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Introducció General: Objectius, context i 

motius de la recerca 

1.1 Objectius de la recerca  

Aquesta recerca té com a principal objectiu incidir en la millora de l’atenció 

educativa de l’alumnat amb discapacitat a partir dels processos de personalització 

del currículum durant l’etapa d’educació primària. Les pràctiques i procediments que 

generalment s’utilitzen per tal de dur a terme aquests processos, no sempre resulten 

prou pràctics i efectius per als mestres i altres professionals, de tal manera que, tenint 

en compte aquesta prèvia, he centrat aquesta recerca específicament en: 

a) Concretar el disseny d’un procediment pràctic per a la planificació 

individualitzada del currículum1 per a alumnes amb necessitats educatives especials. 

Aquest disseny –basat en les aportacions de Ruiz (1999)- s’estructura en quatre 

apartats diferents (als quals anomenem cartes de personalització), es desenvolupa 

seguint uns passos i s’utilitzen –informàticament- uns protocols determinats. Tot això 

ho podrem veure recollit en el capítol 4 d’aquest treball. Per a la concreció d’aquest 

procediment pràctic, he pres com a referència els plantejaments de l’escola inclusiva 

entorn al procés de personalització del currículum, així com també les disposicions i les 

estructures que actualment regeixen aquests processos en el nostre context educatiu. 

He denominat al conjunt d’aquest disseny procediment per cartes de personalització.  

b) Comprovar -a partir de la validació de professionals en actiu- si el 

procediment per cartes de personalització pot suposar una millora  dels processos de 

personalització del currículum, bàsicament, en els aspectes següents: 

                                                 

 

 

1 El procés de planificació individualitzada, ha estat recollit per la UNESCO (2001)  i l’Agència 

Europea d’Atenció a les Necessitats Educatives Especials (2003) com a una pràctica 

necessària per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat i com una pràctica efectiva per a la 

inclusió d’aquest mateix alumnat dins l’entorn educatiu general. 
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− Si implica d’una forma més activa els diferents mestres en l’atenció 

a l’alumnat amb discapacitat, tenint en compte que actualment, i 

d’una forma majoritària, la seva participació entorn a aquests 

processos acostuma a ser reduïda. Al mateix temps, si vincula, d’una 

forma més activa, els pares al llarg de tot aquest procés de presa de 

decisions. 

− Si suposa una forma més clara i ordenada (en relació a les 

propostes que es disposen actualment) per a la realització d’aquests 

processos,  tenint en compte els quatre apartats que planteja, així 

com també tots els passos del seu procés de desenvolupament, 

estan ben definits i explicitats. 

− Si implica revisar i modificar pràctiques consolidades a les escoles 

entorn a aquests processos (considerades pels mateixos professionals 

com a  ineficaces o confuses), i si fa replantejar aquesta atenció de 

la diversitat, en un marc educatiu més inclusiu.  

− Si tendeix a reduir els efectes de demora2, delegació3 i calaix4 

identificats per Ruiz (1999) i descrits més concretament en el punt 

4.4 d’aquest treball,  donant lloc a una eina pràctica per als 

mestres, que els permeti atendre a l’alumne des d’un primer 

moment i amb la participació activa dels diferents professionals al 

llarg de tot aquest procés de personalització. Augmentant per altra 

                                                 

 

 

2 Es refereix  a l’interval de temps –generalment massa llarg- que transcorre des del moment 

en què es decideix que cal fer una ACI fins que realment es disposa d’aquest document escrit. 

3 Fa referència a l’actitud de molts professionals quan –malauradament- cedeixen la 

responsabilitat de l’atenció de l’alumne a un altre professional, majoritàriament al mestre 

d’educació especial, en el moment de decidir, per exemple, propostes concretes d’intervenció 

(ACI). 

4 Es refereix al fet que el mestre no utilitza l’ACI com a eina de treball a l’hora de marcar el 

procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne. 
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banda, la seva satisfacció i motivació al voltant d’aquests processos i 

la necessitat de realitzar-los des d’un enfocament inclusiu. 

− Si el fet de proposar el desenvolupament del procediment per cartes 

de personalització mitjançant suport informàtic, agilitza i facilita el 

procés de planificació individualitzada. 

− Si es tracta d’un procediment que permet atendre les necessitats 

educatives de l’alumne, a partir de la participació (plena o parcial) 

de l’alumne en el si del grup classe.  

− Si  pot esdevenir una eina de treball que, avui per avui, es pugui 

emprar a les escoles (encara que sigui d’una forma progressiva) 

com a proposta de millora a les actuals ACI durant l’etapa de 

primària. 

 

He centrat d’interès del treball en aquests aspectes entenent-los com una 

forma de continuar estudis previs que ja s’han realitzat entorn a aquests temes i en els 

quals, en alguns d’ells, ja hi havia participat personalment i directament. En el proper 

apartat 1.3, hi trobarem referits dos d’aquests estudis previs, de tal manera que els 

podem entendre com el fonament i la principal justificació del per què de tot plegat. 

La validació del procediment per cartes de personalització, l’he portada a terme 

coincidint amb un curs de formació, concretament un seminari d’educació especial, 

realitzat durant el mesos de desembre de 2003 a febrer de 2004 al Centre de 

Recursos Pedagògics de Sant Celoni. Aquest procés de validació el detallo més 

endavant, en el capítol 5. 

1.2 Marc general en el qual es situa la recerca 

L’atenció a les persones amb discapacitat ha sofert grans canvis des dels seus 

orígens fins a l’actualitat. Progressivament, s’ha anat des del no reconeixement dels 

seus Drets i possibilitats, fins a l’establiment, per part dels poders públics, de mesures 

concretes i específiques de discriminació positiva. L’evolució d’aquesta atenció a les 

persones amb discapacitat s’ha anat donant paral·lela a canvis socials, polítics, 

administratius i escolars, principalment, al llarg d’aquests darrers trenta anys. De fet, 

per a Catalunya i l’Estat Espanyol, per exemple, l’aprovació de la LISMI (1982) va ser 
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un punt de partida important ja que va donar lloc a una ordenació i regulació de 

l’atenció específica a les persones amb discapacitat -o segons la llei amb “minusvalia”- 

en relació a diferents àmbits, tals com la sanitat, l’educació, el món laboral… 

En el cas concret de l’escola, també poc a poc, s’han anat desenvolupant 

propostes més específiques i concretes d’atenció a la diversitat de l'alumnat i, també, 

per als alumnes amb condicions de discapacitat. L'Educació especial ha estat la que, 

tradicionalment, s'ha centrat en l’atenció d’aquests alumnes; en alguns moments, pel 

que fa a les intervencions que rebien des dels centres especialitzats; en d’altres 

moments, facilitant la integració d’aquests alumnes en l’entorn ordinari, etc. Cal 

recordar, però, que en els seus inicis -sobretot des del moment en què els poders 

públics semblaven prendre un compromís més ferm en la regulació de l'educació 

especial al voltant dels anys 70-, l'educació especial es centrava específicament en els 

alumnes amb condicions de discapacitat i per als quals es disposava d’un conjunt de 

mesures de diferent ordre (un currículum específic, centres d’educació especial...). 

Actualment, però, el concepte d'educació especial i, més concretament, les 

persones a qui atén, ha canviat obrint el seu àmbit d’actuació. L'informe Warnock 

(1978), i  la influència que aquest va exercir entorn a totes les pràctiques relacionades 

amb l'educació especial, va fer qüestionar diferents aspectes, com ara a quins usuaris 

o alumnes atenia o havia d'atendre l'educació especial. En aquest sentit, va emergir 

el concepte de necessitats educatives especials, sobre el qual ara no aprofundiré ja 

que, avui per avui, podem dir que és un terme àmpliament utilitzat i acceptat en el 

camp de l'educació especial, fet que, per altra banda, es reflecteix en les diferents 

normatives avui vigents sobre aquesta qüestió. Tot i això, però, la UNESCO (1996), en 

un informe que estudia el procés d’inclusió i l’atenció a les necessitats educatives 

especials a diferents llocs del món, es fa ressò de què aquest concepte no s’empra 

d’una mateixa forma en els diferents països del món. Des d’aquest punt de vista, i 

conscients d’aquesta evolució del concepte d'educació especial, hem de situar les 

pràctiques de l'educació especial, no únicament centrades en els alumnes amb 

condicions de discapacitat, sinó també per a tots aquells alumnes que, sense patir 

específicament una discapacitat, necessiten ajuts singulars i concrets al llarg del seu 

procés d'aprenentatge i escolaritat per tal d’accedir-hi plenament. Aquesta forma 

més àmplia i oberta d'entendre l'educació especial és la que ha marcat la meva 

recerca i des de la qual he estructurat les meves propostes. 
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Fer aquesta reflexió inicial m’ajuda a situar la recerca que a continuació 

exposo. Aquesta recerca centra la seva atenció en com els mestres organitzen i com 

personalitzen el currículum, segons les necessitats educatives dels alumnes amb 

condicions de discapacitat o sense. Es tracta d’un punt força concret i específic en 

relació al conjunt d’actuacions o intervencions en el camp de l'educació especial, però 

que esdevé un punt important de cara a la inclusió i participació de l’alumnat en 

l’entorn general (Agència Europea pel desenvolupament de l’Educació Especial, 

2003). 

