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RESUM
Aquest estudi tracta d'investigar a dia d’avui si els centres educatius de Mallorca són
inclusius i si tenen en compte aquests aspectes tan importants. Les noves èpoques
determinen l’inici d’un canvi en l’educació dels nostres alumnes. Es vol posar l'accent
en l'aspecte de la inclusió social a l'aula i observar les estratègies que utilitza el
professorat per evitar l'exclusió dels seus alumnes.
Realitzarem aquest estudi duent a terme un qüestionari i fent unes entrevistes als
docents dels centres de Mallorca. D’aquesta manera, podrem comparar les respostes
dels docents i dels centres paral·lelament, obtenint una visió global de la metodologia
utilitzada i específicament sobre la inclusió.

Paraules clau: inclusió social, estratègies per evitar l'exclusió.

ABSTRACT
This study consist in finding out whether nowadays the education centers of Mallorca are
inclusive and take into account these aspects or not. This new era determines the beginning of a
change in the education of our pupils. It is important to emphasize the social inclusion in the
classroom and to observe the strategies that teachers use to avoid exclusion of pupils.
This research will be developed carrying out a questionnaire about inclusion and performing
some interviews to the teachers of the educative centers of Mallorca. So that, teachers and
educative centers results can be compared in parallel, getting a global vision of the methodology
used and the specifically about inclusion.

Key words: social inclusion, strategies to avoid the exclusion.
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Introducció
Els nostres alumnes viuen en una època on la multiculturalitat és una característica que
està en les aules. L’escola forma part d’una microsocietat i com a tal, trobem alumnes
d’altres cultures, alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes amb problemes
socials, etc. És per això que necessitem adaptar la nostra metodologia i crear un bon
ambient de feina pels nostres infants, aconseguint que tots els alumnes puguin establir
vincles afectius. D’aquesta manera els nostres alumnes s’enriquiran del coneixement,
dels valors i les actituds que hauran d’utilitzar en societat.
Antigament els mestres creien que els alumnes havien de ser iguals, que eren ments
“buides” que ells havien d’emplenar. Hi havia “diferents escoles per a diferents nins”.
Es creia en aquest concepte, que els alumnes amb problemes havien d’anar a escoles
diferents. Actualment aquest concepte ha canviat, com ja hem dit el centre educatiu és
una microsocietat i aquesta ha d’estar actualitzada al present.
Com declara UNESCO en la Declaració de Salamanca de 1994, els infants tenen dret a
l’educació i no hem de posar barreres: “Tots els nins(es) i joves del món tenen dret a l'educació,
no són els nostres sistemes educatius els que tenen dret a certs tipus de nins ” (UNESCO, 1994, citat

per Valenzuela, B. A.; Guillén, M.; Campa, R). Tots els alumnes tenen dret a tenir una

educació digna i de qualitat, per tant, tothom té dret a escolaritzar-se en un centre
ordinari.
Hem de deixar de banda la idea que hi ha dos tipus de centres, els centres ordinaris i els
centres especials. Tots els alumnes han de poder tenir una educació en un centre
ordinari. La societat és com un centre educatiu, on tothom ha de saber relacionar-se,
tothom ha de conèixer les habilitats per a socialitzar-se, com també, saber els valors,
actituds i normes que regeixen la societat. “El procés d’ensenyament-aprenentatge en les
diferents àrees, lògicament, està condicionat per l’edat i les característiques de cada un dels alumnes,
però ha d’atendre especialment els aprenentatges imprescindibles per continuar construint en les etapes
següents. Les habilitats, les capacitats, les destreses, les actituds i els continguts que assoleixin, fins i tot
partint de l’entorn més proper, no seran complets, per tant, si no s’insereixen en el seu context, sobretot
en el cas de les àrees humanístiques i socials.” (Decret 32/2014 del currículum de les Illes Balears

pàg. 3 ). Els nostres alumnes han de saber les eines per poder socialitzar-se, i aprendre

amb la diversitat de l’alumnat. Aprendre significativament amb les experiències del seus
companys.
5

La solució és crear centres inclusius, ja que, és important tenir una gran varietat
d’alumnat, d’aquesta manera es pot treballar de manera cooperativa. Tots els alumnes
tenen capacitats i habilitats per poder aprendre. El mestre ha de proporcionar les eines
perquè els alumnes reconeguin aquestes capacitats i també puguin desenvolupar-se com
a persones i poder viure en societat.
Els centres inclusius es caracteritzen per: “Treballar de manera cooperativa; amb grups
heterogenis on es treballa en equips col·laboratius; on hi ha una co-responsabilitat de les famílies;
professors compromesos en la causa; relacions clares i ben establides de l’equip docent; un ús efectiu del
personal de suport; una realització d’adaptacions curriculars; i una existència de procediments per
avaluar l’eficàcia”.

(Maria Cristina Cardona Moltó, 2005 pàg.120).

Treballar de manera cooperativa implica que els nostres alumnes elaborin una sèrie de
treballs en grups, on cada integrant del grup ha de mostrar les seves habilitats i
competències per poder fer un bon treball en equip. Aquesta metodologia és molt útil
per aconseguir la inclusió social dels alumnes encara que no només s’ha d’utilitzar
aquesta tècnica. Els nostres alumnes han de saber que en la classe hi ha normes però
també han de tenir la confiança per poder explicar les seves idees, les seves experiències
o els seus dubtes, sense tenir por del que digui la resta del grup. Per aconseguir una
inclusió social dels alumnes dins l’aula ha d’haver un bon clima.
Ens interessa que els alumnes es desenvolupin com a persones i que aprenguin més que
simples conceptes, han d’aprendre valors, actituds, a relacionar-se amb la resta del món:
“L'educació té la finalitat de garantir l'orientació adequada, del nin i de la família per aconseguir un
sistema d'influències positives necessàries que li permetin a l'infant un desenvolupament psíquic i
emocional estable” (Valenzuela, B. A.; Guillén, M.; Campa, R., citant a Ochoa i Nossa, 2013 ).

Ja que, no som iguals i aquest és l’aspecte més important de tots. La diferència ens
ajuda a poder aprendre dels altres, poder ensenyar i poder ser millors persones.

Com ens explica Martínez, els nostres alumnes necessiten crear vincles afectius per
poder desenvolupar les seves capacitats per a l’aprenentatge i això s’aconsegueix amb la
inclusió social dels alumnes amb problemes dins l’aula: “La infància és considerada l'etapa
més significativa en el desenvolupament humà, en aquesta etapa es formen les estructures funcionals del
cervell que configuren les condicions i predisposicions de l'aprenentatge. És considerat un període crític
on es determina el funcionament adequat dels sistemes sensorials, patrons de conducta i s'estableixen
vincles afectius socials” (Valenzuela, B. A.; Guillén, M.; Campa, R., citant a Martínez, 2006).
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La no inclusió social (exclusió social) dels nostres alumnes pot ser provocada per
diversos motius. Els alumnes que poden patir aquest problema són alumnes d’altres
cultures i /o nacionalitats, alumnes amb problemes familiars a casa, alumnes que tenen
alguna dificultat d’aprenentatge o simplement, alumnes que no tenen habilitats per
relacionar-se.
Els alumnes que tenen problemes per relacionar-se a causa de la seva edat, de la seva
cultura, els que tenen dificultats per l’aprenentatge, els que tenen problemes familiars
són considerats alumnes amb problemes necessaris específics. “L’escolarització dels
alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu s’ha de regir pels principis de
normalització i inclusió i ha d’assegurar la no- discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i la
permanència en el sistema educatiu.” (Decret 32/2014 del Currículum de l’educació primària a les

Illes Balears, pàg. 18). El Currículum de les Illes Balears ens explica que aquests alumnes

han d’estar inclosos dins de les aules i per tant, el professorat ha d’adaptar la seva
metodologia, per tal que aquests alumnes, no es sentin discriminats i puguin tenir una
educació de qualitat com la resta dels seus companys.
Com veiem és un tema ampli en el qual hi ha diferents aspectes; des de la diversitat del
material adaptat a diferents nivells d’aprenentatge, fins a un aspecte molt important
com és la inclusió en l’aspecte social. Aquest darrer aspecte és molt important i de
vegades no se li dóna aquesta importància. Els alumnes que tenen vincles afectius dins
classe tenen més probabilitats d’èxit. Segons la Teoria de la piràmide de Maslow, cada
nin ha de cobrir unes necessitats per poder passar d’una fase a l’altra. Aquesta teoria ens
explica les diferents fases/etapes que cada alumne ha d’anar superant però només pot
fer-ho quant ha cobert les seves necessitats primerenques, com són la salut, la higiene o
l’alimentació, entre d’altres. Si els nostres alumnes poden cobrir les necessitats que
estableix Maslow en la seva piràmide, podran arribar a l’èxit. Una vegada que ja estan
cobertes les altres necessitats, tenen la necessitat d’aprendre que també és una de les
necessitats de l’home, ja que l’home sempre té curiositat per saber que passa al seu
entorn.
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Els nostres alumnes
han de desenvolupar
una bona autoestima,
ja que això també
influeix

en

l’aprenentatge

dels

nostres alumnes i està
relacionada

amb

la

teoria de la piràmide
de necessitats humanes
de Maslow.
Piràmide de les necessitats de Maslow

La educació emocional és un aspecte que està totalment relacionat amb la inclusió
social, per tant és important que el docent elabori estratègies per treballar-ho i així,
aconseguir la inclusió de tot els alumnes dins classe. Els nostres alumnes han de saber
reconèixer les seves emocions i la dels seus companys. La empatia s’ha d’adquirir per
poder socialitzar-se i entendre a la resta del companys.
És necessari plantejar unes fases per poder saber com millorar aquests problemes en les
aules. El sistema RTI (Response to Intervention), pot ajudar a avaluar la classe,
mitjançant les tres fases per saber si els nostres alumnes estan o no en risc. Primer de
tot, hem d’observar el grup i identificar als possibles alumnes que poden estar en risc. Si
identifiquem aquest problema, hem de pensar d’on prové i com podríem solucionar-ho.
Una de les estratègies per saber si aquest problema està en les nostres aules és realitzar
un sociograma amb les relacions que hi ha en el grup-classe. Aquesta tècnica ens permet
saber si els nostres alumnes presenten problemes d’exclusió dins classe o si no en
presenten cap.
Passant la primera fase on s’agrupa a tot l’alumnat i identificant als que poden tenir
aquests problemes i que aquests passin a una segona fase.
El que haurien de fer si identifiquem a alumnes amb aquests problemes és ajudar-los a
que puguin aprendre habilitats per relacionar-se amb els companys. Encara que no
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només basta amb això. El grup-classe també ha de saber acceptar a cada persona com és
i aprendre a ajudar-se.
El sistema RTI ens serveix per poder identificar el problema i observar quins dels
alumnes poden tenir aquest risc, però necessitem que el grup-classe també accepti als
companys i que adquireixin tècniques per poder relacionar-se.
Una part molt important són les famílies, ja que són un pilar imprescindible i per tant
han d’ajudar en el que sigui possible. Les famílies també tenen el dret d’ensenyar als
seus fills tècniques per relacionar-se amb els companys. En conseqüència l’escola ha de
poder treballar amb les famílies. A les escoles inclusives, el professorat dona aquesta
importància a que les famílies puguin entrar a la classe i fer activitats amb els alumnes,
participin per tant, en la seva educació d’una manera activa.
Habitualment es confonen els termes d’integració i d’inclusió, per aquest motiu primer
de tot volem explicar aquests termes. La integració es produeix quan un alumne està
dins la classe però no interactua, no té vincles socials amb la resta del grup i fa una feina
totalment diferent. Segons Parrilla 2006, els alumnes passen per un procés abans
d’arribar a la inclusió en les aules.
Aquesta graella n’explica el procés que passen els alumnes per arribar a la inclusió:
EL TRAJECTE DE L’EXCLUSIÓ A LA INCLUSIÓ
(Adaptat per PARRILLA, 2006:128)

