avaluació,	ell	es	dedica	a	tractar	a	tots	per	igual,	i	per	tant,	tots	fan	les	mateixes	

activitats	i	els	avalua	de	la	mateixa	manera.	En	el	cas	d’aquest	tipus	d’alumnat,	modifica	els	

moviments	 a	 fer	 per	 tal	 que	 els	 pugui	 realitzar	 el	més	 fàcil	 possible	 i	 seguir	 els	mateixos	

criteris.	 Troba	 que	 aquesta	 tècnica	 d’igualtat	 és	 molt	 important,	 perquè	 si	 la	 resta	 de	

companys	veu	o	nota	que	el	propi	mestre	genera	una	diferència	entre	els	propis	companys,	

aquests	 faran	 el	mateix	 per	 imitació,	 ja	 que	 tendeixen	 a	 copiar	 el	 que	 veuen	 en	 els	 seus	

majors.		

Finalment,	 a	 la	 pregunta	 ‘Hi	 ha	 algun	 especialista	 encarregat/da	 d’acompanyar	 aquest	

alumnat?’,	 la	 resposta	 ha	 estat	 negativa.	 Al	 centre	 on	 exerceix	 actualment,	 no	 hi	 ha	 cap	

especialista	ni	 fisioterapeuta	que	s’encarregui	d’acompanyar	aquest	alumnat	durant	el	seu	

procés	de	formació,	ni	tampoc	per	tal	de	corregir	 la	seva	postura	corporal.	És	ell	mateix	el	

que	 s’encarrega,	 per	 iniciativa	 pròpia,	 de	 realitzar	 petites	 sessions	 individualitzades	

adaptades	a	cada	alumne/a	que	presenti	alguna	anomalia	en	la	seva	motricitat,	ja	que	ell	té	

coneixements	 de	 fisioteràpia.	 I	 a	 més,	 s’encarrega	 de	 fer	 conèixer	 a	 les	 famílies	 tot	 el	

procediment	 que	 es	 duu	 a	 terme	 dins	 el	 centre	 per	 tal	 d’aconseguir	 que	 el	 duguin	 a	 la	

pràctica	durant	les	hores	extraescolars,	i	així	promoure	la	millora	de	les	habilitats	dels	sues	

fills/es.	

Durant	tota	la	seva	trajectòria	com	a	docent,	entrenador,	monitor	i	professional,	sempre	ha	

estat	molt	reconegut	per	tothom	i	per	part	de	l’Ajuntament	d’Alcúdia,	sempre	agraint	la	seva	

dedicació	i	constància	amb	tots	aquells	que	tractava.		
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Per	 finalitzar	 aquest	 treball,	 m’agradaria	 comentar	 un	 poc	 les	 limitacions	 que	 he	 trobat	

durant	el	procés	de	l’estudi.		

Una	 d’aquestes	 limitacions	 que	 potser	 m’hagin	 perjudicat,	 trobo	 que	 ha	 estat	 el	 fet	 de	

realitzar	 un	 qüestionari	 en	 línia	 no	 testat	 abans,	 i	 que	 potser	 alguns	 dels	 participants	 no	

hagin	 entès	 les	 preguntes	 bé,	 i	 per	 tant,	 no	 són	 validades.	 A	 més,	 respecte	 al	 mateix	

qüestionari,	 vaig	 cometre	 l’error	 de	no	demanar	 als	 participants	 el	 sexe	 i	 edat,	 per	 tal	 de	

poder	fer	un	anàlisi	més	concret	de	les	valoracions.	

	

Encara	així,	vull	destacar	una	gran	fortalesa	que	m’ha	servit	de	gran	ajuda.	Aquesta	ha	estat	

el	fet	de	combinar	un	qüestionari	amb	un	anàlisi	d’entrevistes	amb	especialistes	en	diferents	

camps.	 Trobo	 que	 el	 fet	 d’haver	 entrevistat	 a	 dues	 persones	 que	 han	 exercit	 en	 països	 i	

circumstàncies	molt	diferents,	m’ha	oferit	una	visió	molt	més	àmplia	de	la	realitat	que	es	pot	

trobar	a	qualsevol	lloc	del	món.	