Els processos de personalització del currículum o de planificació 

individualitzada segons les necessitats dels alumnes, en el nostre context educatiu, han 

vingut determinats per un ampli conjunt de pràctiques,  concretades per diferents 

documents escrits amb finalitats, apartats, protocols  i, també, regulacions 

diferenciades. Aquest és el cas, per exemple, dels Programes de Desenvolupament 

Individual (PDI) que van marcar – a finals dels 70 i inicis dels 80- el començament 

explícit d'aquestes pràctiques. Aquests PDI, van donar lloc -ja cap als anys 90-, i 

d’una forma progressiva, a les Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI), 

actualment vigents, i que partien d’un plantejament de fons diferent als PDI, més 

d'acord als principis d'integració i normalització. Tot i aquesta evolució, no es pot dir 

que, actualment, es disposi d’un marc clar d’actuació que concreti la intervenció o els 

serveis o altres atencions que rep la persona amb necessitats educatives especials.  

No obstant  això, durant els darrers anys hi ha hagut diferents iniciatives per 

tal de regular i ordenar aquests processos de planificació de l’atenció a les persones 

amb discapacitat; tanmateix aquestes lleis i regulacions normatives, en general, no 

han estat de la mateixa envergadura en els diferents països del món i això ha derivat 

cap a l’existència d’un ampli ventall de formes d'organització diferenciades, algunes 

més semblants que d’altres, en funció de cada país o comunitat. Per exemple, els 

Estats Units d'Amèrica van optar per l’elaboració dels Individual Educational Plan 

(IEP), a Itàlia van sorgir els Piano Educativo Individualizatto (PEI), o  d’altres 

actuacions semblants a Luxemburg, Alemania, Regne Unit, Àustria... 

Tant els IEP –americans- com els PEI –italians-, per exemple, són documents 

que concreten d’una forma individualitzada l’atenció que la persona amb 

discapacitat rep per part de les diferents Administracions. En aquest cas, a diferència 

de les ACI o els PDI anteriroment citats, són documents de caràcter més general –
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regulats per llei- que determinen l’atenció de la persona amb discapacitat -estigui o 

no en edat escolar- en els diferents entorns o àmbits de desenvolupament, ja sigui, per 

exemple, l'aspecte mèdic o sanitari, laboral, social, personal i, també, a nivell escolar. 

Generalment, aquests documents amb un caràcter més global i interdisciplinari 

orienten i encaminen l’atenció que, posteriorment, rep aquesta persona d’una forma 

més concreta quan, per exemple, és a l’escola.  

Aquesta diversita de pràctiques i, per tant, de les disposicions normatives i 

organitzatives generades en el nostre país i en d’altres, han fet que personalment 

optés per proposar un disseny centrat en la planificació específica de l’acció educativa 

quan l’alumne és a l’escola, però també considerant el seu possible vincle amb 

processos de planificació més generals d’atenció a la persona amb discapacitat. En 

aquest sentit, he procurat conèixer també com s’estaven realitzant els processos de 

IEP i PEI ja que, d’una forma indirecta, em podien ajudar en la voluntat d’incidir en 

la millora, economia i optimització dels processos de personalització del currículum en 

el nostre context educatiu. 

1.3 Antecedents de la recerca 

Aquesta recerca parteix de la motivació constant del Grup de Recerca sobre 

Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de Vic per a la millora dels processos 

relacionats amb l’atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials i, del 

convenciment que, aquesta atenció, és possible i millor en el context d’una escola 

inclusiva5. Diversos projectes del GRAD han treballat i, encara treballen actualment -

d’una forma paral·lela-, per l'apropament i el millorament de les pràctiques 

educatives actuals cap a postures cada vegada més inclusives; és el cas, per exemple, 

del projecte que analitza pràctiques inclusives a les escoles, dels projectes que 

treballen en la línia d'aplicació del treball cooperatiu a l'aula, d’altres que posen 

                                                 

 

 

5 L’Agència Europea d’atenció a les necessitats educatives especials (2003), així com també la 

UNESCO (2001) han destacat que, efectivament, el context d’una escola inclusiva és idoni per 

tal de garantir el Dret a la normalització i participació de tots els infants a l’escola. 
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l’èmfasi en la planificació o gestió del currículum, etc. Cadascuna d'aquestes línies de 

recerca, han donat lloc a diferents projectes, dels quals només destacaré els que fan 

referència a la línia de treball basada en l'estudi i la millora dels processos de 

personalització del currículum, base fonamental de la recerca que recull el meu 

treball. 

Durant el curs 1999/2000, en un dels projectes coordinats pel professor Robert 

Ruiz i Bel, es va realitzar un estudi sobre com s’estaven duent a terme els processos de 

planificació del currículum per a alumnes amb necessitats educatives especials en 

algunes escoles de primària, així com també en un parell d’instituts de la comarca6. 

Aquesta recerca inicial es va fer a partir d’un conjunt d’entrevistes a les mestres 

d’educació especial o a les psicopedagogues, respectivament, dels centres de primària 

i de secundària. En aquestes entrevistes es va evidenciar un descontentament general 

d’aquelles especialistes entorn a les pràctiques que es relacionaven amb el procés 

d’adaptació del currículum i, concretament, entorn a l’elaboració i desenvolupament 

de les Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI). A partir de les informacions 

recollides en aquestes entrevistes, el GRAD va emprendre una segona investigació 

(Ruiz et alt. 2002) –amb una mostra molt més àmplia-, per tal de determinar si les 

pràctiques i les impressions que havien descrit el primer grup de mestres i 

psicopedagogues entrevistades, eren pràctiques generalitzables a nivell de les escoles 

de Catalunya. En aquesta segona investigació, es va treballar a partir d’unes hipòtesis 

que havien sorgit a rel del primer estudi. Aquestes hipòtesis van permetre elaborar un 

qüestionari que es va fer arribar a tots els EAP de Catalunya (que podem veure en 

l’annex VII). Semblava que, amb l’assessorament que en molts casos donaven els EAP 

a les escoles sobre aquests temes, més la seva visió personal i alhora sectorial 

d’aquesta realitat, els professionals d’aquests equips ens podien ajudar a tenir una 

radiografia força acurada de quin era l’estat de la qüestió a nivell de tot Catalunya. 

                                                 

 

 

6 Magem, G.; Pedragosa, O.; Serra, M; “Com s’estan portant a terme les adequacions 

curriculars individualitzades a la comarca d’Osona”. Treball presentat en el marc de 

l’assignatura “investigació educativa” durant el curs 97/98 al professor Robert Ruiz i Bel. 
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De les dades recollides en aquest estudi (Ruiz et alt. 2002. p. 11) se’n van 

extreure, entre d’altres, les conclusions següents7: 

− Les àrees que més s’adequaven i de les quals es realitzaven les 

ACI eren les instrumentals –matemàtiques i llengües-, 

bàsicament perquè es consideraven les més importants per 

treballar els continguts de les altres àrees. 

− El professorat tenia una percepció negativa de les ACI ja que es 

consideraven documents burocràtics, com una feina afegida i 

que, per tant, es traduïa amb una actitud poc activa entorn a 

tots aquests temes. Tot i això en algun cas, remarcaven la 

necessitat d’aquests documents i processos per tal de guiar i 

orientar la proposta educativa de l’alumne. 

− Per part dels mestres, no estaven del tot clars els aspectes que 

feien referència a la normativa o regulacions que 

determinaven, per exemple, qui, quan, com, per a qui calia 

realitzar una ACI. 

− Les ACI no estaven vinculades a programacions d’aula d’una 

forma generalitzada. En alguns casos es tractava de 

planificacions individualitzades al marge del grup classe i que, 

per tant, es desenvolupaven, majoritàriament, en entorns 

alternatius a l’aula ordinària. 