Fase

CONDICIONS EDUCATIVES
(Per classes socials desfavorides, grups culturals minoritaris, dones i persones con
discapacitat)

Exclusió

No escolarització per tots o alguns dels grups

Segregació

Escolarització en centres diferents

Integració

Incorporació d’algunes persones dels diferents grups a l’escola ordinària (sense que aquesta
faci canvis substancials)

Inclusió

Creació d’una escola entre totes i tots per a totes i tots.

Rosano, citant a Parrilla 2006
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La inclusió és el procés pel qual passen els alumnes quan són considerats en el grupclasse, interactuen amb ell i es relacionen socialment. Segons Parrilla 2002:”(...)Parlar
d'inclusió ens remet a la consideració de pràctiques - educatives i socials - democràtiques. La inclusió
significa participar en la comunitat de tots en termes que garanteixin i respectin el dret, no només a estar
o pertànyer, sinó a participar de forma activa política i civilment en la societat, en l'aprenentatge a
l'escola, etc.”(Parrilla 2002, pàg. 18).

Per tant, segons aquest autor, la inclusió és important

pels aspectes socials, aspectes cognitius i d’aprenentatge.
Segons diferents autors s’explica així la inclusió:


“Conjunt de pràctiques no discriminatòries ni excloents basades en les característiques
individuals i de grup ( Mayer, Harry i Sapon-Shevin, 1997).



Les escoles inclusives són organitzacions per la resolució de problemes sobre la diversitat que
posen l’èmfasi en l’aprenentatge de tots els estudiants (Ruse i Floiran, 1996).



Conjunt de principis que garanteixen que l’estudiant, independentment de les seves
característiques, sigui vist com una persona valuosa i necessitada en la comunitat escolar
(Udistsky, 1993).



Augment de la participació i disminució de l’exclusió dels contexts socials comuns (Potts, 1997).



Procés pel qual una escola intenta respondre a tots els alumnes com individualitats
reconsiderant l’organització del currículum i la seva participació (Sebba, 1996).



Una escola inclusiva és aquella que accepta a tots els alumnes (Thomas, 1997).”

Definicions extretes de Maria Cristina Cardona Moltó, 2005, pàg. 120.
S’aconsegueix la inclusió quan s’adapten els aprenentatges per abastar tots els nivells,
tots els alumnes són considerats com a iguals, on poden participar i els alumnes tenen la
confiança per expressar el que senten, les seves idees, experiències... Els alumnes
d’aquesta manera poden tenir vincles afectius amb els seus companys i tothom pot
arribar a tenir èxit.
Aquesta ha de començar amb els professors, el canvi ha de partir en la forma de pensar
del professorat. El docent ha de tenir altes expectatives d’èxit dels alumnes perquè com
explica “l’efecte pigmalion”, si el professor té baixes expectatives d’un grup, farà que
no arribin a l’èxit, ja que ell pensarà que els seus alumnes no estan capacitats per fer
més. Els mestres que confien amb el potencial del seu grup té més possibilitats de que
aquest assoleixi l’èxit. El que es vol explicar és que les expectatives dels docents
influeixen en la seva forma de treballar amb el grup i el condiciona, per tant s’han de
tenir altes expectatives per a tot l’alumnat, tingui o no alguna dificultat.
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L’equip docent té un paper molt important per aconseguir l’objectiu de la no exclusió
dins les aules. “El rol del docent és fonamental, ja que ha de ser capaç de dissenyar tasques o
situacions d'aprenentatge que possibilitin la resolució de problemes i l’aplicació dels coneixements
apresos. És fonamental una acció tutorial adequada, que atengui les característiques personals i del
grup.” (Decret 32/2014 del Currículum de l’educació primària a les Illes Balears, pàg. 3). Com

explica el Currículum de les Illes Balears és essencial que el professorat d’Educació
Primària dissenyi estratègies. D’aquesta manera, els alumnes no tindran problemes per
relacionar-se ni per adquirir les seves capacitats. Es tasca del docent crear un bon
ambient d’aula per afavorir que aquests arribin a l’èxit.
Cal esmentar algunes de les estratègies que s’utilitzen per evitar aquests problemes
socials. Una de les més habituals és el treball cooperatiu en grups heterogenis, per
establir vincles entre els companys i poder aprendre conjuntament. Segons explica
María Cristina Cardona Moltó, hi ha diferents formes d’agrupar a l’alumnat per adequar
l’aprenentatge al grup-classe aquestes són: l’ensenyança interactiva, l’ensenyança per
grups rotatius, ensenyança simultània o paral·lela i ensenyança alternativa.
Tot això significa que l’antiga metodologia educativa ja no serveix. Els alumnes estan
en un canvi i per tant, l’educació ha de canviar amb ells. Aquesta s’ha d’adaptar a les
necessitats que tenen els alumnes en aquest moment. No podem treballar fent classes
magistrals, de treball autònom i/o individual, ja que el nou temps implica una nova
forma d’educar. D’aquesta manera els nostres alumnes treballen en grup, afavorint els
vincles afectius i aprenent noves maneres per a socialitzar-se. Un altre aprenentatge és
l’ús de les noves tecnologies, ja que els alumnes han de saber utilitzar-les per poder
viure en societat.

Objectius
L’exclusió social és habitual en les aules, ja que la possibilitat d’estar-hi és elevada. Per
aquest motiu realitzarem un estudi per saber si els mestres utilitzen estratègies per
evitar-ho.
La hipòtesi és que aquest aspecte no es té en compte en les aules i que trobarem
mancances en els centres de Mallorca i que els alumnes tenen el risc de quedar exclosos
del grup-classe.
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Els objectius són:
- Conèixer si a dia d’avui es tenen en compte els aspectes de la inclusió social en les
aules.
- Conèixer si els docents utilitzen estratègies per evitar l’exclusió dels alumnes a classe.
- Adquirir nous coneixements i/o estratègies per a la inclusió de tots els alumnes,
tinguin o no qualque problema d’aprenentatge, social, cultural, ètnic...
- Conèixer si els alumnes NESE estan inclosos en el grup-classe.
- Conèixer si els alumnes amb necessitats educatives especials tenen més problemes per
relacionar-se i a causa d’això tenen més conflictes.
- Realitzar una petita mostra per observar les idees dels docents respecte als seus
centres, com també elaborar un petit estudi per saber si els centres són inclusius.
- Confirmar o refutar la hipòtesi.

Metodologia
Aquest treball consisteix a saber les estratègies que més s’empren pel professorat dels
centres educatius de Mallorca per evitar l’exclusió dels alumnes. Per aconseguir això es
va realitzar una entrevista a una sèrie de docents. Concretament es va fer a tres centres
educatius, per tal de poder adquirir les estratègies més habituals, per saber com eviten
els conflictes dins l’aula i incloure a tots els alumnes que tenen risc d’exclusió. A més,
conèixer les tècniques que fan servir per millorar la relació del grup-classe i crear
vincles afectius entre els alumnes.
En aquest cas, el principal problema que trobem a les aules és que alguns dels nostres
alumnes tenen dificultats per relacionar-se amb els companys i no es senten inclosos
dins classe. El mestre ha d’adaptar la seva metodologia i proporcionar estratègies per
evitar l’exclusió d’aquests.
Les entrevistes es varen fer a 9 professors de tres centres escolars públics de Mallorca,
una vegada que cada equip docent va donar l’aprovació per poder fer-ho.
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Contextualització dels centres on s’ha elaborat l’anàlisi
Explicarem ara la filosofia dels diferents centres on hem pogut fer les entrevistes al
professorat, encara que només ens centrarem en aquelles estratègies que utilitzen, fent
un estudi d’aquelles que són correctes o incorrectes.
Tots els centres en els que hem realitzat la entrevista tenen un projecte de suport
educatiu per a tots els nins que tenen dificultats específiques d’aprenentatge.
Centre A: Un centre de ciutat “centre de barri” amb un canvi de filosofia, enguany està
introduint una nova filosofia, però els alumnes utilitzen una metodologia antiga, en la
que predominen les classes magistrals i els llibres. Els alumnes solen treballar de
manera individual encara que d’algunes vegades es fa treball en petits grups. Com hem
dit, està sofrent un canvi i des de l’equip directiu han realitzat xerrades amb altres
centres per poder millorar la seva metodologia. Els alumnes són del barri i predominen
alumnes amb alts nivells intel·lectuals. Centre amb 450 alumnes dels quals la majoria
són de parla castellana, ja que són de famílies de la Península d’Espanya. També trobem
famílies que són d’altres ètnies, cultures i que per tant la seva llengua materna és
diferent. El nivell sociocultural és mitjà i baix, ja que moltes de les famílies treballen en
els comerços de la zona. Predominen les famílies estructurades, encara que trobem
casos d’alumnes famílies des-estructurades i amb problemes socials, per aquest motiu
s’han donat ajudes a aquests alumnes, beques de menjador, ajudes per tenir repàs al
centre, per fer activitats extraescolars... per evitar l’exclusió d’aquests alumnes i de les
seves famílies. S’ha de tenir en compte que predomina la multiculturalitat en aquest
centre, ja que és un barri en extensió i darrerament està augmentant la seva població.
Centre B: Un centre que es troba a una urbanització, predominen les classes magistrals
amb la utilització dels llibres. Una filosofia de centre que creu en la diversitat com a
recurs per aprendre. Centre amb uns 450 alumnes amb un 80% de parla castellana, ja
que les seves famílies són de la Península d’Espanya. La comunitat escolar està formada
per alumnes amb alts nivells intel·lectuals. Trobem que aquests són d’un nivell
socioeconòmic mitjà i baix, ja que moltes de les famílies que van al centre són de la
urbanització però també hi ha un percentatge petit d’alumnes que no tenen molts de
recursos, són famílies des-estructurades o famílies amb un baix nivell econòmic. El
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centre proporciona ajudes pels alumnes que poden tenir problemes socials o econòmics
i d’aquesta manera evitar l’exclusió d’aquestes famílies.
Centre C: Un centre de ciutat en el que tenen alumnes de diverses cultures i creuen en
la inclusió i la educació sense llibres. Aquest és un dels centres innovadors de Mallorca
en el que els alumnes són independents, saben treballar en grup i de manera cooperativa.
Tenen un petit conflicte, ja que alguns mestres utilitzen llibres i d’altres volen fer una
metodologia per projectes, per tant hi ha dues formes de fer classe en el centre. Hi ha
450 alumnes aquest curs dels quals el 68% xerren castellà a casa, un 12% d’alumnes
que la llengua d'ús és la catalana i un 20 % que utilitzen dues llengües. El nivell
socioeconòmic és mitja i baix, ja que predominen famílies del barri i que treballen als
comerços del voltant i/o a Palma. Disposa de beques per aquells nins que tenen
problemes. Trobem famílies estructurades, des-estructurades, de diversos tipus, hi ha
multiculturalitat en el centre, ja que és una zona que en els darrers cinc anys està en
augment.