	

CONCLUSIONS	
	
Mitjançant	 la	 realització	 d’aquest	 treball	 m’he	 adonat	 de	 la	 quantitat	 de	 diferències	 i	

barreres	 que	pateixen	 les	 persones	 amb	alguna	discapacitat,	 de	 qualsevol	mena.	 	 És	molt	

trist	que,	en	ple	segle	XXI,	encara	hi	segueixi	havent	aquesta	desigualtat	envers	a	persones	

que	 viuen	 en	 un	 mateix	 espai	 geogràfic,	 compartint	 cultures,	 valors,	 gustos,	 aficions,	 i	

sobretot,	sentiments	i	emocions.	

	

Amb	 aquest	 treball	 vull	 fer	 veure	 que	 tota	 persona	 ha	 de	 tenir	 els	 mateixos	 drets	 i	

oportunitats	 que	 la	 resta.	 I	 que	 allò	 que	 ha	 de	 destacar	 d’un	mateix/a,	 no	 han	 de	 ser	 les	

seves	dificultats	a	l’hora	de	realitzar	alguna	cosa,	sinó	les	seves	capacitats	de	fer	la	resta.	És	

de	vital	importància	fer	obrir	els	ulls	a	la	societat	que	ens	envolta,	fer	entendre	que	tots	som	

iguals,	 que	 tots	 compartim	 el	 mateix	 planeta,	 i	 no	 hi	 ha	 ningú	millor	 ni	 pitjor	 en	 aquest	

aspecte.		

Encara	que	no	hagi	dut	a	terme	cap	cas	pràctic,	vull	destacar	la	importància	i	gran	adquisició	

de	coneixements	i	visions	de	l’educació	arreu	del	món.	Aquest	estudi	el	considero	com	una	
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recerca	 informativa	 que	 em	 resultarà	 de	 moltíssima	 ajuda	 i	 per	 poder	 prendre	 com	 a	

referència	a	l’hora	de	realitzar	classes	a	les	aules	amb	l’alumnat	en	un	futur.		

	

Però	el	que	més	m’importa	i	em	preocupa,	és	el	tracte	que	reben	aquest	tipus	de	persones	

en	els	centres	educatius,	 i	sobretot,	en	la	seva	etapa	infantil.	La	societat	no	se	n’adona	del	

mal	 que	 sofreix	 aquesta	 persona	 al	 ser	 rebutjada	 de	 la	 resta	 de	 companys,	 rebre	 burles,	

sentir-se	incapaç	de	fer	les	coses,	i	sobretot,	de	veure	que	no	té	a	ningú	al	seu	costat,	ningú	

que	la	recolzi.		

Doncs	això	és	el	que	s’ha	de	canviar,	 i	és	a	 l’escola/col·legi/centre	educatiu,	un	dels	espais	

primordials	 per	 posar	 en	pràctica	 aquests	 hàbits	 d’igualtat	 i	 inclusió.	 És	molt	 important	 la	

implicació	 dels	 mestres	 per	 formar-se	 i	 adquirir	 les	 competències	 necessàries	 i	 ser	 capaç	

d’adaptar-se	 i	organitzar-se	a	qualsevol	 situació	que	se	 li	pugui	presentar.	Aquest/a	és	qui	

haurà	 de	 fer	 possible,	 mitjançant	 metodologies	 diverses,	 activitats,	 jocs,	 i	 qualsevol	 altra	

tècnica,	que	tots	siguin	un.		

Però	 encara	 així	 no	 vol	 dir	 que	 la	 funció	 del	 mestre	 en	 aquestes	 situacions	 és	 molt	

complicada,	 i	 per	 tant,	 és	 molt	 necessària	 l’ajuda	 de	 les	 famílies	 i	 especialistes	 per	 tal	

d’aconseguir	una	major	millora	en	 les	capacitats	de	 l’alumnat	amb	dificultats.	És	una	feina	

de	tots.	

	
Per	finalitzar,	vull	reafirmar	la	necessitat	de	generar	un	canvi	en	la	visió	de	la	pròpia	societat	

sobre	 ella	mateixa,	 ja	 que	 tots	 som	 persones	 que	 patim	 com	 la	 resta,	 i	 ningú	 no	mereix	

sentir-se	inferior	a	ningú.	Tots	i	totes	som	iguals.	