− Els alumnes per als quals s’elaborava una ACI eren molt 

diferents en cada cas, ja que alguns d’ells eren d’incorporació 

tardana, altres presentaven discapacitat... amb la qual cosa 

s’observava un ampli ventall de situacions, sovint molt 

                                                 

 

 

7 L’estudi recull aquestes i altres conclusions d’una forma més exhaustiva. He seleccionat 

aquelles que semblaven més significatives i que, al mateix temps, em van servir de punt de 

partida per a la definició dels objectius expressats en el punt 1.1. 
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determinades i condicionades als criteris  –diferenciats- que 

havien adoptat des de cada escola. 

− El protocol que més s’utilitzava per a l’elaboració de les ACI era 

el que proposava orientativament el Departament 

d’Ensenyament (1995), tot i que cada centre o sector l’havia 

pogut adaptar a les seves necessitats. 

− Entre els mestres i, especialment, aquells que no eren d’educació 

especial, encara quedaven confusos alguns conceptes com 

adaptació i modificació del currículum o aspectes relacionats 

amb la normativa vigent. 

− Les ACI o els models d’ACI que s’estaven desenvolupant encara 

estaven lluny d’acostar-se a posicions inclusives tot i que, en 

alguns casos, es podien identificar algunes característiques o 

trets que hi feien referència. 

 

Lligat a aquesta línia d’investigació del GRAD, un dels treballs que, d’altra 

banda,  també em va servir de base per al disseny i contingut d’aquest treball de 

recerca, va ser l’encàrrec que la Comissió Tècnica Interdepartamental de coordinació 

d’actuacions de l'Administració adreçades a les persones amb discapacitat (CTIC) de 

la Generalitat de Catalunya, va demanar al GRAD i concretament  al professor Pere 

Pujolàs i Maset i a mi mateixa -el juny de 2002- per a l’ elaboració d’una proposta de 

protocol de cara a la realització d’un document (del qual fins al moment no es 

disposava) d’àmbit general (mèdic, educatiu, social, laboral…), per a les persones 

amb disminució i que s’orientés cap a una finalitat de millorar la coordinació dels 

diferents serveis i suports que s’adreçaven a les persones amb discapacitat. De fet, 

durant els darrers anys, a nivell de les diferents institucions i serveis que atenien a les 

persones amb discapacitat -entre ells, l’escola-, s’havien generat un conjunt de 

documents específics i pràctiques que no sempre tenien una coordinació o un lligam 

intern. En aquest sentit, l’encàrrec demanava una possible estructura i disseny 

d’aquest document d’àmbit general i interdisciplinar, que havia de servir de 

"paraigües" d’altres documents més específics o concrets, dels quals la persona amb 

discapacitat podia disposar una vegada era atès a l’escola, o pels serveis socials… El 
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juny de 2003 vam fer entrega d’una primera proposta i el setembre de 2003, els 

professors Pere Pujolàs i Maset i Olga Pedragosa i Xuclà vam lliurar  a l'Administració 

el document: Projectes Educatius Individualitzats (PEI): una proposta de protocol.  

Si bé, a través de la nostra proposta,  concretàvem la base conceptual i  

funcional del què havien de ser els PEI - o aquest document d’àmbit general-, els 

poders públics catalans i, més concretament, el Departament de Benestar i Família -

del qual depèn la CTIC-, va optar per la denominació d’aquest document com a Pla 

Individual d'Intervenció (PII), amb l’aprovació, el juny de 2003, del decret 154/2003. 

Les dades i conclusions que es van derivar de tots aquests projectes, em van 

motivar a continuar treballant per tal d’incidir en la millora o optimització d’alguns 

d’aquests processos: a vegades, debatent amb alguns mestres col·laboradors tots 

aquests temes; en altres ocasions, analitzant com s’estan portant a terme aquests 

processos en d’altres països o, fins i tot, establint formes pràctiques i operatives de 

portar-los a terme (protocols, recursos...). En aquest sentit, la present recerca 

Aproximació al Disseny de procediments i instruments per a la personalització de 

l’ensenyament a l’etapa d’educació primària des d’una perspectiva inclusiva, suposa una 

continuïtat de tots aquests estudis previs que acabo de citar, juntament amb les 

propostes i investigacions que en d’altres contextos s’havien anat donant i que, 

progressivament,  aniré destacant al llarg del treball.  

1.4 Procediment, fases i limitacions de la recerca 

En aquest apartat situo el procés de recerca que he estat realitzant, en el 

context del GRAD durant aquests darrers dos últims anys, a l’entorn dels processos de 

personalització del currículum. Aquest treball, per altra banda, s’emmarca també 

dins el programa de doctorat sobre “Comprensivitat i Educació” de la Facultat 

d’Educació de la Universitat de Vic.  

Després de situar breument aquesta recerca i, descriure’n les raons principals 

que em van motivar a emprendre-la, especificaré amb més detall quines han estat 

les actuacions que he anat desenvolupant d’acord amb els objectius referits.  

Tal i com es desprenia de les investigacions realitzades pel GRAD, a les quals 

m’he referit en l’apartat 1.3,  els mestres i professionals que estan treballant a les 

escoles senten la necessitat de trobar noves maneres més pràctiques i efectives de 

realitzar aquests processos de personalització del currículum. És per això que el primer 
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objectiu de la recerca consistia en la concreció d’un possible procediment pràctic per 

tal de desenvolupar aquests processos. L’enfocament general de referència per a 

l’elaboració d’aquesta proposta de procediment ha estat, per una banda, un 

enfocament inclusiu (encara que conscient que dins el concepte d’educació inclusiva 

existeixen molts matisos i enfocaments) i, per altra,  el disseny universal de 

l’aprenentatge (del qual en podrem veure una síntesi en l’apartat 2.4). A més a més, 

he intentat definir un model que fos aplicable o compatible (en termes generals) amb 

l’estructura del nostre sistema educatiu i del mateix currículum.  

Tot i ser molt important el disseny del procediment, el meu principal interès es 

centrava en esbrinar si, efectivament, des del punt de vista dels professionals en actiu,  

aquest disseny podia contribuir a la millora de determinats processos. És per això que, 

vaig plantejar un segon objectiu  de la recerca –descrit en l’apartat 1.1- que consistia 

no nomésen fer que professionals de la pràctica poguessin expressar el seu punt de 

vista en relació al procediment pràctic que jo plantejava, sinó que també 

m’interessava conèixer si, efectivament, el procediment per cartes de personalització 

podia ser una bona eina per als mestres per tal d’aconseguir tots i cadascun dels 

propòsits expressats en el segon objectiu del punt 1.1.   

Tenint present el marc general d’atenció a les persones amb discapacitat que 

he definit en la part inicial d’aquesta introducció general (amb la coexistència de 

planificacions a nivell general i d’altres a nivell específic), hem de ser conscients que 

aquesta recerca  i, sobretot, la part de com realitzar el procés d’adaptació del 

currículum des del procediment per cartes de personalització, es situa en una part molt 

concreta de tot el panorama general. Tanmateix, però, es tracta d’aspectes i 

pràctiques que s’influencien mútuament i, fins i tot, en molts casos persegueixen  o 

comparteixen finalitats semblants. En aquest sentit, m’he trobat que, per concretar els 

processos d’adaptació del currículum i d’atenció educativa dels alumnes amb 

discapacitat i establir una certa coherència i lligam entre ells, he hagut de referir-me 

a processos més generals d’atenció a aquestes persones fora del marc escolar. Això ha 

suposat que, al llarg de la recerca, hagués de tenir sempre present aquesta dualitat 

entre el nivell general d’actuació a les persones amb discapacitat i la concreció de 

l’atenció educativa d’aquests alumnes, una vegada són a l’escola.  Si bé, per una 

banda, es pot considerar un aspecte a favor, per una altra banda, es pot entendre 

com una limitació de la recerca, en el benentès que aquesta  abasta un espai molt 

més ampli i, per tant, subjecte a més imprecisions. 
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Fent una breu revisió del procés de la recerca, es veurà que una de les 

primeres tasques que vaig emprendre va ser l’anàlisi i consulta de bibliografia 

específica que explicava com s’estructura l’escola inclusiva. Conèixer l’organització i 

funcionament de l’escola inclusiva em va permetre entendre millor com planteja els 

processos relacionats amb la personalització i planificació individualitzada del 

currículum. En aquest sentit, vaig centrar-me en el procés d’elaboració dels Individual 

Education Planning (IEP)8 als EUA, o els Piano Educativo Individualizzato (PEI), a 

Itàlia . L’estudi dels IEP o els PEI, per exemple, a partir de la normativa que els 

regulen, de les finalitats que persegueixen, dels professionals que els elaboren... em va 

fer constatar que es donaven diferències substancials d’aquests processos, en relació a 

com s’estaven portant a terme processos semblants en el nostre marc curricular. 