Estructura i desenvolupament dels continguts
L’entrevista està composta de dues parts: una primera part és un qüestionari d’inclusió
(qüestionari extret de la Universitat Autònoma de Madrid), per tal de saber si en aquell
centre es té en compte aquest aspecte tan important i una segona part, una entrevista
amb unes preguntes d’elaboració pròpia. D’aquesta manera s’adquireixen les estratègies
que utilitzen els mestres, per poder fer un petit estudi.
Aquestes entrevistes es van realitzar durant quatre setmanes a professors/es de diferents
centre educatius, per tal de comparar les seves tècniques i fer un petit estudi de si
aquestes són inclusives o si no ho són. A més, apreciar si aquestes tècniques són útils
per evitar l’exclusió social dels nostres alumnes, dins l’aula.
A la primera part de l’entrevista es va passar el qüestionari d’inclusió que forma part de
l’article “Índex for inclusion” escrit per Booth, T. & Ainscow, M. (2000), el qual es va
traduir per la Universitat Autònoma de Madrid amb el nom de “Guía para la evaluación
y mejora de la educación inclusiva”.
Primer de tot s’ha d’explicar el procés que s’ha seguit per obtenir aquests resultats. En
els qüestionaris fets als professors dels tres centres educatius, hem fet un Excel amb tots
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els resultats obtinguts. Seguidament, es varen agrupar les diferents preguntes en vint-iun ítems: Col·laboració; Creences; Organització i coordinació; Polítiques de
“Necessitats Educatives Especials”; Eliminar barreres d’aprenentatge; Adaptació i
accés; Barreres d'assistència, evitar la intimidació i expulsió de l'alumnat; Diversitat
de l'alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les diferències de l'alumnat; Respecte
mutu; Altes expectatives de l'alumnat; Suport pedagògic i psicològic; Professorat de
suport; El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a classe;
Experiència del professorat; Formació del professorat.; Nomenaments professorat;
Pràctiques d’avaluació; Deures; Activitats extraescolars; Recursos del centre per a la
inclusió; Institucions involucrades amb el centre.
El document del qual vaig extreure el qüestionari d’inclusió (Guía para la evaluación y
mejora de la educación inclusiva escrit per Booth, T. & Ainscow, M. l’any 2000) va fer
una classificació en tres parts, però vàrem elaborar una altra classificació per observar
millor els termes que s’expliquen en el treball.
En l’article original el qüestionari es classifica en tres parts:
Secció A – Crear cultures inclusives.
Secció B – Elaborar polítiques inclusives.
Secció C – Desenvolupar les pràctiques inclusives.
Com podeu observar aquesta classificació és diferent de la que hem utilitzat a causa de
que volem aprofundir sobre els ítems que hem mencionat, anteriorment.
Seguidament es va puntuar cada ítem. L’opció “Completamente de acuerdo” era de 3
punts, “De acuerdo” són 2 punts, “En Desacuerdo” 1 punt i “Necesito más
información” són 0 punts. Depenent de la quantitat d’apartats que té un ítem, la
puntuació màxima varia, ja que alguns només tenen una pregunta i com a màxim tenen
3 punts, mentre que d’altres tenen més d’una pregunta i per tant més puntuació.
D’aquesta manera hem pogut elaborar una sèrie de gràfiques comparant cada ítem
paral·lelament, per professors i per centres. Compararem els resultats d’aquesta forma
per observar si es tenen en compte els aspectes d’inclusió que s’expliquen en el
qüestionari i si trobem moltes discrepàncies.
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La segona part consistia en fer una entrevista d’elaboració pròpia (annex 2), la qual es
va realitzar en acabar la primera part. Es va demanar primer sobre el context de l’aula,
és a dir, l’experiència del professorat, el curs i cicle en el qual fa feina i la ràtio
d’alumnes, també és va demanar el centre, per poder agrupar els docents per centres,
encara que per motius obvis no s’ha mencionat en el treball. Les preguntes tenen com a
objectiu conèixer com evitar els conflictes i millorar la relació del grup, quines
estratègies utilitza per fer això, en el cas d’haver conflictes com es solucionen. Per altra
banda, també volem adquirir els seus coneixements sobre la inclusió i els alumnes que
estan en risc d’exclusió social.

Qüestionari d’Inclusió
Hem agrupat les quaranta-cinc preguntes en 21 Ítems:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Col·laboració: preguntes A.1.1/A.1.2/A.1.3/A.1.5/A.1.6
Creences: preguntes A.2.2/A.2.3/A.2.4
Organització i coordinació: preguntes B.1.6/ B.2.1
Polítiques de "Necessitats Educatives Especials": pregunta B.2.3
Eliminar barreres d’aprenentatge: preguntes A.2.5/ A.2.6
Adaptació i accés: preguntes B.1.2/ B.1.3/ B.1.4/ B.1.5
Barreres d'assistència, evitar la intimidació i expulsió de l'alumnat:
preguntes B.2.7/ B.28/ B.2.9
8. Diversitat de l'alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les diferències
l'alumnat: preguntes C.1.1/ C1.2/ C.1.3/ C.1.4/C.1.5/ C.2.4
9. Respecte mutu: preguntes C.1.7/ A.1.4
10. Altes expectatives de l'alumnat: pregunta A.2.1
11. Suport pedagògic i psicològic: preguntes B.2.5/B.2.6
12. Professorat de suport: pregunta C.1.10
13. El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a classe:
preguntes C.1.8/ C.1.9
14. Experiència del professorat: pregunta C.2.3
15. Formació del professorat: pregunta B.2.2
16. Nomenaments del professorat: pregunta B.1.1
17. Pràctiques d'avaluació: preguntes B.2.4/ C.1.6
18. Deures: pregunta C.1.11
19. Activitats extraescolars: pregunta C.1.12
20. Recursos del centre per a la inclusió: preguntes C.2.1/ C.2.2/C.2.5
21. Institucions involucrades amb el centre: pregunta A.1.7
Qüestionari d’Inclusió del document “Guía para la evaluación y mejora de la
educación inclusiva” (Annex 1)
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Resultats i discussió del Qüestionari
d’Inclusió
1.Col·laboració: per adquirir la inclusió és necessari que el professorat col·labori per
millorar la comunicació i realitzar projectes conjunts entre aules. Una manera perquè
tothom estigui inclòs és no només centrar-nos en el grup classe, creant projectes entre
aules. En el cas del centre C realitzen el projecte d’aules germanes perquè els nins
puguin fer activitats conjuntes amb els més grans i uns ajuden als altres.
Comparació del professorat:
Podem observar una gran varietat

Col·laboració

de resultats en el professorat. El

15

docent 3 creu que en el centre se

12

compleix

aquest

Ítem,

però

9

comparant amb els dos mestres

6

del mateix centre no s’assemblen

3

Col·laboració

les perspectives que té un i l’altre.

0

En quant al docent 4 i el docent 9
pensen que en el seu centre no hi
ha molta col·laboració, encara que hem de dir que no és una valoració molt baixa.
Els altres docents pensen que si que hi ha col·laboració però que es podria millorar, ja
que no han marcat la màxima puntuació en aquest apartat.
Comparació

entre

centres

Ítem

de

Col·laboració

Col·laboració:

Centre A

En aquest gràfic observem que el Centre A
pensa que hi ha més col·laboració en el centre

Centre B
36%

31%
33%

que els altres centres. En el cas del centre C hi
ha més diferències ja que té la mínima
puntuació de tots tres.
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2.Creences: podem dir que és un apartat personal del que es pensa sobre el
professorat i si aquest facilita la inclusió dels alumnes amb risc.

Comparació del professorat:

Creences

El

resultat

ens

mostra

9

discrepàncies en les respostes

6

del professorat, ja que d’alguns

3
0

Creences

estan completament d’acord i
d’altres que no, com en el cas
del docent 9 o el docent 4.