	

BIBLIOGRAFIA	
	

Ø Acera,	M.	(2015).	El	concepto	de	Discapacidad:	diferencias	entre	discapacidad,	deficiencia	y	

minusvalía.	Deusto	Salud.	Recuperat	de:		https://www.deustosalud.com/blog/teleasistencia-

dependencia/concepto-discapacidad-diferencias-entre-discapacidad-deficiencia			

Ø González,	 T.	 (2010).	 La	 competència	 motriz	 también	 existe.	 Reflexión.	 Eduinnova,	 1(25).	

Recuperat	de:		http://www.eduinnova.es/oct2010/oct18.pdf		



                 
	

	 51	

Ø Oinarrizko,	 H.	 (2016).	 Competencias	 básicas	 disciplinares.	 Recuperat	 de:	

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/heziberri/oinarrizkoa/docs/eranskinak/eransk

ina_II/irteera_profila/irteera_profila_03_diziplinarrak/disciplinares_07_motriz_desarrollo.pd

f		

Ø Castillero	Mimenza,	 O.	 (2019).	 Corteza	motora	 del	 cerebro:	 partes,	 ubicación	 y	 funciones.	

Recuperat	de:	https://psicologiaymente.com/neurociencias/corteza-motora-cerebro	

Ø Tetraplejia:	causas,	tratamientos	y	cuidados.	Sunrise	Medical	(2018,	octubre).	Recuperat	de:	

https://www.sunrisemedical.es/blog/tetraplejia	

Ø Discapacidad	 motriz.	 Guía	 didáctica	 para	 la	 inclusión	 en	 educación	 inicial	 y	 básica.	 (s.f.).	

[Document	 PDF].	 Recuperat	 de:	

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_

educativa/Motriz/2discapacidad_motriz.pdf	

Ø Roncero	Cárceles,	L.	(s.f.).	“Intervención	en	el	aula	de	Educación	Física.	Detección	de	alumnos	

con	 posibles	 problemas	 de	 coordinación	 motriz”.	 [Document	 PDF].	 Recuperat	 de:	

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3228/1/TFG-B.243.pdf	

Ø Cruz,	A.	P.,	Cruz,	U.,	Vargas,	M.	G.,	Salazar,	C.	M.,	Manzo,	E.	G.	i	Salazar,	R.	La	actuación	del	

profesor	 de	 Educación	 Física	 en	 la	 integración	 educativa	 de	 alumnos	 con	 necesidades	

educativas	especiales	asociados	a	discapacidad	motriz.	(s.f.).	[Document	PDF].	Recuperat	de:	

http://argenmex.fahce.unlp.edu.ar/pdf/EFArgenmex%20posicion%2020%20Cruz.pdf	

Ø Discapacidad	 motriz.	 [Publicació	 en	 un	 blog].	 (2013).	 Recuperat	 de:	

http://lasarcoiris3.blogspot.com/2013/02/discapacidad-motriz_9.html	

Ø La	 vida	 escolar	 del	 niño	 con	 discapacidad	 motora.	 (s.f.).	 Recuperat	 de:	

https://www.isesinstituto.com/noticia/la-vida-escolar-del-nino-con-discapacidad-motora	

Ø Azpe,	A.	(2017).	El	Cerebro:	Partes	y	Funciones	Principales	del	Cerebro.	Recuperat	de:	

https://educar.doncomos.com/cerebro-partes-funciones-principales-del-cerebro	

Ø Organización	Mundial	de	la	Salud	(2018).	Discapacidad	y	salud.	Recuperat	de:	

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health	

Ø Organización	Mundial	de	la	Salud	(2011).	Informe	Mundial	sobre	la	Discapacidad.	Recuperat	

de:	

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/informe-

mundial-discapacidad-oms.pdf	



                 
	

	 52	

Ø Todo	lo	que	necesitas	saber	sobre	Discapacidad	Motriz.	(2015).	Recuperat	de:	

https://www.incluyeme.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-discapacidad-motriz/	

Ø Zillani,	M.	E.	(2007).		Guía	de	apoyo	técnico-pedagógico.	Necesidades	Educativas	Especiales	

associades	a	Discapacidad	Motora.	Recuperat	de:	http://especial.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/31/2016/08/GuiaMotora.pdf	

Ø García	Perales,	F.	J.	(2013).	Scielo.	Detección	e	intervención	coordinada	desde	el	ámbito	

educativo.	Recuperado	de:	http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-