A Catalunya, recentment, la Consellera d’Ensenyament havia presentat el Pla 

Director de l’Educació Especial de Catalunya on s’introduïen noves propostes entorn 

aquests temes, i també s’havia aprovat la Llei de Qualitat de l’Educació on també es 

proposaven canvis entorn a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 

específiques. Així doncs,  per part meva, també vaig actualitzar les disposicions 

vigents fins al moment i les noves aportacions que es proposaven, però també les 

pràctiques que s’havien anat donant al llarg del temps –bàsicament des del seu 

origen a partir del Programes de Desenvolupament Individual (PDI). Aquesta 

actualització i aprofundiment en el tema va ser la primera fase de la recerca, encara 

que es va anar donant d’una forma progressiva i complementària al llarg de tot el 

procés. En qualsevol cas, em va ajudar, considerablement, a la definició del 

procediment pràctic.  

La segona fase es correspon directament amb el primer objectiu abans 

detallat; en ella vaig anar definint el procediment per cartes de personalització per 

                                                 

 

 

8 El procés dels Individual Educational Plan ha estat àmpliament regulat a partir de diferents 

lleis d’atenció a les persones amb disminució, als Estats Units d’Amèrica ( PL- 94-142 de 1975 o 

la IDEA de 1997). Tot i que processos semblants s’estan portant a terme a d’altres països 

europeus, tals com a Itàlia amb els Piano Educativo Individualizzato, a Noruega o a 

Holanda. 
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l’etapa d’Educació Primària que més tard exposaria als mestres per tal que el 

validessin. Val a dir que aquest procediment el vaig plantejar com una proposta de 

millora per a la realització de les actuals Adequacions Curriculars Individualitzades o 

d’aquestes programacions més específiques que concreten l’atenció educativa que rep 

l’alumne quan està dins l’entorn escolar. 

Una vegada definit el procediment per cartes de personalització  (protocols, 

procediment, apartats…),  que trobarem explicat en el capítol 4 d’aquest treball, vaig 

iniciar una tercera fase del procés de recerca corresponent a la validació del 

procediment. Aquest procediment havia estat pensat per incidir en la millora dels 

processos relacionats amb l’adequació del currículum que s’estaven realitzant fins al 

moment a les escoles i que, com he dit, es caracteritzaven per un cert 

descontentament general. És per això que vaig exposar el procediment que havia 

concretat a un grup de vint-i-cinc professionals en actiu del camp de l’educació 

especial, a rel d’un curs de formació que havien sol·licitat. D’aquesta manera, van 

poder expressar les seves opinions entorn el model, els protocols, les idees i els 

procediments que plantejava i, per tant, poder determinar conjuntament si aquesta 

proposta podia suposar per a ells una millora, o no de la seva practica, finalment, a 

partir de les aportacions d’aquests diferents professionals, vaig recollir alguns canvis al 

procediment per cartes de personalització que em van suggerir, juntament amb un 

conjunt de reflexions sobre com plantejar aquests processos de personalització a les 

escoles a fi de fer-lo més proper a les seves necessitats i també a pràctiques inclusives.  

Al quadre següent es sintetitzen les fases seguides al llarg de la recerca. 
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La part final del procés, que es correspon amb l’última fase, ha consistit en 

l’elaboració escrita del treball de recerca, que consta de dues parts. En la primera 

s’inclou el marc conceptual de referència per al plantejament i enfocament de la 

recerca. Amb això, pretenc clarificar i definir alguns dels conceptes que fonamenten el 

procediment per cartes de personalització i sobre els quals he treballat per tal de definir-

lo. Aquests conceptes els desenvolupo al llarg dels tres primers capítols. En el primer 

s’estableixen els postulats i les característiques de l’escola inclusiva; en el segon capítol 

s’exposa el concepte de currículum i quins són els paradigmes actuals que mouen la 

gestió i l’organització –i, per tant, la personalització- d’aquest mateix currículum; i, 

finalment,  en el capítol tercer, hi ha una revisió de les disposicions actuals entorn a 

aquest tema i una referència dels principals elements que entren en joc en el moment 

de la personalització del currículum en un marc inclusiu, com a resposta a l’atenció de 

la diversitat de l’alumnat, i, també, com a fórmula d’inclusió del mateix alumnat dins 

l’entorn general. 

Després d’aquest recorregut de caràcter més conceptual –que constitueix la 

primera part del treball-, en la segona part, hi ha els aspectes de caire més pràctic de 

Quadre síntesi 1 

Recerca bibliogràfica 

Investigacions prèvies  
Concreció del 
procediment 
per cartes de 
personalització 

Validació de la 
proposta 
(Curs de 
formació) 

Conclusions 

2002/2003 2003/2004 

Procés de recerca: 
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la recerca. En el capítol quart, descric el procediment per cartes de personalització  

(apartats, protocols, procés d’aplicació...) que pot emprar-se com a proposta de 

millora de les ACI actuals, o bé com una possible part dels Plans Educatius 

Individualitzats (PEI), proposats en el Pla Director de l’Educació Especial de 

Catalunya9, o bé com un desplegament dels Plans Individualitzats d’Intervenció 

proposats pel Departament de Benestar i Família en el Decret 154/200310. Per poder 

comprendre millor aquestes observacions, podeu consultar els apartats 3.3 i 3.4. 

La part corresponent al procés de validació del procediment per cartes de 

personalització el detallo en el cinquè capítol del treball, a nivell de la metodologia 

emprada en la recollida d’informació, en l’anàlisi o categorització de la informació...  

Finalment, en el capítol sisè, exposo les conclusions de la recerca,  juntament amb 

alguns elements crítics que he pogut identificar després del procés de validació -a 

l’hora de concretar les planificacions individualitzades quan l’alumne és atès a 

                                                 

 

 

9 Segons la proposta del Departament d’Ensenyament a rel del Pla Director de l’Educació 

Especial de Catalunya, el PEI seria un document de més ampli abast en relació a les ACI en el 

sentit que introduiria altres elements o apartats tals com la proposta d’escolarització de 

l’alumne, estimaria la provisió de serveis previstos per tal de respondre a les necessitats 

educatives de l’infant... Cal tenir en compte, també, que aquest PEI partiria de l’establiment 

d’unes prioritats conjuntes entre tots els professionals que atenen a l’infant, siguin o no de 

l’àmbit educatiu a partir d’una participació activa dels pares. Així doncs, des d’aquest punt 

de vista, el procediment per cartes de participació es podria correspondre amb l’apartat que 

es desenvoluparia específicament a l’escola. 

10 Segons el Departament de Benestar i Família, en la proposta de la Comissió Tècnica 

Interdepartamental per la Coordinació d’actuacions adreçades a les persones amb 

discapacitat (CTIC), cal elaborar un Pla Individual d’Intervenció (PII) que concreta les 

prioritats per a la persona amb discapacitat –en aquest cas l’alumne- ja sigui a nivell social, o 

bé mèdic o educatiu... i que després permet el desplegament d’aquestes prioritats d’una 

forma més específica en els diferents entorns on participa la persona, entre d’altres, l’escola. 

Des d’aquest punt de vista, el procediment per cartes de personalització podria entendre’s 

com el desplegament del PII en l’entorn escolar. 
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l’escola- i el lligam que aquest procés pot mantenir amb actuacions més generals 

adreçades a les persones amb discapacitat. 
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Primera part (Marc teòric) 

Capítol 1: L’educació Inclusiva 

En aquest primer capítol revisarem els principis de l’educació inclusiva així com 

també les principals disposicions internacionals que la recolzen. L’ educació inclusiva es 

planteja com un nou paradigma educatiu que pretén que tots els alumnes, 

independentment de les seves condicions i característiques, puguin ser atesos en una 

mateixa escola, però, per tal de fer-ho possible, es requereix –entre d’altres 

condicions- un currículum que contempli i faciliti la participació i accés de tots els 

alumnes, no únicament perquè suposa un entorn més enriquidor, sinó perquè esdevé 

el desenvolupament del Dret de tots els alumnes a una igualtat d’oportunitats i a 

una educació normalitzada. 

1.1 Alguns orígens de l’educació inclusiva 

Els alumnes amb condicions de discapacitat o altres necessitats educatives 

especials no han estat atesos d’una mateixa manera en els diferents llocs del món, ni 

tampoc al llarg de la història. De fet,  en l’educació d’aquests alumnes, s’han anat 

donant una sèrie de canvis que han fet evolucionar –en uns llocs més que en uns 

altres- el sistema educatiu cap a posicions més o menys inclusives.  