Comparació entre centres Ítem de “Creences”:

En el centre C observem que tampoc hi ha

Creences

una perspectiva similar de tot el professorat, ja
que d’alguns pensen que el professorat,
l’alumnat i les famílies comparteix una
filosofia d’inclusió i d’altres que pensen que

Centre A

Centre B

32%
33%

Centre C
35%

aquest aspecte no està del tot assimilat.
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3.Organització i coordinació: per aconseguir una bona educació és necessari que
els nostres docents puguin organitzar-se i coordinar-se per aconseguir una educació
adaptada a les necessitats de tots els alumnes.
Comparació del professorat:
Hem de dir que dos dels

Organització i coordinació

docents (docents 7 i 8) si

6

opinen que en el seu centre això

4

sí que es realitza. Dos dels

2

Organització i
coordinació

0

docents que pensen que això
passa

encara

que

no

han

obtingut la màxima puntuació
d’aquest apartat (docents 1 i 3).
Dos docents (nº 5 i 6) que

pensen que si que hi ha, però que no hi ha la necessària per poder complir l’objectiu
explicat d’aquest ítem (el centre organitza grups d’aprenentatge; se coordinen totes les
formes de suport). El docent 9, ha marcat en d’acord en la primera pregunta i desacord
en l’altra.
En darrer lloc, hi ha dos docents que pensen que en el centre no hi ha organització o
coordinació en alguns aspectes. El docent 2 està en desacord en els dos aspectes i el
docent 4 no té clar un aspecte i ha marcat que necessita més informació en la primera
pegunta, però està d’acord en l’altra.
Comparació entre centres Ítem “Organització i coordinació”:
En el gràfic en el centre C hi ha més

Organització i
coordinació

organització i coordinació del professorat. El
centre A es pot observar que estan fent canvis i
que els docents tenen consciència de la
importància d’aquest ítem. El centre B té la
mínima puntuació. Hem de tenir en compte,

Centre A

Centre B

Centre C
32%

41%
27%

però, que no hi ha una gran diferència entre els
centres.
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4.Polítiques de “Necessitats Educatives Especials”: és un apartat interessant
del treball, en aquest apartat podrem saber els coneixements dels mestres sobre aquest
terme.
Comparació del professorat:

Polítiques de "Necessitats
Educatives Especials"

completament

d’acord

(docents 1, 3 i 5), altres tres que

2

0

discrepàncies, ja que d’alguns
estan

3

1

Sobre aquest terme trobem

Polítiques de
"Necessitats
Educatives
Especials"

estan d’acord (docents 4, 6 i 8),
dos

docents

que estan en

desacord (docents 2 i 7) i un
docent

que

necessita

informació.
En aquest punt podem explicar que actualment els docents no saben si aquest concepte
és un concepte d’inclusió o si no ho és. Ells estan segurs del que han contestat en
l’enquesta. Només un professor ha tingut un problema i ha decidit contestar que
necessitava més informació. El dilema d’aquest concepte és que aquesta política
etiqueta als alumnes que tenen problemes i que, per tant, necessiten una ajuda, moltes
vegades, això condiciona el suport que se li dona sigui fora de l’aula. Segons la filosofia
d’un centre inclusiu tots els alumnes queden dins l’aula i tots tenen les seves necessitats,
han d’aprendre conjuntament aprofitant les habilitats de cada alumne. Els docents
pensen que el suport que se li dona fora de l’aula és útil i segurament és efectiu.
L’assumpte és que la relació del nin amb el grup classe no es la mateixa, que si passa
totes les hores amb els seus companys i fa les activitats de manera que pugui
desenvolupar les habilitats socials.
Com hem esmentat, és un tema difícil d’explicar i es per aquest motiu hi ha una notable
diferència en les respostes del professorat.
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Comparació entre centres Ítem de “Polítiques Necessitats Educatives Especials”:
Segons la comparativa de centres observem
que el Centre B i el centre A creuen que
aquestes polítiques són d’inclusió amb un
41% estan d’acord i que el Centre C no ho

Polítiques de
"Necessitats
Educatives Especials"
Centre A

Centre B

Centre C

creu així amb un 18%.

41%

18%
41%

5.Eliminar barreres d’aprenentatge: aquest ítem fa referència a dos apartats del
qüestionari. En aquest apartat es té en compte una idea important en la inclusió com és
garantir una educació de qualitat per a tothom.
Comparació del professorat:
En el primer gràfic observem

Eliminar barreres
d'aprenentatge
6
4
2
0

que

no

hi

ha

grans

diferències a excepció del
docent 9 que creu que en el
centre no es fa tot el

Eliminar barreres
d'aprenentatge

possible.

Comparació entre centres sobre “Eliminar barreres d’aprenentatge”:

Comparant els centres observem que el centre

Eliminar barreres
d'aprenentatge

B, amb un 39%, creu que en el seu centre això
és fa i que té en compte aquest aspecte tan

Centre A

important de la inclusió. El centre A té un 32%

29%

Centre B

Centre C
32%

i el centre C un 29%.
39%
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6.Adaptació i accés: Element important per garantir la inclusió social. Tots els
alumnes han de tenir accés a un centre públic i els recursos necessaris per a tothom.

Comparació del professorat:

Adaptació i accés
12
10
8
6
4
2
0

Cinc

dels

mestres

(docents 3, 4, 6, 7 i 8)
pensen que estan d’acord,
amb una puntuació de 11
Adaptació i accès

sobre 12, en les preguntes
d’adaptació i accés en el
centre. El docent 1 amb
un

9/12,

no

està

completament d’acord en
tots els aspectes. Els docents 5 i 9 amb un 8/12 pensen que hi ha aspectes a millorar en
el seu centre. El docent 2 amb un 7/12 pensa que se poden millorar.

Comparació entre centres ”Adaptació i accés”:

Adaptació i accés

En aquest cas observem que el centre B
pensen que aquest ítem es té en compte en

Centre A

Centre B

Centre C

el centre. El que sabem, ja que vàrem
realitzar pràctiques als tres centres és que
només el centre C té infraestructures

34%

31%
35%

habilitades per a infants amb problemes de
mobilitat encara que el centre B, com el
centre A no ho tenen.
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7.Barreres d’assistència, evitar la intimidació i expulsió de l’alumnat: per
saber si s’han eliminat aquests processos del centre.
Comparació del professorat:
Els docents 1, 3, 6 i 7 estan

Barreres d'asistència, evitar la
intimidació i expulsió de l'alumnat

completament d’acord que
en els seus centres això es

9

fa. Els docents 2 i 9 estan
d’acord i els docents 4 i 5

6
3

Barreres d'asistència,
evitar la intimidació i
expulsió de l'alumnat

estan

d’acord

alguns

aspectes

però

en

no.

El

docent 8 no sap si això es fa

0

o no al centre, ja que ha
marcat que necessitava més
informació en les tres preguntes.

Comparació entre centres Ítem de “Barreres d’assistència, evitar la intimidació i
expulsió de l’alumnat”:

el centre s’evita la intimidació i l’expulsió

Barreres d'assistència,
evitar la intimidació i
expulsió de l'alumnat

de l’alumnat. El centre B amb un 33% i el

Centre A

El centre A amb un 41% considera que en

centre C amb un 26%.

Centre B

Centre C
41%

26%
33%
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8.Diversitat de l’alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les
diferències: els alumnes han de tenir en compte la diversitat i que aquesta ens pot
ajudar a aprendre, han de ser actius per a tenir un aprenentatge significatiu.

Comparació del professorat:
Diversitat de l'alumnat, aprenentatge actiu i
comprensió de les diferències
18
15
12
9
6
3
0

En aquest apartat podem
observar diferències en els
docents. El docent 7 està
completament d’acord en

Diversitat de
l'alumnat,
aprenentatge
actiu i comprensió
de les diferències
de l'alumnat

les

sis

preguntes

que

corresponen a aquest ítem.
El docent 8 esta d’acord i
el docent 1 també. El docent
4 amb 14/18 està d’acord.

Els docents 6 i 9 tenen 13/18 podríem dir que estan completament d’acord en un
d’aquest dos aspectes (les classes són accessibles a tot l’alumnat i les classes promoven
la comprensió de les diferències), però que estan d’acord en els altres aspectes d’aquest
ítem. El docent 5 amb 12/18 creu que es realitzen aquest aspectes en el centre, però no
està completament d’acord. Per acabar, els docents 2 i 3 amb un 10/18 estan en
desacord en un dels aspectes, tots dos pensen que no s’implica a l’alumnat activament
en el seu aprenentatge.

Comparació entre centres Ítem de “Diversitat de l’alumnat, aprenentatge actiu i
comprensió de les diferències”:

El centre C amb un 39%, el centre B

Diversitat de l'alumnat,
aprenentatge actiu i
comprensió de les diferències
Centre A

un 32% i el centre A un 29%.

Centre B

Centre C
29%

39%
32%
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9.Respecte mutu: realitzar les classes amb respecte és un dels requisits per a una
escola inclusiva.

Comparació del professorat:
Els docents 4, 7 i 8 estan

Respecte mutu

completament

6

d’acord

en

que en aquest centre hi ha
4
2

Respecte mutu

0

respecte

mutu

entre

docents

i

docent

el

els
i

l’alumnat. El docents 1, 2, 3,
5 i 6 han posat un 3 en una
de les preguntes i un 2 a
l’altra per aquest motiu tenen

una puntuació de 5/6. El docent 9 està d’acord en les dues preguntes.

Comparació entre centres Ítem de “Respecte mutu”:

Respecte mutu

Podem observar que el Centre C i el
Centre B té un 34%, el Centre A un
32%.

Centre A

Centre B

34%

Centre C
32%

34%
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10. Altes expectatives de l’alumnat: terme molt important, ja que com hem
explicat en el treball, el professorat no ha de tenir prejudicis sobre els alumnes.

Comparació del professorat:
Només un docent (docent 8)

Altes expectatives de l'alumnat

pensa que se tenen altes

3

expectatives de l’alumnat en
2
1

aquest centre. Cinc docents
Altes expectatives
de l'alumnat

estan d’acord però pensen
que se podria millorar. Dos

0

docents no pensen que en el
centre tinguin en compte

aquest ítem. Un docent no té informació sobre això.

Comparació entre centres Ítem d’Altes expectatives de l’alumnat:

Segons el gràfic, ens explica que el centre C
és qui té la màxima puntuació. Hem
d’explicar, que aquest centre és innovador i

Altes expectatives de
l'alumnat
Centre A

Centre B

Centre C

té una filosofia més actualitzada al present.
El centre A és el que actualment està

40% 33%

canviat la seva filosofia de centre. El Centre

27%

B és un centre on la seva metodologia
encara no està actualitzada amb el present.
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11.Suport pedagògic i psicològic: aquest suport és un recurs molt important que
han de tenir tots els centres perquè l’educació sigui de qualitat per a tothom.

Comparació del professorat:
Els docents 6, 7 i 8 estan

Suport pedagògic i psicològic

completament

6

d’acord,

els

segueix el docent 1 amb 5
4

punts i després els docents 3 i

2
0

5. El docent 2 ha marcat en
Suport pedagògic i
psicològic

l’apartat de suport a la llengua
del centre amb un 2 que està
d’acord però en l’apartat del

suport educatiu respecte al desenvolupament del currículum esta en desacord. El docent
9 ha marcat en primer apartat, suport per l’aprenentatge de la llengua del centre, que
necessita més informació i en el segon apartat d’acord.

Comparació entre centres Ítem de suport pedagògic i psicològic:

Suport pedagògic i
psicològic

El centre C amb un 39% pensa que
aquest es realitza, amb un 33% el

Centre A

centre A i el centre B amb un 28%.

Centre B

Centre C
33%

39%
28%
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12.Professorat de suport: aquest es preocupa en facilitar l’aprenentatge dels
alumnes.

Comparació del professorat:

Professorat de suport

Segons el gràfic, el docent 1, 3,
7 i 8 estan completament

3

d’acord. Els docents 2, 5, 6, i 9

2
1

estan d’acord. El docent 2 està
Professorat
de suport

en desacord.