76322013000300003	

Ø Álvarez	Gómez,	M.J.,	Soria	Aznar,	J.,	Galbe	Sánchez-Ventura,	J.	(2009).	Scielo.	Importancia	de	

la	vigilancia	del	desarrollo	psicomotor	por	el	pediatra	de	Atención	Primaria.	Recuperat	de:	

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322009000100005&script=sci_arttext&tlng=en	

Ø Europa	Press.	(2017).	¿Cuántas	persones	con	discapacidad	hay	en	España?.	Recuperat	de:	

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuantas-personas-discapacidad-hay-

espana-20171202120315.html	

Ø Instituto	Nacional	de	Estadística.	(2008).	Panorámica	de	la	discapacidad	en	España.	

Recuperat	de:	https://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf	

Ø García	Díaz,	N.	,	Jiménez,	A.	Huete,	A.	(2002).	La	discapacidad	en	cifras.	Recuperat	de:	

http://sid.usal.es/idocs/F8/8.1-6367/8.1-6367.pdf	

Ø UNESCO.		(s.d.).	Discapacidad	y	educación.	Recuperat	de:	

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/GAW2014-fact-figures-

ES.pdf	

Ø Instituto	Nacional	de	Estadística.	(2008).	Encuesta	de	Discapacidad,	Autonomía	personal	y	

situacions	de	dependència	(EDAD).	Recuperat	de:	https://www.ine.es/prensa/np524.pdf	

Ø Instituto	Nacional	de	Estadística.	(2013).	Análisis	de	las	estadísticas	sobre	discapacidad	

derivades	de	la	Encuesta	de	Población	Activa	(EPA).	(2013).	

https://www.ine.es/metodologia/t22/analisis_epa_epd.pdf	

Ø UNICEF.	(1013).	Estado	mundial	de	la	infància.	Niños	y	niñas	con	discapacidad.	Recuperat	de:	

https://www.unicef.org/venezuela/spanish/EMI_2013._Ninos_con_discapacidad._Resumen.

pdf	



                 
	

	 53	

Ø Gómez	Casares,	R.	(s.d.).	Hospital	Universitario	Clínico	San	Carlos.	Discapacidades	en	

infancia.	Recuperat	de:		http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

logo/discapacidades_en_la_infancia.pdf	

Ø Soro,	E.	La	escuela	y	los	alumnos	con	discapacidad	motriz.	[PDF]	

Ø El	papel	del	fisioterapeuta	en	las	aules.	(s.d.)	Recuperat	de:	https://enfermedades-

raras.org/index.php/feder-madrid/3181-el-fisioterapeuta-es-fundamental-en-los-colegios-

para-la-integracion-de-los-alumnos-con-enfermedades-raras	

Ø Prieto	Alberola,	R.	(2001).	El	perfil	del	maestro	de	primaria	especialista	en	Educación	musical.	

[PDF]	

Ø Rello,	M.	(2015).	Milenio.	53.5%	de	ninos	y	jóvenes	con	discapacidad	no	va	a	la	escuela.	

Recuperat	de:	https://www.milenio.com/estados/53-5-ninos-jovenes-discapacidad-escuela	

Ø Gaspar	Blanco,	E.	(2014).	TFG.Propuesta	de	Intervención	Educativa	de	Sensibilización	sobre	

la	Discapacidad	Motora	en	el	Aula.	Recuperat	de:	

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5867/1/TFG-B.539.pdf		

Ø Ponce	Garzarán,	A.	(2013).	TFG.	Iniciación	a	la	Investigación.	Análisis	de	Valores	en	la	

Educación	física	y	en	el	Deporte	Escolar.	Recuperat	de:	

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2603/1/TFG-B.135.pdf	

Ø Meneses,	J.	,	Rodríguez,	D.	(s.d.).	Universitat	Oberta	de	Catalunya	(UOC).	El	qüestionari	i	

l’entrevista.	Recuperat	de:	https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2603/1/TFG-B.135.pdf	

Ø Folgueiras,	P.	(s.d.).	La	entrevista.	Recuperat	de:	

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf	

Ø Fundación	Universia.	(2019).	Estudiar	en	Uruguay.	Estructura	del	Sistema	Educativo.	

Recuperat	de:	http://www.universia.es/estudiar-extranjero/uruguay/sistema-

educativo/estructura-sistema-educativo/2587	