El desenvolupament de l’educació inclusiva s’ha anat donant d’una forma 

molt propera al progrés o evolució que experimentava el concepte d’educació 

especial. Com és conegut, l’atenció a les persones amb discapacitat s’origina en 

entorns i institucions separades de les escoles ordinàries o generals previstes per a tots 

els alumnes. Aquestes institucions o centres, molts d’ells sense unes finalitats 

pròpiament educatives sinó amb un enfocament mèdic o assistencial, van anar 

contribuint a l’emergència d’un sistema paral·lel i segregat per a aquells alumnes que 

es consideraven necessitats d’educació especial. Tot i això, aquests darrers últims anys 

el reconeixement dels Drets Humans, així com també la sensibilització a nivell social, 

polític i la millora en el camp científic en relació a l’atenció de les persones amb 

disminució, ha fet replantejar si l’existència de dos sistemes separats era la millor opció 

per a tots els alumnes.  
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A rel de la influència de plantejaments normalitzadors i del creixent 

compromís de les administracions públiques entorn l’atenció dels alumnes amb 

discapacitat o considerats “d’educació especial”, s’ha emprès un fort moviment 

integrador basat en la voluntat d’evitar una educació aïllada i segregada dels 

alumnes discapacitats. En alguns casos, aquest moviment s’ha concretat en mesures 

com, per exemple, experiències d’integració real d’alumnes discapacitats en escoles 

ordinàries, mentre que,  en d’altres països, aquestes iniciatives només han suposat 

definir algunes mesures per tal de reduir el pas d’alumnes de l’educació general cap a 

l’educació especial (AINSCOW, 2001).  

Alguns països com Alemanya o França no han fet una evolució tan marcada 

en aquest sentit, i, per tant, es troben lluny de propostes integradores i encara més de 

propostes inclusives. Tanmateix, països com Canadà, Dinamarca, Itàlia, Gran 

Bretanya o Espanya (i sobretot en algunes comunitats autònomes com el País Basc), 

han fet opcions més clares cap a aquestes tendències integradores. De fet, la 

insatisfacció envers els progressos cap a la integració ha provocat l’exigència de canvis 

més radicals. La preocupació per la classificació de l’alumnat, com s’avaluen les 

necessitats educatives de l’alumnat, com s’organitzen els centres, quin currículum es 

desenvolupa... ha demanat reformar les finalitats educatives, els models pedagògics i 

fins i tot el sistema normatiu per tal de respondre positivament a la diversitat dels 

alumnes, considerant les diferències individuals com oportunitats d’enriquiment per 

part de tots plegats. Aquests i altres factors han incidit en el desenvolupament d’un 

nou paradigma educatiu basat en la inclusió de tots els alumnes dins l’escola, una 

única escola general on tots els alumnes, siguin quines siguin les seves característiques 

o condicions, són inclosos, atesos i respectats com a éssers valuosos. 

Encara que l’educació inclusiva, en termes generals, avança cap a un únic 

propòsit d’incloure a totes les persones en el marc general, no podem afirmar que 

aquest terme s’hagi entès ni de la mateixa manera en tots els països del món, ni 

tampoc això hagi donat lloc a un conjunt de pràctiques semblants, sinó tot el contrari 

UNESCO (1996). Cada país ha avançat més o menys en aquesta línia, però no sempre 

amb la mateixa força. 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (1989) recolza els 

moviments a favor de la inclusió. Per altra banda, un dels punts de partida de 
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l’escola inclusiva en els nostres contextos educatius va ser la Declaració de Salamanca 

(1994), on es va proclamar que: 

Tots els infants tenen el Dret fonamental a l’educació i han de tenir 
l’oportunitat d’aconseguir i mantenir un nivell acceptable de 
coneixements. 

Cada nen té característiques, interessos, capacitats i necessitats 
d’aprenentatge que li són propis. 

S’haurien de dissenyar sistemes educatius i implementar programes 
educatius per incorporar l’amplia diversitat de característiques i 
necessitats.  

Aquells que tenen necessitats educatives especials han de tenir accés 
a els escoles ordinàries, que hauran d’integrar-los amb una 
pedagogia centrada en el nen, capaç de satisfer aquestes necessitats. 

Les escoles “normals” amb orientació inclusiva són el mètode més 
efectiu per tal de combatre actituds discriminatòries, crear 
oportunitats integradores, que creïn una societat inclusiva i, 
aconseguir educació per a tothom. 

A més, les escoles “normals” proporcionen educació efectiva per la 
majoria dels infants, milloren l’eficiència i fins i tot l’efectivitat de tot 
el sistema educatiu.  

(UNESCO, 1994,apartat 2, p. 8) 

Una de les primeres experiències d’escoles plenament inclusives va ser al 

districte escolar 12 de Nova Brunswick, al Canadà. Aquesta experiència, descrita per 

Porter (2001), va néixer al 1986 a rel de l’aprovació de la Llei 85 del Districte Escolar 12 

en la qual s’afirmava que tots els nens, i fins i tot aquells amb severes discapacitats, 

haurien d’escolaritzar-se amb el dret garantit de ser ubicats en una classe comuna, 

tot i que, eventualment, poguessin requerir alguna alternativa que prèviament 

s’hauria valorat com a beneficiosa per a l’alumne. Les característiques del districte 12 

(14 escoles, 5000 alumnes, 7200 Km2) van permetre poder iniciar l’experiència 

inclusiva d’una forma efectiva i pràctica i, per tant,  anar identificant poc a poc quins 

eren  els components necessaris i crítics per aconseguir que aquesta inclusió fos una 

realitat per a tots els alumnes. 

1.2 L’educació inclusiva, definició i propòsits generals 

Stainback (2001a) remet a la definició de l’enciclopèdia Encarta (1998) per fer 

referència al concepte d’educació inclusiva, i l’entén com “el procés pel qual s’ofereix a 
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tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, 

l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels 

seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula” i destaca que “l’educació inclusiva 

suposa la implantació de pràctiques que inclouen tothom en tots els aspectes de 

l’escola i la vida en comunitat. El procés d’implantació segueix unes etapes que 

procuren fer de cada persona un membre respectat, realitzat i contribuent en el 

conjunt de la societat, independentment de les seves diferències” (STAINBACK, 2001a, 

p. 18) 

Un dels plantejaments importants de l’escola inclusiva és que considera la 

diversitat com un fet positiu i altament enriquidor. En aquest sentit, s’entén que uns 

determinats valors de convivència, acceptació, respecte... no es poden aconseguir si 

realment no es dóna l’opció d’aprendre’ls tot practicant-los en la vida diària. El 

moviment per l’escola inclusiva va més enllà dels beneficis per als alumnes amb 

discapacitats o amb problemes, i aporta avantatges i aprenentatges a tots els 

alumnes i professors. Sobre aquesta qüestió podem considerar que: 

La segregació de l’alumnat segons les seves característiques, dèficits 
o condicions, porta a més segregació d’aquest alumnat. Es considera 
una falsedat el fet de “segregar” a un alumne d’un entorn general per 
a després “facilitar-ne” la seva integració posterior. És una demora 
que no es justifica per l’eficàcia ni en la pràctica  

(STAINBACK, 2001a, p. 21). 

La inclusió és un valor humà i a més un dret que té la persona a ser educada 

juntament amb els seus companys en classes ordinàries, garantint una igualtat 

d’oportunitats per tal de formar part de la comunitat i escola. Tal com afirma 

Stainback (2001b) “en una escola <ideal>, se celebra la diversitat en totes les seves 

formes. Les oportunitats per tenir alumnes i personal amb orígens socials, 

característiques i experiències diferents, es busquen, es fomenten i es valoren. La 

diversitat entre els membres de l’escola enforteix la mateixa escola i l’aula, i ofereix a 

tothom oportunitats considerables per aprendre” (STAINBACK, 2001b, p. 29) 

La persona “segregada”, si no es troba inclosa en l’entorn normalitzat, no pot 

accedir a bens comuns generals, ni a determinats aprenentatges, ni a entorns 

d’aprenentatge positius -necessaris pel creixement humà-. En aquest sentit, des del 

moment que hi ha escoles d’educació especial ja s’està limitant la participació 

d’aquest alumne en relació a l’entorn general i, per tant, s’incompleix el principi de 
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normalització. Stainback (2001a) afirma que “si realment volem integració en la 

nostra comunitat, la segregació a les escoles és injustificable” (STAINBACK, 2001a. p. 

22). 