0

Comparació entre centres Ítem “Professorat de suport”:

El centre C amb un 38% creu que en es

Professorat de suport

realitza, el centre B amb un 33% i el centre

Centre A

Centre B

Centre C

A amb un 29%.
38%

29%
33%
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13.El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a
classe: el professorat ha de poder realitzar aquests aspectes per a un centre inclusiu.

Comparació del professorat:

El professorat planifica, revisa i fa
que tots els alumnes participin a
classe

El docent 7 creu que això
és realitza en el seu
centre, que els professors
ho fan. El docent 8 està

6
4
2
0

Planificació, revisió,
participació de
l'alumnat per part
del professor

d’acord. Els docents 2, 5 i
6 pensen que han marcat
la casella de d’acord en
les dues preguntes. Els
docents 1, 3, i 9 han

marcat en desacord en el primer aspecte i en d’acord el segon (el professorat planifica,
revisa i ensenya; el professorat es preocupa de la participació de tot l’alumnat). El
docent 4 encara que té la mateixa puntuació que els docents 1, 3 i 9, ha marcat en la
primera pregunta que necessita més informació i en la segona que està completament
d’acord.

Comparació entre centres Ítem “El professorat planifica, revisa i fa que tots els
alumnes participin a classe”:

El professorat
planifica, revisa i fa
que tots els alumnes
participin a classe

Observem que el Centre C té un 40%, el
Centre B un 31% i el Centre A un 29%.

Centre A

Centre B

Centre C
29%

40%
31%
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14.Experiència del professorat: terme útil per saber si l’experiència del
professorat s’aprofita per a l’ensenyament dels alumnes.

Comparació del professorat:
Aquí podem observar que

Experiència del professorat

d’alguns

3

dels

mestres

(docents 1, 4, 5, 6

i 8)

pensen que l’experiència

2

del professorat s’aprofita.
Experiència del
professorat

1

D’altres, els docents 2, 3, 7
i 9 estan en desacord en

0

aquest aspecte.

Comparació entre centres Ítem d’Experiència del professorat:

El centre B amb un 46% està d’acord
amb aquesta afirmació, que s’aprofita
l’experiència del professorat en el centre.
En quant als altres dos centres tenen un

Experiència del
professorat
Centre A

Centre B

Centre C

27% quedant iguals.
27%

27%

Això ens fa pensar que en el centre B si
que estan segurs, però en els altres

46%

centres, no estan segurs de que la
experiència del professorat

s’aprofiti

plenament.
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15.Formació del professorat: és important per a la inclusió dels alumnes que els
nostres professors tinguin una formació actualitzada de la societat, del que necessiten
aprendre els nostres alumnes i de la millor manera per aconseguir una educació bona i
de qualitats per a tots els infants.

Comparació del professorat:
En aquest cas, els docents estan

Formació del professorat

d’acord a que gràcies a la

3

formació del professorat podem
2
1

adaptar la metodologia per
Formació del
professorat

garantir una bona educació als
nostres alumnes. El docent 6 no
creu en aquesta idea, pensa que

0

en el seu centre no es realitza la
formació

adequada.

Comparació entre centres Ítem de la Formació del professorat:

Formació del
professorat

El centre C té una bona formació del
professorat, cada setmana es fan cursos
obligatoris per als professors del centre i
això implica que en aquest cas estan adaptats

Centre A

Centre B

Centre C
33%

39%

a les necessitats dels nins.
28%
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16.Nomenaments del professorat: ens interessa saber, segons les opinions dels
professionals, si són correctes.

Comparació del professorat:
En

Nomenaments del professorat

aquest

cas

hi

ha

varietats en les opinions
dels nostres decents. Per

3

una banda, el docent 3 i 7
pensen

2

1

Nomenaments
del professorat

que

nomenaments

els
del

professorat son correctes.
Una altra part (els docents

0

4, 5, 8 i 9) pensen que
estan d’acord. Els docents
1 i 6 no estan d’acord. El

docent 2 no sap o no té els coneixements per contestar a la pregunta.

Comparació entre centres Ítem de “Nomenaments del professorat”:

Nomenaments del
professorat

El centre C amb un 44% creu que en el
centre els nomenaments del professorat
són correctes. El centre B amb un 31% i
el centre A amb un 25%.

Centre A

Centre B

Centre C
25%

44%
31%

Aquest Ítem sembla que no és del tot
rellevant per a la inclusió social dels
alumnes dins classe. Encara que si els docents estan reconeguts en el centre pot garantir
una millora en la seva forma i esforç per fer possible que els alumnes amb risc
d’exclusió tinguin els mateixos recursos per aprendre. Com ja hem dit anteriorment, la
impressió del tutor en el grup implica que els seus alumnes puguin arribar a l’èxit.
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17.Pràctiques d’avaluació: les pràctiques d’avaluació psicopedagògiques ajuden a
reduir les barreres d’aprenentatge i que els alumnes participin en el grup-classe. D’altra
banda també si l’avaluació motiva a l’alumnat a aprendre.

Comparació del professorat:
Podem observar que cap professor

Pràctiques d'avaluació

arriba a la màxima puntuació

6

d’aquest apartat. Els docents 1, 4,
4

5, 6, 7 i 9 són els que pensen que
estan

2

0

d’acord,

però

no

completament d’acord.
Pràctiques
d'avaluació

Els docents 3 i 8 no ho tenen tan
clar, ja que han contestat d’acord a
un apartat i en descord a l’altre. El

docent 2 està en desacord en les dues coses que se tracten en aquest tema.

Comparació entre centres Ítem de Pràctiques d’avaluació:

Segons els centres, el Centre B destaca
amb un 38% perquè té més puntuació que
els altres centres. El centre C amb un 32%
i el Centre A amb un 30%.

Pràctiques d'avaluació
Centre A

Centre B

32%

Centre C
30%

38%
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18.Deures:

el professorat ha de tenir en compte si els deures contribueixen en

l’aprenentatge dels alumnes.

Comparació del professorat:
Estan totalment d’acord els

Deures

docents 2 i 4. Els docents 5 i

3

6 pensen que estan d’acord i
2

els altres docents estan en

1

desacord.

Deures

0

El professorat ha de saber si
els deures són proporcionats
o no i si són útils per a

l’aprenentatge dels alumnes.

Comparació entre centres Ítem de Deures:

Deures

El Centre B amb un 47% creu que els
deures

són

necessaris

per

a

l’aprenentatge dels alumnes. El centre

Centre A
20%

Centre C
33%

A amb un 33% creu que són
necessaris, però el centre C amb un

Centre B

47%

20% creu que ho són per l’alumnat.
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19.Activitats extraescolars: els alumnes han de poder fer activitats fora de classe
per adquirir habilitats socials. Un bon tutor ha de saber si l’alumnat té aquestes
capacitats i si en el seu temps lliure es relaciona amb altres nins.

Comparació del professorat:
Els docents 1, 3, 4, 7 i 8

Activitats extraescolars

tenen consciència de que els

3

seus alumnes fan activitats
2
1

extraescolars. Els docents 2
i 9 saben que no tots els
Activitats extraescolars

seus alumnes fan activitats
després

0

de

classe.

Els

docents 5 i 6 no ho saben.

Els docents han de tenir una petita idea de la vida dels seus alumnes per poder ajudarlos de la millor manera possible. En aquest cas han de saber si tenen habilitats socials
fora de classe o si no i això els podrà ajudar a relacionar-se amb els companys o
comprendre perquè no ho poden fer.

Comparació entre centres Ítem d’ Activitats extraescolars:

Segons això el centre A té més informació
dels seus alumnes, encara que el centre C
només està un punt per davall. El centre B
no té tanta informació del seu alumnat.

Activitats extraescolars
Centre A

Centre B

38%

Centre C
39%

23%

Com ja hem dit és essencial que els tutors
sàpiguen si els seus alumnes fan o no
activitats després de classe per poder ajudar a la inclusió dels alumnes dins d’aquesta i
dins de la societat.
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20.Recursos dels centre per a la inclusió: ens interessa saber si hi ha o no el els
centres.
Comparació del professorat:
Els docents 7 i 8 pensen que

Recursos del centre per a la
inclusió

en el seu centre tenen els

9

recursos necessaris per a la

6

inclusió dels seus alumnes

3

Recursos del centre
per a la inclusió

0

dins l’aula. Els docents 1, 5 i
6 pensen que tenen recursos
però que es podrien millorar
per cobrir els aspectes de la

inclusió. En canvi els docents 2, 3, 4 i 9, no ho tenen tan clar, pensen que necessiten
recursos per poder proporcionar una educació inclusiva, perquè tothom pugui tenir un
aprenentatge de qualitat.

Comparació entre centres Ítem de Recursos del centre per a la inclusió:

En quant a la comparació entre els centres,
el centre C creu que tenen els recursos per

Recursos del centre
per a la inclusió
Centre A

poder realitzar la inclusió, el centre B pensa
en menor quantitat que tenen alguns

Centre B

Centre C
28%

41%

recursos i el centre A creu que no tenen els
recursos necessaris.

31%
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21.Institucions involucrades amb el centre: els centres que ajuden al centre són
necessaris i volem saber, segons les seves opinions si n’hi ha o no.
Comparació del professorat:

Institucions involucrades amb
el centre
3

Tres docents pensen que hi ha
institucions involucrades amb el
centre, quatre docents que estan
d’acord però no completament

2

d’acord,
Institucions
involucrades…

1
0

això

significa

que

pensen que es podria fer més
sobre aquest tema, també dos
dels

docents

que

no

tenen

informació d’això.

Comparació entre centres Ítem de Institucions involucrades amb el centre:

En el centre A hi ha més institucions
involucrades amb el centre, un exemple és
l’esplai que estan cooperant per poder
elaborar

alguns

projectes

conjuntament.