Diversos autors (Porter, 2001; Stainback, 2001b; Giangreco i Putnam 1991) han 

descrit quines són les característiques i els components crítics de l’escola inclusiva, entre 

els quals es poden citar els següents: la filosofia o concepció de l’educació inclusiva, el 

rol del mestre d’educació especial com a mestre de suports i recursos, el currículum i 

les estratègies d’instrucció, la concepció de l’aprenentatge, la cooperació... Altres 

autores com Ford, Davern i Schnorr (1992b) plantegen una sèrie d’aspectes que tota 

escola que vol ser inclusiva s’ha de qüestionar, si realment vol aconseguir aquestes 

finalitats. Aquestes autores indiquen que sovint l’atenció educativa als alumnes amb 

discapacitat queda restringida a aspectes “funcionals” per a l’alumne, de manera que 

l’atenció que rep es desvincula de les activitats d’aprenentatge proposades per 

l’alumnat sense discapacitat i, per tant, resulta impossible la participació de diferents 

alumnes en una mateixa aula i fins i tot en una mateixa escola. La paradoxa, per a 

aquestes autores, és que l’alumnat amb discapacitat ha de ser proveït d’un 

currículum funcional que li permeti la seva participació en els entorns naturals de la 

comunitat. Però per proporcionar-li aquest tipus de currículum, aquest alumnat 

s’escolaritza en entorns diferents dels de l’alumnat sense discapacitats.  

L’opció d’una escola inclusiva suposa replantejar diferents elements, tals com 

les finalitats últimes de l’educació o la concreció d’un currículum comú, accessible, ric i 

significatiu per a tot l’alumnat. En aquesta línia Stainback i Stainback (1992) 

assenyalen una sèrie de trets característics de les escoles inclusives: 

− Representen l’abandonament del terme "integració" ja que 

consideren que creuen que només té sentit quan es parla de 

situar a algú en algun lloc del qual prèviament ha estat exclòs. 

− Es basen en l’assumpció del criteri que tots els nens i les nenes 

necessiten ésser inclosos en la vida escolar i social de la qual 

participen els veïns i germans, en les mateixes escoles i aules, 

sense ser-hi únicament emplaçats. 
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− Parteixen del principi que l’escola ha d’ajudar a crear 

comunitat, tot facilitant autonomia i interdependència a 

l’alumnat. 

− Parteixen de què tot el personal de l’escola col·labora per a 

l’assoliment d’unes fites comunes. En aquest sentit, s’assumeix  

adopció per part del professional especialista, d’un rol de 

"facilitador de suports" que treballa colze a colze amb els altres 

mestres i professors, promovent la intervenció d’aquest com a 

suport natural i la interdependència dels alumnes a través de 

l’aprenentatge cooperatiu i altres estratègies. 

− Donen una forta preeminència en el currículum als 

aprenentatges sobre les diferències racials, culturals, familiars, en 

el lleure, i en el canvi dels estereotips discriminadors. 

La UNESCO (2002) considera que “l’educació inclusiva  es refereix a les escoles, 

centres d’aprenentatge i sistemes educatius que estan oberts a TOTS els infants. Per 

tal que això sigui possible, els professors, les escoles, i els sistemes poden necessitar uns 

canvis per incloure la diversitat de les necessitats dels alumnes, perquè així siguin 

inclosos en tots els aspectes de la vida escolar. També significa un procés d’identificació 

de qualsevol barrera dins i al voltant de l’escola, que pugui obstaculitzar 

l’aprenentatge, i reduir-les o treure-les” (UNESCO 2002, p. 14). A més a més, aquest 

mateix document, afirma que l’educació inclusiva :  

Considera que tots els infants poden aprendre i que tots necessiten 
alguna forma de suport en els seu aprenentatge. 

Intenta descobrir i minimitzar les barreres de l’aprenentatge. 

És més amplia que l’educació formal i inclou la casa, la comunitat i 
altres oportunitats per a l’educació més enllà de les escoles. 

Significa canviar d’actitud, de comportament, de mètode 
d’ensenyament, de temari i de l’entorn per tal de cobrir les 
necessitats de tots els infants. 
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És un procés dinàmic en constant evolució en relació a la cultura i el 
context local i és part de l’estratègia de promoure una societat 
inclusiva. 

(UNESCO, 2002, p.31) 

Des d’aquest mateix punt de vista el document, de la Unesco (2002) afirma 

que cal avançar cap a un enfocament inclusiu de l'educació i de l’escola, perquè: 

− Permet que les interaccions entre els diferents alumnes de la classe, 

actuïn com a suport efectiu per a tots els altres alumnes. Cal 

abandonar la idea que el mestre és l’única persona que proveeix 

aquest suport a les escoles i que el mestre d'educació especial és 

l'únic responsable de l’atenció a l'alumnat amb discapacitat o altres 

necessitats. 

− Permet respectar la diversitat fent que els alumnes se sentin més a 

gust. La diversitat és una característica intrínseca de la condició 

humana. L’escola no  ha de tractar la diversitat com a desigualtat 

o injustícia, sinó que l'ha de valorar des de la seva singularitat i com 

un valor enriquidor que s'ha de potenciar. 

− Esdevé un context idoni per aprendre un conjunt d’habilitats socials 

i de relació, sense deixar de banda l’assoliment d’altres capacitats 

més intel·lectuals, a les quals, fins al moment, se’ls havia atribuït 

tota la importància en l’educació. 

− Permet que tots els alumnes progressin, encara que no tots arribin a 

assolir les mateixes capacitats o habilitats. 

Altres autors com Ryndack i Alper (1996) destaquen les aportacions positives 

de la inclusió pel que fa als alumnes discapacitats i ho afirmen dient:  
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[La inclusió] Suposa beneficis per als  alumnes amb discapacitat, tals 
com el fet de proveir més oportunitats d’interacció que no en 
emplaçaments segregats, i alhora permet el desenvolupament de 
noves habilitats. En segon lloc, facilita que els alumnes amb 
discapacitat disposin de models de conducta apropiats que poden 
observar dels altres companys. Un tercer avantatge és el fet que els 
mestres i professors, tenint els alumnes dins l’entorn natural, 
descobreixen millors expectatives i habilitats d’aquests alumnes en 
relació als seus aprenentatges.  Finalment, un quart benefici és que 
l’educació en un entorn inclusiu facilita la participació continuada de 
l’alumne dins la societat una vegada acabada l’escolaritat.  

(RYNDACK I ALPER, 1996, p. 5) 

I a més,  pel que fa als alumnes sense discapacitat, aquests mateixos autors 

afegeixen: 

[La inclusió] Suposa, alhora, beneficis per als alumnes sense 
discapacitat en el sentit que els permet desenvolupar diferents 
habilitats d’interacció i ajuda amb persones diferents, entre elles les 
persones amb discapacitats. Poden desenvolupar valors com  la 
tolerància, el respecte a les diferències individuals i l’excepcionalitat 
humana. A més també permet aprendre a comunicar-se i a 
col·laborar amb una varietat d’individus i, per tant, de participar 
d’una forma més plena, posteriorment, a la societat. 

(RYNDACK I ALPER ,1996, p. 6) 

Una altra de les característiques importants de l’escola inclusiva és que parteix 

de la base que cada alumne necessita una instrucció diferenciada11 garantint diverses 

modalitats d’aprenentatge que depenen dels interessos, capacitats o condicions dels 

alumnes. Des d’aquesta perspectiva inclusiva, és important que: 

                                                 

 

 

11 Diversos autors han desenvolupat tècniques i mètodes pràctics per tal de dur a terme 

aquest ensenyament diversificat donant lloc a varis enfocaments o tendències dins un mateix 

concepte. Collicott (1990) parla de l’ensenyament multinivell, Wehmeyer (2001), Pisha i 

Coyne (2001)  es posicionen en favor del Disseny Universal del Currículum, o Tomlinson (1999) 

proposa diferents formes d’instrucció (instrucció diferenciada)  ja que, segons aquest autor, fa 

que es respectin els diferents interessos i alhora es pugui treballar dins l’aula a diferents graus 

de complexitat que s'ajusten millor a les necessitats de tot l’alumnat. 
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− Tots els alumnes siguin acceptats pel que ells són i, per tant, des 

de l’escola es respectin els seus interessos, perfils d’aprenentatge 

o altres condicions que poden anar canviant al llarg del seu 

procés evolutiu i d'aprenentatge.  

− El procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes 

s'estructuri d’una forma flexible i plenament  subjecte a possibles 

canvis o modificacions, tot atenent a les condicions puntuals que 

es puguin anar presentant. D’aquesta manera es facilita la 

participació d’un alumne d’una forma més activa. 