Aquest recurs és útil, ja que d’aquesta
manera les institucions i altres recursos com
és l’esplai fan que els alumnes puguin tenir

Institucions
involucrades amb el
centre
Centre A

Centre B

35%

Centre C
41%

24%

vincles afectius fora de l’horari lectiu.
D’aquesta manera, els alumnes que estan en
risc d’exclusió social, poden tenir ajudes per poder relacionar-se amb altres nins de la
barriada.
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Resultats entrevistes
Primera entrevista a una mestra:
Tutora d’una classe de 3r de Primària amb una experiència de més de 15 anys en el
centre. Ràtio d’alumnes: 28. En la seva classe hi ha tres alumnes NESE1, un amb
TDAH2, un amb dislèxia i l’altre amb dificultats d’aprenentatge. Ens ha explicat algunes
de les estratègies que fa servir, entre les quals hi ha el treball en grups cooperatius, on
cada integrant té un rol a seguir. Treball en petit i gran grup per millorar la inclusió dels
alumnes amb problemes socials, nouvinguts, alumnes NESE1, entre d’altres. D’aquesta
manera, ens explica, que així tothom pot ajudar-se i aprendre de manera cooperativa.
Ens ha explicat que utilitza una eina per resoldre els conflictes de classe, una fitxa per
tal d’exposar el problema i els implicats, i signar un petit document de pau.
Una altra proposta és fer un sociograma per poder saber les relacions dels alumnes i
poder fer un seguiment per millorar les estratègies de relació, si fos necessària.
La inclusió és adaptar els aprenentatges per a tos els alumnes, segons ens explica.
Segona entrevista:
Entrevista a tutora de 6è de Primària amb una experiència de 10 anys com a tutora i 7
anys com a professora d’Educació Física. Ràtio d’alumnes: 28. Alumnes amb
necessitats educatives especials sis: quatre alumnes amb TDAH2 medicats i dos alumnes
amb desfasament curricular i per aquest motiu tenen ACI3 (adaptacions curriculars
individuals).
Aquesta tutora no utilitza estratègies inclusives dins la seva aula. Els alumnes solen
treballar de manera individual, encara que en la entrevista, ha explicat que de vegades es
fan grups, que ella organitza, per tal que d’agrupar els alumnes per nivells i puguin
realitzar l’activitat.
Ella sap que alguns dels alumnes no tenen habilitats per relacionar-se amb la resta del
grup, però diu que és a causa de que són repetidors o que tenen un ACI3 greu. Ella ha
creat una feineta a part per aquest alumne (alumnes amb desfasament greu) i creu en la
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idea de que vagi amb la AL4 i PT5 tantes vegades com sigui necessari, ja que diu que
dins de l’aula, l’alumne no fa res i s’avorreix.
La inclusió consisteix a poder adaptar les feines a tots els nivells d’aprenentatge dels
alumnes, segons explica.
Tercera entrevista:
Entrevista feta a una professora de l’equip docent sobre el grup de 5è del centre.
Aquesta professional té més de 10 anys d’experiència, encara que fa només dos anys
que treballa com a cap d’estudis. Aquest grup és un grup poc cohesionat en el que hi ha
molts de conflictes a classe. En aquest moment hi ha 2 alumnes NESE1 i 1 alumne
NEE6. Encara que s’han demanat diagnòstics d’altres que semblen poder tenir algun
problema. Un d’aquests alumnes té TDAH2, un altre deficiència Psíquica7 (D.P.) i
l’altre Síndrome d’Asperger8.
La metodologia que s’utilitza a classe és amb llibres i classes magistrals, han intentat fer
feina en grups però ha estat impossible. A causa de tot això varen decidir fer dinàmiques
de grup per millorar la cohesió i va venir un expert a explicar a la tutora com ho podia
fer i ho va posar en pràctica. Una de les estratègies que va fer servir era les practiques
restauratives.
Ens ha explicat també que en aquest centre no estan preparats per a nins amb Altes
Capacitats (A.C.) 9 , ja que no saben quins recursos i eines necessiten per donar suport a
aquests nins.
Tenen un pla de convivència en el que han exposat els motius i l’actuació docent per si
hi ha conflictes a classe.
No hi ha inclusió en aquest centre, ens ha explicat que és molt difícil poder crear un
centre inclusiu, les famílies han de donar suport també al centre. En aquesta classe en
concret els alumnes tenen conflictes sovint, però també és a causa de les seves famílies
que també tenen conflictes entre elles i donen una mala imatge als seus infants, ens ha
explicat.
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Quarta entrevista:
Entrevista feta a un professor de quart de primària, amb més de 18 anys d’experiència.
Ràtio d’alumnes: 27. Utilitza una metodologia per descobriment, però amb la utilització
dels llibres, ens ha comentat. Té dos alumnes NESE1 amb ACIS3 i els alumnes no
presenten problemes per relacionar-se amb els companys.
Ens ha explicat que ell no té alumnes amb risc d’exclusió social dins l’aula i que no hi
sol haver conflictes però que si hi ha dos o tres nins que són repetidors i els hi costa
adaptar-se. El fet és que necessiten temps per poder sentir-se en el grup classe. Pel que
ha explicat a l’entrevista també hi ha alumnes que són massa egocèntrics i d’alguns que
no tenen empatia i per aquest motiu no es relacionen amb la resta del grup.
Les estratègies que utilitza per millorar la relació del grup-classe, és el canvi de taules
cada dues setmanes i sempre alternant nin, nina. Una altra estratègia és fer debats per la
resolució de conflictes encara que ha explicat que no sol haver-hi.
La darrera estratègia que ha explicat és fer grups flexibles, enguany fan més treballs en
grups, per tal que els alumnes aprenguin a treballar en grup i a relacionar-se.
No es solen repetir els conflictes, és un grup molt tranquil i amb altes capacitats
intel·lectuals, ha esmentat.
La seva definició d’inclusió és que els alumnes puguin treballar en grups i fomentar el
treball en equip per poder aconseguir els valors i les eines necessàries per viure en
societat.
Cinquena entrevista:
Professora de quart de Primària amb una experiència de 10 anys com a tutora. Ràtio
d’alumnes: 27. La metodologia que s’utilitza és el treball en petit i gran grup tant grups
homogenis com heterogenis. Fer tallers, ús de les noves tecnologies i el treball
cooperatiu. La importància del reforç positiu per aconseguir l’èxit dels alumnes. En
classe hi ha dos alumnes NESE1, un amb Asperger8 i l’altre amb TDAH2. Aquest grup
no presenten problemes importants de relació. L’alumne amb Asperger8 presenta
problemes per relacionar-se amb la resta dels companys, encara que aquests estan
disposats a ajudar.
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Per millorar la relació del grup-classe realitza tutories, assemblees en el temps de classe
i treball de valors.
Per resoldre els conflictes que hi ha a classe s’utilitza el treball d’habilitats socials i
emocions.
Ha explicat que no té alumnes que puguin presentar algun risc d’exclusió social a
classe.
La inclusió consisteix en satisfer les necessitats educatives de cada alumne tenint en
compte les seves característiques personals i dissenyant un programa educatiu que
s’adapti a aquelles necessitats. Engloba tots els aspectes de la personalitat, tant la part
de continguts com la part emocional i habilitats socials. (Definició textual)
Sisena entrevista:
Docent de 6è de Primària amb més de 8 anys d’experiència. Ràtio d’alumnes: 27. El
grup classe presenta quatre alumnes NESE1 amb desfasament curricular i TDAH2.
La metodologia que sol utilitzar a classe és el descobriment guiat, el treball cooperatiu i
la feina en grup.
No sol haver conflictes i per això, explica que no utilitza tècniques per solucionar-ho,
però si que utilitza estratègies per millorar la relació del grup-classe, fent una reflexió
en gran grup.
En aquest grup hi ha un nin que l’hi costa relacionar-se amb els seus companys a causa
de la baixa autoestima.
La inclusió és aprofitar les diferències com a element aventajador, ho ha definit
d’aquesta manera.
Setena entrevista:
Tutor de 5è de Primària amb 5 anys d’experiència. Ràtio: 26 alumnes. Trobem tres
alumnes NESE1. Tots tres tenen dificultats específiques d'aprenentatge, i un d'ells
associat a dislèxia10.
La metodologia que s'utilitza a la meva aula es fonamenta en els principis de
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cooperació, inclusió, interacció, motivació, i ajuda mútua. Aquests són els conceptes
que defineixen millor la meva manera d'entendre el dia a dia a una aula. Totes les
activitats que s'hi duen a terme parteixen d'aquests principis bàsics. (transcripció
textual)
És un grup molt competitiu amb un potencial d'aprenentatge molt alt. Aquest fet genera
alguns conflictes que es solucionen a partir de la cooperació, l'ajuda mútua i les
dinàmiques de cohesió. També ens ha explicat, que s'apliquen sociogrames cada
trimestre per detectar situacions d'aïllament i/o rebuig.
Malgrat que hi hagi aquests conflictes, podem afirmar que el nivell de qualitat en les
relacions és molt satisfactori. (transcripció textual)
Per millorar la relació del grup-classe, s’utilitza una sèrie de tècniques: Sociograma
trimestral, equips cooperatius, eleccions de delegats, cercles restauratius, dinàmiques de
cohesió periòdiques, distribució de càrrecs en els mateixos equips.
Habitualment, els conflictes es concentren en uns mateixos alumnes. Són aquells que
cal tenir-hi més supervisió, ja que poden generar més situacions conflictives. En aquest
grup, la majoria dels conflictes es concentren en tres infants, un dels quals és NESE1.
Per resoldre els conflictes a classe s'utilitzen una sèrie d’estratègies: Diàleg, assemblees
d'entrada i sortida, pràctiques restauratives, mediació, avaluació de l'equip.
La interacció social, i les estratègies que s’utilitza per la relació del grup de vegades
s’ha de reconduir o modular per garantir l’èxit de tothom. Hi ha infants que no saben
relacionar-se adequadament amb els seus iguals i també n'hi ha que arrosseguen una
etiqueta invisible que fa que tinguin un rebuig als altres.
Segons el tutor: La visibilitat de capacitats i l'empoderament social. La millor manera
d'evitar l'exclusió és eliminar l'etiqueta que té aquell infant en particular i empoderarlo, és a dir, fer visible les seves capacitats, publicitar-les i ajudar-lo a trobar el seu lloc
al grup.
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La metodologia és la mateixa per a tots els alumnes, ens ha explicat el tutor. El que es
canvia són les facilitats per accedir-hi. Amb una proposta oberta i funcionant de forma
cooperativa, les singularitats desapareixen.
La inclusió, segon ell, és un procés que tracta de garantir, de forma contínua, la
presència, la participació, el progrés i l'autonomia de tots els alumnes, independentment
de les seves necessitats.
Vuitena entrevista:
Mestra de 4t de Primària amb una experiència de 5 anys. Ràtio d’alumnes: 23. No
presenta alumnes NESE1. S’utilitza una metodologia per projectes, seguint els
interessos dels nins. Per treballar alguns conceptes de la llengua catalana, castellana i les
matemàtiques es fan servir uns quadernets complementaris. Es treballa de manera
individual, en petit i gran grup.
Per millorar la relació de la classe es fam xerrades en grup, activitats de cohesió de grup
i es treballen les emocions.
Si hi ha conflictes a classe, de vegades es barallen i no respecten el torn de veu dels
companys i per aquest motiu es realitzen dinàmiques de cohesió de grup. Treball de
valors i emocions.
En quant a la resolució de conflictes, es marquen unes pautes, la primera és que els
alumnes xerrin entre ells i mirin de trobar una solució del que ha passat en el cas de que
no hi arribin, la docent ha de donar les pautes o regir una solució al conflicte. Si és
necessari l’adult intervé.
Descriu la inclusió com un procés que ha d’assegurar que tots els alumnes tinguin les
mateixes oportunitats, independentment de la seva discapacitat, ètnia o cultura.
Novena entrevista:
Tutora de 4t de Primària amb més de 10 anys d’experiència docent com a tutora. Ràtio
d’alumnes: 24. Els alumnes d’aquesta classe tenen altes capacitats intel·lectuals. Hi ha
tres alumnes NESE1 però la classe està agrupada de tal forma perquè els alumnes es
puguin ajudar entre ells.
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Les estratègies que s’utilitzen per millorar la relació i evitar els conflictes són que el
mestre ha de donar exemple; ha l’aula ha d’haver poques normes, clares i consistents.
També és important fer una feina de prevenció, creant un bon clima a l’aula, aquest és
un condicionant important per a l’alumnat.
Segons aquest professional per evitar els conflictes, primer s’ha d’escoltar a les dues
parts i sempre demanar el mateix a cada integrant per tal de saber el que ha passat,
donar oportunitats perquè les dues parts expliquin el que ha passat, una vegada que s’ha
xerrat han d’arribar a una solució on les dues parts hagin de cedir i guanyar en algun
dels aspectes. Els alumnes han de fer feina en grups cooperatius, ajudar-se entre ells i
s’ha de treballar l’educació emocional.
Normalment es solen repetir els conflictes amb els mateixos implicats, però ens ha
explicat que s’ha treballat perquè els alumnes puguin solucionar els conflictes lleus per
ells mateixos.

*

Explicació de les sigles i termes específics a l’annex 3

Discussió de les entrevistes
Podem observar que no hi ha una gran varietat de tècniques que s’utilitzen en les classes
de primària, actualment. Per una banda, podem afirmar que els professors de les
entrevistes són similars, solen utilitzar les mateixes estratègies, en canvi el professor 8
ens ha proporcionat un ampli abast de tècniques.
En primer lloc volem fer una petita explicació de les tècniques que són inclusives i les
que no ho són. Seguidament realitzaren un petit estudi per explicar quins d’aquests
professors tenen en compte la inclusió social dels alumnes dins la classe i quins no ho
fan.
Classificació de les estratègies del professorat, segons el llibre: “Diversidad y educación
inclusiva, enfoques metodológicos y estrategias para una enseñanza colaborativa”
María Cristina Cardona Moltó.
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Docents
1

2

3

Inclusiu

No inclusiu

Feina de manera cooperativa.

Classes magistrals on els alumnes no es

La mestra fa sociogrames per saber les

relacionen entre ells (ens ha explicat que a

relacions del grup-classe.

causa de les proves IAQSE).

De forma puntual es realitzen treballs en

Classes magistrals. Alumnes amb problemes

grup.

d’aprenentatge surten fora de classe.

Elaboració de tècniques de cohesió de grup

Classes magistrals i els alumnes no poden fer

amb un expert.

grups de feina a causa que hi ha molts de
conflictes.

4

Treballen en grups per fomentar les

Utilització del llibre i feines individuals.

relacions dels alumnes. Asseguts de forma
que hi hagi relacions sense tenir en compte
si és nin o nina.
5

6

Diferents maneres de fer feina tant en petit

Utilització dels llibres com a recurs més

com en gran grup. Tenint en compte el

utilitzat a l’aula i per tant la feina individual i

treball cooperatiu i el reforç positiu.

les classes magistrals predominen

Treball cooperatiu, descobriment guiat i

No tenen

treball en grups.
7

Nombroses estratègies per treballar a

No tenen

classe: equips cooperatius, eleccions de
delegats, cercles restauratius, dinàmiques
de cohesió periòdiques, distribució de
càrrecs en els mateixos equips.
El docent fa sociogrames cada trimestre
per saber les relacions del grup-classe.
8

Metodologia per projectes, una nova

No s’utilitzen els llibres, ja que això

estratègia on els alumnes han de treballar

condiciona a fer només uns temes.

pels seus interessos i en petits grups.
9

Metodologia constructivista, es treballa en

No tenen

gran i petit grup.

Observem que els primers docents no utilitzen tècniques inclusives sinó que utilitzen
tècniques no inclusives, però els darrers utilitzen tècniques inclusives.
Aquesta taula ens permet fixar-nos en la diferència dels docents i dels centres ja que els
docents 1, 2 i 3 pertanyen al Centre A, el que està en procés de canvi. Els docents 4, 5 i
6 pertanyen al Centre B, que és el que encara utilitza una metodologia en la qual la
utilització dels llibres té un paper important pels docents. En darrer lloc observem que
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els tres darrers docents tenen utilitzen metodologies més inclusives, ja que no utilitzen
els llibres i poden adaptar l’aprenentatge al nivell del grup.
La forma d’agrupar els alumnes pot influir també en el seu aprenentatge com ens
explica María Cristina Cardona Moltó.
És tan important l’educació dels alumnes, com establir vincles afectius. Els alumnes han
d’estar bé amb si mateixos per poder aprendre, com expliquen els estadis de Maslow.
No es pot passar d’un estadi a un altre, si no s’han aclarit alguns aspectes abans. El que
es vol explicar, és que molts dels nostres alumnes han d’haver solucionat els problemes
primaris, per poder relacionar-se amb el grup - classe. El mestre ha de fer el possible
perquè l’infant pugui relacionar-se amb els seus companys.
Després de fer una petita classificació de les estratègies que utilitzen els docents volem
fer una petita discussió en referència a la inclusió social.
La realització d’aquest treball era necessària, ja que hem pogut observar que una part
del professorat del que s’ha entrevistat no tenia en compte que tots els alumnes poden
estar en risc d’exclusió social.
En el Centre A volem explicar un cas d’una docent entrevistada que considerava que un
dels seus alumnes (un alumne NESE amb desfasament curricular de dos anys) no havia
d’estar a la seva classe i havia d’anar amb la PT i/o AL, ja que ella deia que no podia
ajudar-lo. El cas en qüestió és que aquest nin tampoc es relacionava amb els seus
companys, ja que en el temps de classe anava fora de l’aula ordinària a fer feina i en el
temps del pati jugava amb la seva família. La docent ens va explicar tot això, per tant
ella sabia que aquest alumne estava exclòs del grup-classe i no ha cercat cap solució.
Podem observar que detecten el problema, però que per alguns motius prefereixen que
aquests alumnes no tinguin relacions amb el grup classe, ja que és més fàcil deixar-ho
així que cercar una solució.
No podem deixar que els futurs docents detectin un problema i no cerquin una
solució, tenim eines per solucionar aquests problemes, d’algunes s’expliquen en
aquest treball.
En el Centre B l’equip docent està convençut que no hi ha alumnes amb risc d’exclusió
social, però després ens han explicat que alguns dels seus alumnes tenen problemes per
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relacionar-se. Segons la teoria explicada en la introducció podem dir que tots els
alumnes estan en risc i que si hi ha nins que tenen dificultats per a relacionar-se estan en
risc. Observem que no es tenen clars els conceptes i per tant, els docents necessiten més
formació.
En el Centre C observem que si que hi ha nins que poden tenir aquest risc, però que
utilitzen metodologies i dinàmiques d’aula per millora la relació del grup-classe,
d’aquesta manera crear una bona cohesió de grup.
Una altra cosa que volem saber és si aquests nins que tenen dificultats i, necessitats
educatives especials, estan inclosos en el grup-classe, ja que fa uns anys que això no era
així.
Quant a aquest aspecte observem que en la majoria dels casos els alumnes NESE estan
inclosos en el grup-classe, però d’alguns tenen problemes per a relacionar-se i crear
vincles afectius amb els companys.

Conclusions
Segons els objectius que ens vàrem establir en el començament del treball i amb
l’observació dels resultats podem dir que:
- Hem observat que no tots els docents tenen en compte els aspectes de la inclusió
social, molts d’ells no sabien que els seus alumnes tenen aquest risc.
- Els docents utilitzen estratègies per evitar l’exclusió, però no tots identifiquen el
problema i per tant no les fan servir.
- Gràcies a aquest treball hem pogut investigar i aprendre noves estratègies que
s’utilitzen per a la inclusió dels alumnes.
- La gran majoria dels alumnes NESE estan inclosos en el grup-classe, encara que
puntualment trobem casos contraris.
- Els alumnes NEE estan integrats en el grup classe. Aquest aspecte en concret discrepa,
ja que alguns docents creuen que els alumnes tenen problemes per a relacionar-se i
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tenen més conflictes, però d’altres mestres fan el possible perquè aquests estiguin
inclosos, creant una bona cohesió en el grup-classe.
- Hem pogut fer un petit estudi i observar que dos dels tres centres no es consideren
centres inclusius i un si. Segons el nostre estudi podem explicar que tots els centres
tenen algun aspecte inclusiu que es realitza, però que cap d’ells és 100% inclusiu. Els
futurs docents han de canviar això i crear centres per a tots els alumnes, garantint una
educació bona i de qualitat.
La hipòtesis podria ser certa, ja que hem observat que en dos dels tres centres no es
tenen en compte els aspectes de la inclusió social, ja que no utilitzen estratègies per
evitar-ho. En concret a un centre pensen que no tots els alumnes poden estar en risc i per
tant, no detecten aquest problema.
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Annex 1:qüestionari
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Curs:

Cicle:

Ràtio alumnes:

Escola
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Annex 2:entrevista
Curs: Cicle: Ràtio alumnes:

Escola:

Experiència Professor:

1. Quina metodologia utilitzes a classe?
2. A l’aula hi ha alumnes amb NESE? Quants i quines necessitats tenen?
3. Els alumnes tenen problemes de relació entre ells? Quins?
4. Quines són les estratègies que sols utilitzar per millorar la relació dels grup
classe?
5. Dins la classe se repeteixen els conflictes, és a dir, sempre estan implicats els
mateixos alumnes? Són NESE?
6. Quina estratègia s’utilitza per resoldre els conflictes que hi ha a classe?
7. Hi ha alumnes que tenen dificultats per relacionar-se amb els companys? Perquè
creus que passa això?
8. Utilitzes la mateixa estratègia d’inclusió social per tots els alumnes? Quines
estratègies utilitzes per evitar la exclusió dels alumnes que poden tenir aquest
risc?
9.

EXP. Utilitzes la mateixa metodologia/ estratègies d’inclusió pels alumnes amb
Síndrome de Down i pels alumnes amb AC (Altes capacitats intel·lectuals)?