− El mestre disposi d’un ampli ventall de materials i ajudes 

tècniques que li permetin arribar millor als diferents alumnes i 

respondre les seves necessitats. Aquesta diversitat de materials i 

recursos s'entén com un dipòsit pedagògic de l’escola accessible 

per a tots. 

− L’alumne sigui considerat com una part integral del procés 

d’aprenentatge i, amb ell, el treball col·laboratiu que es porta a 

terme amb el grup d’iguals o en interacció amb els mestres. 

En aquesta línia, la UNESCO (2002) afegeix:  

Tots els estudiants se’n beneficien quan el professorat adapta el 
temari i el seu mètode d’ensenyament al ventall de diversitats que es 
pot trobar en els infants de qualsevol aula. Normalment, aquestes 
adaptacions requereixen de poc equipament extra, però de força 
creativitat.  

Quan els professors accepten el repte de fer les seves aules i les 
seves escoles més inclusives, esdevenen més hàbils i professionals. 
Això vol dir que tots els estudiants se’n beneficien,i  no només aquells 
que tenen “necessitats especials". 

(UNESCO, 2002, p.16) 

A tall de síntesi, la UNESCO, en aquest mateix document, ha resumit nou 

regles d’or per a l’atenció de tot l’alumnat a l’escola inclusiva, independentment de 

les seves condicions i discapacitats. Aquestes nou regles són les següents: 

1. Incloure a tots els alumnes: vetllant per la seva participació i 

possibilitant el coneixement mutu entre uns i altres, i sobretot en 

aquells aspectes que poden generar actituds negatives o de rebuig per 
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manca de coneixement o d’informació. En aquesta línia, és important 

que el mestre utilitzi estratègies de participació a partir de les quals la 

diversitat sigui reconeguda i acceptada. Per exemple, la utilització 

d’audiòfons pot ser una font de rebuig per part d’alguns alumnes que 

en desconeixen la seva utilitat. Un coneixement real de l’aparell i de les 

ajudes que proporciona a una persona amb sordesa, pot ajudar a la 

seva acceptació. Aquest plantejament inclusiu, però, no només s’ha de 

limitar als infants, sinó que també s’ha de possibilitar que els pares 

d’uns i altres alumnes també participin d’aquesta cultura d’inclusió. Hi 

ha diferents maneres d’incloure  l’alumne a l’aula, des d'animar als 

alumnes a interaccionar, a encoratjar-los a participar  en el disseny de 

fórmules organitzatives i activitats prou flexibles on puguin jugar o que 

les puguin realitzar els diferents alumnes... Tanmateix, hi ha una 

condició indispensable en tot  moment, l’actitud de disposició per part 

de tota la comunitat educativa per tal de fer possible aquest 

plantejament inclusiu. 

2. Comunicar-se: com a sinònim d’interacció i com a base de qualsevol 

aprenentatge. Mestres i professors s’han de comunicar amb l’alumne i 

han de fer possible també la comunicació efectiva  entre els mateixos 

alumnes. Establir una bona comunicació bidireccional és clau. Cal 

variar i alternar diferents formes de comunicar-se amb els alumnes, ja 

sigui a nivell verbal, gestual, a través de dibuixos, amb la mirada, amb 

un copet a l’esquena... i, alhora, que els mateixos alumnes també 

disposin d’un conjunt de recursos comunicatius per poder interaccionar 

amb persones que possiblement no es comuniquen com ells (per 

exemple, a través de sistemes alternatius de comunicació...) 

3. Controlar l’aula de manera que aquesta –amb la seva organització, la 

seva estructura, els seus materials...- no es converteixi en una barrera 

que obstaculitzi l’aprenentatge. Així doncs, l’estructura de l’aula ha de 

permetre disposar d’espais agradables i compatibles amb 

ensenyaments personalitzats, amb possibilitat de fer diferents 

agrupaments i treballar en grup, de forma que permeti fer un 

seguiment més proper d’aquells alumnes que ho necessiten... 
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4. Planificar les classes de manera que resultin més efectives. Cal trobar 

fórmules on els alumnes intervinguin activament, on es combini el 

treball en grup i l'individualitzat, controlant el temps, els materials, en 

funció del grup classe, però també atenent les necessitats puntuals 

d’alguns alumnes i, per tant, el desenvolupament –si es dóna el cas- de 

programacions individualitzades en el si d’aquest grup classe. 

5. Planificar tenint en compte cada individu (plans individualitzats)12: 

atenent a les seves necessitats puntuals, comptant amb la participació 

dels pares o altres responsables de l’atenció de l’infant de manera que 

es puguin vincular al seu procés d’aprenentatge. Aquest pla identifica 

les habilitats de l’infant en relació a les diferents àrees del currículum i 

en marca els nous objectius que cal treballar. El pla ha d’identificar, 

igualment, qualsevol arranjament especial que sigui útil per ajudar 

l’infant a l’escola, com ara la ubicació dels seients, l’ús de suports... 

6. Donar ajuda individualitzada a partir de diferents estratègies com ara 

els agrupaments dels alumnes, la combinació de classes amb dos 

professors, tot organitzant l’horari de tal manera que uns alumnes 

puguin ajudar als altres, demanar ajuda a professors de suport... 

7. Utilitzar suports específics, que ajudin als alumnes a superar les 

dificultats13.  

8. Controlar el comportament de tots els alumnes per tal de poder 

optimitzar el procés d’aprenentatge, no només de l’alumne en qüestió 

sinó també de tot el grup classe mitjançant plans de suport 

conductuals, amb normes de treball consensuades, conegudes i 

                                                 

 

 

12 Aquest és un dels punts claus que justifica la meva recerca. Cal destacar que, tot i la 

diversitat de termes que s’empren per a referenciar aquests processos (plans individualitzats, 

plans personalitzats, adaptacions del currículum...), tots ells, van orientats a unes mateixes 

finalitats. 

13 Vegeu més endavant l'apartat 1.4 sobre els suports a l’escola inclusiva. 
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acceptades per tots. L’actitud del mestre també resulta determinant en 

aquest sentit, de tal manera que ha d’aprendre a actuar davant els 

problemes de conducta, intentar-los prevenir, i fins i tot controlar de 

forma constant el seu to de veu, la seva forma de premiar o valorar –

positiva o negativament- les tasques... 

9. Treballar en conjunt o en equips de tal manera que els alumnes i 

professors aprenguin a establir interdependències positives entre uns i 

altres i fer de l’aprenentatge no només una font d’enriquiment 

acadèmic sinó també personal. 

1.3 L’escola inclusiva i el Dret a la participació i 

igualtat d’oportunitats 

L’escola inclusiva, tal  com he mencionat anteriorment, té com a propòsit,  la 

participació plena de tots els alumnes en l’entorn ordinari. Tal com s'afirma en 

l'informe de la UNESCO (2002), “la raó primordial perquè es promou que els 

alumnes amb necessitats específiques o d’ambients desafavorits vagin a les escoles 

normals té a veure amb l’increment de les seves oportunitats per aprendre a través 

de la interacció amb els altres i amb la promoció de la seva participació en la vida de 

la comunitat” (UNESCO, 2002, p. 10). És per això que també més avall s’afirma que 

“els mestres tenen una responsabilitat especial d’assegurar-se que tots els infants 

participen de manera plena en la societat i tenen igualtat d’oportunitats en 

l’educació” (UNESCO, 2002, p.10).  Tanmateix, la lluita per la participació i la 

igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, o altres situacions d’exclusió, 

està en el Dret a un desenvolupament personal i social ple i màxim, un 

desenvolupament que només s’aconsegueix en el si de la comunitat on les persones 

amb discapacitat i/o altres situacions  són reconegudes i incloses de forma plena. 

Alguns d’aquests Drets els trobem recollits en alguns dels següents documents: 

En la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 

discapacitat (1975) on s'especifica que: 

Les persones discapacitades tenen el dret inherent al respecte per la 
seva dignitat humana. Les persones discapacitades, indiferentment 
de la seva causa, naturalesa o severitat de les seves deficiències, i 
discapacitats, tenen els mateixos drets fonamentals que els altres 
ciutadans de la mateixa edat, la qual cosa implica primordialment el 
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dret de gaudir d’una vida decent, i tan normal i plena com sigui 
possible.  

(article 3) 

La Convenció pels Drets dels Infants (1989) especifica que: 

En reconèixer les necessitats especials d’un infant discapacitat es pot 
proveir d’assistència per assegurar-se que l’infant discapacitat té 
accés efectiu a l’educació i rep aquella que proveirà la integració 
social i més absoluta i el seu desenvolupament individual. 