10. Què és la inclusió? Defineix els aspectes d’aquestes terme i explica a què
engloba.
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Annex 3: Definicions dels termes utilitzats en aquest treball.
1.

NESE: necessitats específiques de suport educatiu: entès com a tal el que per

presentar necessitats educatives especials, per dificultats específiques d'aprenentatge,
per les seves altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat tard al sistema
educatiu, per condicions personals o d'història escolar, o per trobés en situació de
desavantatge socioeducativa, requereix una atenció complementària i/o diferent a
l'ordinària per poder aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

2.

TDAH: Trastorn del dèficit d’atenció i/o hiperactivitat, podem definir-ho com un

trastorn caracteritzat per un grup de símptomes entre els quals es destacaríem: 1. La
inatención o la dificultat per sostenir l'atenció per un període, 2. La impulsivitat, 3. La
hiperactivitat (en alguns casos), 4. La dificultat per postergar les gratificacions, 5. Els
trastorns en la conducta social i escolar, 6. Les dificultats per mantenir cert nivell
d'organització en la vida i les tasques personals i 7. El dany crònic en l'autoestima com a
conseqüència dels escassos assoliments que s'obté a causa d'aquestes dificultats.

3.

ACI: Adaptació Curricular individualitzada. Consisteix a ADAPTAR els objectius,

continguts, metodologia, i criteris d'avaluació descrits per al nivell (curs) en el qual
l'alumne es trobi, al seu nivell de competència curricular. En virtut de les necessitats
detectades, les adaptacions poden assumir mesures de molt diferent caràcter, depenent
del tipus i grau de dificultat dels alumnes. Pel que podrem parlar de diversos tipus
d'adaptacions curriculars: no significatives, significatives i d'accés al currículum.

4.

AL: Audició i Llenguatge. El mestre d'Audició i Llenguatge és aquell la funció del

qual és dedicar-se a l'Educació Especial, des de la perspectiva del llenguatge. Les seves
competències versen sobre el tractament i la intervenció de forma detallada, gairebé
clínica dels trastorns i patologies que concerneixen tant a l'aspecte expressiu, com a
l'aspecte comprensiu del lenguaje.su labor s'inicia en nens d'etapa infantil fins a fins i tot
abastar la intervenció en l'etapa secundària.
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5.

PT: Pedagog Terapeuta. És el mestre d'Educació Especial o PT, el professional

especialista a atendre a l'alumnat amb NEE, dins dels centres educatius docents
d'infantil, primària i/o secundària.

6.

NEE: Les necessitats educatives especials, en conseqüència, han de ser enteses en un

sentit interactiu (depenen tant de les característiques personals de l'alumne com de les
característiques de l'entorn educatiu i de la resposta que se li ofereix) i relatiu (aquestes
seran diferents en funció de les característiques i resposta educativa que s'ofereix en
cada context educatiu). Aquestes poden ser funció de condicions personals (discapacitat
o sobredotació) com de variables associades a la història familiar, social, etc., de
l'alumne i amb repercussions significatives sobre el seu aprenentatge. Aquestes
manques per ser superades necessiten de recursos menys usuals que els que
ordinàriament es proporcionen en els processos d'ensenyament-aprenentatge, i para la
compensació del qual, per tant, és necessària l'elaboració i aplicació d'adaptacions
curriculars d'accés i/o adaptacions curriculars significatives.

7.

Deficiència Psíquica: Alumnes amb problemes psíquics. Per a la classificació

CIDDM, Publicada per l'OMS, i des del punt de vista de la salut, 'una deficiència és tota
pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica'.
Segons l'ONU, "Dins de l'experiència de la salut, una deficiència és tota pèrdua o
anormalitat d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica".

8.

Síndrome

d’Asperger:

Una

altra

categoria

de

Trastorn

Generalitzat

del

Desenvolupament, caracteritzat per absència d'habilitats socials o incapacitat per
desenvolupar-les, absència de l'interès envers altres persones, per buscar plaure o
assenyalar i/o col·laborar en fets d'interès envers els altres, una absència de la
reciprocitat social o emocional, hàbits ritualistes i estereotipats (revoloteo de mans,
rentat de mans, aleteos, etc), però amb intel·ligència i llenguatge normal, excepte
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desconeixement i dificultats en el nivell pragmàtic dels altres. Alguns estudiosos els
denominen els “autistes intel·ligents”.

9.

Altes capacitats: Alumnes superdotats, considerats alumnes NESE. Superdotat:

Individu amb intel·ligència superior a 130 IQ. Per Renzulli, J.: el que defineix a un
individu superdotat és la possessió de tres conjunts bàsics de característiques
estretament relacionades i amb una igual èmfasi en cadascuna d'elles: Una capacitat
intel·lectual superior a la mitjana, un alt grau de dedicació a les tasques i Alts nivells de
creativitat.

10

Dislèxia: Etimològicament dislèxia vol dir aproximadament dificultats de llenguatge.

En l'accepció actual es refereix a problemes de lectura, trastorn en l'adquisició de la
lectura. Es manifesta per una deterioració de la capacitat de llegir. Entre les
manifestacions que presenta el subjecte s'hagin les deficiències en la distinció de lletres
i grups de lletres (discriminació viso-espacial), la falta d'ordre i ritme en la col·locació
(confusió i inversió de síl·labes, mutilació de paraules, integració dels símbols visuals i
fonètics), mala estructuració (escasses o nul·les regles sintàctiques), dificultats en la
comunicació (reduïda fluïdesa verbal) i retard del llenguatge en general. Encara que són
moltes les classificacions efectuades pels diversos autors, actualment podem parlar de la
Dislèxia Fonològica: poden presentar un baix CI verbal en relació amb el CI d'execució.
El nen presenta un trastorn en la seva ruta fonològica, per la qual cosa no pot identificar
els fonemes que componen les paraules, fent per tant abordatge global de la lectura. Són
incapaços de llegir pseudo-paraules. I de la Dislèxia Visual: El nen lector presenta una
incorrecció dels criteris de correspondència fonema-grafema. El nen només llegeix per
mitjà de la ruta fonològica, fent ús de mecanismes de conversió grafema-fonema. Es
dóna de manera irregular segons la correspondència grafema-fonema de la llengua
materna.
Annex 4: resultats
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A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A. 2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5
C.1.6
C.1.7
C.1.8
C.1.9
C.1.10
C.1.11
C.1.12
C.2.1
C.2.2
C.2.3

Docent 1
3
3
2
2
2
3
2
1
2
3
3
2
3
1
2
3
1
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
1
2
3
1
2
2
2
2

Docent 2
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1

Docent 3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1

Docent 4
3
2
2
3
2
2
0
0
0
3
0
3
3
2
2
3
3
3
0
2
2
2
2
0
0
3
0
3
2
2
3
3
2
2
3
0
3
3
3
3
0
2
3

Docent 5
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2

Docent 6
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
0
2
2
2

Docent 7
3
3
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
1

Docent 8
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
0
1
3
3
0
0
0
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
1
2
3
3
2
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Docent 9
2
2
2
2
2
2
0
1
0
2
2
1
2
2
2
2
3
1
2
1
2
2
1
0
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

C.2.4
C.2.5

2
2

2
2

2
1

2
3

Ítems
Col·laboració
Creences
Eliminar barreres d'aprenentatge
Adaptació i accés
Nomenaments del professorat
Organització i coordinació
Polítiques de "Necessitats Educatives Especials"
Pràctiques d'avaluació
Suport pedagògic i psicològic
Barreres d’assistència, evitar la intimidació i expulsió de l'alumnat
Diversitat de l'alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les
diferències de l'alumnat
Respecte mutu
El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a
classe
Professorat de suport
Deures
Activitats extraescolars
Recursos del centre per a la inclusió
Experiència del professorat
Altes expectatives de l'alumnat
Institucions involucrades amb el centre
Formació del professorat

2
2

2
2

3
3

3
3

Docent 1

Docent 2

Docent 3

Docent 4

13
8
5
9
1
5
3
5
5
9

12
5
4
7
0
2
1
2
3
8

15
6
5
11
3
5
3
3
4
9

11
3
6
11
2
2
2
4
0
6

15
5

10
5

10
5

14
6

3
3
1
2
6
2
1
2
2

4
1
3
1
4
1
2
2
2

3
2
1
2
5
1
2
3
2

3
3
3
3
5
3
0
0
2
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2
2

Ítems

Docent 5
Col·laboració
12
Creences
8
Eliminar barreres d'aprenentatge
5
Adaptació i accés
8
Nomenaments del professorat
2
Organització i coordinació
4
Polítiques de "Necessitats Educatives Especials"
3
Pràctiques d'avaluació
4
Suport pedagògic i psicològic
4
Barreres d’assistència, evitar la intimidació i expulsió de l'alumnat
6
Diversitat de l'alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les
12
diferències de l'alumnat
5
Respecte mutu
El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a
4
classe
2
Professorat de suport
2
Deures
0
Activitats extraescolars
6
Recursos del centre per a la inclusió
2
Experiència del professorat
2
Altes expectatives de l'alumnat
2
Institucions involucrades amb el centre
2
Formació del professorat

Docent 6
13
7
6
11
1
4
2
5
6
9
13
5
4
2
2
0
6
2
2
2
1

Docent 7
12
6
5
11
3
6
1
4
6
9
18
6
6
3
1
2
9
1
2
3
3

Docent 8
Docent 9
12
10
7
4
5
3
11
8
2
2
6
3
0
2
3
4
6
2
0
8
17
13
6
4
5
3
3
2
1
1
2
1
9
4
2
1
3
1
3
0
2
2
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Ítems

Centre A Centre B Centre C

Col·laboració

40

36

34

Creences

19

18

17

Eliminar barreres d'aprenentatge

14

17

13

Adaptació i accés

27

30

30

4

5

7

12

10

15

7

7

3

Pràctiques d'avaluació

10

13

11

Suport pedagògic i psicològic

12

10

14

Barreres d'assistència, evitar la intimidació i expulsió de l'alumnat
Diversitat de l'alumnat, aprenentatge actiu i comprensió de les
diferències de l'alumnat

26

21

17

35

39

48

Respecte mutu

15

16

16

El professorat planifica, revisa i fa que tots els alumnes participin a classe

10

11

14

Professorat de suport

6

7

8

Deures

5

7

3

Activitats extraescolars

5

3

5

15

17

22

Experiència del professorat

4

7

4

Altes expectatives de l'alumnat

5

4

6

Institucions involucrades amb el centre

7

4

6

Formació del professorat

6

5

7

Nomenaments del professorat
Organització i coordinació
Polítiques de "necessitats educatives especials"

Recursos del centre per a la inclusió
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