(article 23) 

La Declaració Mundial per una educació per a tothom,  de la Conferència 

Mundial sobre l’Educació per a Tothom, celebrada a Jomtien, Thailanda (1990), 

reconeix el Dret a l’educació sense cap diferència per raó de sexe, procedència o 

habilitats. Aquesta visió va ser reafirmada deu anys més tard al Fòrum Mundial 

d’Educació, celebrat a Dakar (2000), on es va destacar que: 

L’educació és un Dret humà fonamental. És la clau pel 
desenvolupament sostenible i una pau estable dins i entre les ciutats, 
i així, disposar de mitjans indispensables per la participació efectiva a 
les societats i economies del segle vint-i-u, afectades per la ràpida 
globalització.  

(Fòrum mundial d’educació,2000, p. 6) 

En el context espanyol, la llei 51/2003 (d’igualtat d’oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat) revisa les 

disposicions aprovades a la LISMI (1982) i estableix mesures concretes per la no 

discriminació, l'acció positiva i l'accessibilitat universal. S’entén –des d’aquesta llei- 

que aquests tres elements constitueixen el punt central sobre el qual s’ha d'organitzar 

l’atenció a les persones amb discapacitat i, per tant, es disposen un conjunt de 

mesures que persegueixen, amb nous mitjans, un objectiu ja conegut: garantir i 

reconèixer el dret de les persones amb discapacitat a la igualtat d’oportunitats en tots 

els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social. 

1.4 Els suports a l’escola inclusiva. 

Autors com Jorgensen (1992) citat per Wehmeyer (2001), defineixen els suports 

naturals com: 
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Tots aquells components del programa educatiu – filosofia, persones, 
materials, tecnologies, currículum- que s’utilitzen per tal de fer 
participar plenament a l’alumne com a membre d’una classe regular, 
d’una escola, d’una comunitat de vida...  

(Wehmeyer, 2001,p. 24) 

Per tal de fer possible el desenvolupament de pràctiques educatives inclusives, 

les escoles han de disposar i potenciar el que s’anomenen  xarxes de suports naturals. 

Aquests suports sorgeixen de la col·laboració, de la interacció i de la cooperació entre 

els diferents professionals i alumnes. Constitueixen unes de les mesures més importants 

de què es disposen per tal de donar resposta a la diversitat en el si d’una escola 

inclusiva. 

Ryndack i Alper (1996) defineixen les Xarxes de suport natural com:  

El conjunt d’individus amb els quals una persona interacciona cada 
dia de la seva vida i que actuen d’ajuda en les diferents activitats que 
realitza una persona. En aquest sentit, els membres d’una xarxa de 
suport natural treballen amb respecte, interdependència i cadascú es 
beneficia de les interaccions mútues que s'hi estableixen.  

(RYNDACK I ALPER, 1996, p. 62) 

York, Giangreco, Vandercook i Macdonald (1992) destaquen que les xarxes de 

suport natural poden estar formades per un ampli conjunt de persones molt variades, 

des de pares, veïns, familiars, mestres, amics... de tal manera que això dóna lloc a 

diferents tipus d’ajudes que es poden proporcionar, i amb intensitats més o menys 

marcades. Aquests mateixos autors destaquen quatre tipus de suport que poden 

aparèixer dins el context inclusiu: 

1. Suports en recursos: corresponen al conjunt de materials tangibles, 

econòmics o d’informació que es poden proporcionar, així com tots 

aquells recursos humans dels quals es pot disposar. 

2. Suports morals: corresponen al conjunt d’interaccions positives que 

s’estableixen entre les persones i que reconeixen l’esforç i la vàlua de 

l’altra persona. 

3. Suports tècnics: Ofereixen les estratègies tècniques, mètodes o propostes 

que ens permeten resoldre problemes. 
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4. Suports en avaluació: permeten la recollida d’informació sobre 

l’efectivitat del suport i, per tant, determinar-ne de nous o continuar 

amb el suport. 

Autors com ara Forest i Luthaus (1989), s’han centrat en les característiques 

dels suports sobretot en alumnes amb condicions de discapacitat. En aquest cas, 

aprofundeixen sobre qui, socialment, proporciona el suport i quins beneficis aporten 

tots aquests suports que es reben per part de l’entorn (pares, mestres, companys...). A 

continuació, seguint Wehmeyer (2002) es fa èmfasi en tres tipus de suport que pot 

rebre el nen per part del mestre a fi de facilitar al màxim el seu aprenentatge. 

− Suports per a l’ensenyament: correspondrien a tots els suports 

que el mestre utilitza per tal de dur a terme les seves classes. 

Aquests poden incloure targes per millorar la lectura, murals, 

gràfiques... qualsevol d’aquests suports esdevé de gran 

importància per als alumnes ja que potser els pot ajudar a 

entendre un concepte, a veure’l més clarament, a relacionar-lo 

amb altres conceptes... Cada professor d’una forma inherent  a 

la seva pràctica genera suports d’aquest tipus, per això cal 

optimitzar el seu rendiment i sobretot fer-ne partícips als nens, 

no només en la seva utilització, sinó també en la seva 

realització.  

− Adaptacions de materials o ajudes tècniques o adaptacions de 

mobiliari per tal de facilitar l’accés a les activitats, pràctiques 

que es realitzin a l’escola. 

− Suports a la comunicació: que actuen com a instruments per a 

l’aprenentatge, tals com els plafons de comunicació, la 

utilització del Braille o altres sistemes alternatius o 

augmentatius de comunicació, com el llenguatge de signes, el 

Sistema Pictogràfic de Comunicació... 

Una de les consideracions que remarquen aquests diferents autors és que els 

suports han de proveir-se en el si de la comunitat real i en els entorns al màxim de 

normalitzats possible. Tot i que els contextos reals no estan del tot preparats per 

acollir les diferents situacions o condicions de les persones, s’entén que els suports 
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naturals resulten molt més propers i eficaços que no pas els suports en entorns 

artificials o segregats. Des d’aquest punt de vista, en forma de síntesi, podem dir que 

l’alumne al llarg de la seva estada a l’escola: 

− Serà receptor d’un ampli ventall de suports per part de mestres, 

pares, companys... Alguns d’aquests suports seran de tipus 

material, altres moral o fins i tot suports a la comunicació o bé 

d’ajudes tècniques. 

− Podrà rebre aquests suports amb més o menys intensitat i en la 

mesura del possible, en contextos ordinaris o generals.  

− Rebrà aquests suports amb la finalitat d’una plena o màxima 

participació de l’alumne en totes les activitats que es 

desenvolupin en l’entorn escolar i més tard social. 

Tanmateix, però, en el si d’una escola inclusiva l’alumne no serà l'únic que rebi 

suports o ajudes, sinó que els diferents membres que formen aquesta escola o 

comunitat també, simultàniament o paral·lelament, hauran de rebre i proveir suports 

(en diferents intensitats i de diferents tipus) en el dia a dia. És, per exemple, el cas de 

mestres o professors que atenen a un grup classe. Si bé aquests mestres són proveïdors 

de suports als alumnes o als pares, també són receptors d’altres suports per part d’un 

altre professional, per exemple, el mestre d’educació especial. Aquesta xarxa 

totalment relacionada i interactiva de provisió de suports ha estat definida i 

concretada per Ruiz (2003), denominant-la Cadena de Suports Efectius. 

L'Optimització dels suports i la seva provisió és un dels objectius prioritaris per 

l'organització i funcionament de l’escola inclusiva. Tant és així, que una de les 

principals funcions del mestre d’educació especial en el si d’aquestes escoles, és proveir 

o facilitar aquests suports, tant d’una forma directa als alumnes, com també d’una 

forma indirecta, a través dels diferents professionals que els atenen. En aquest sentit, 

el mestre d’educació especial ha de formar part o ha de contribuir en l’elecció, 

configuració i desenvolupament d’aquells suports (en recursos, morals, en 

l'ensenyament, en la comunicació...) que siguin efectius per a l’aprenentatge de 

l’alumne i, també, per a la seva plena participació en els entorns generals escolars. 
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Capítol 2: El currículum 

A fi de poder atendre les necessitats educatives de tots els alumnes en el 

context de l’escola inclusiva, aquesta ha de treballar a partir d’un currículum que 

garanteixi la igualtat d’oportunitats i sigui un instrument que permeti l’accés i el 

progrés de tot l’alumnat a l’escola. Des d’aquest punt de vista, doncs, el currículum –

entès en el seu sentit més ampli- ha d’esdevenir mitjancer d’aquesta inclusió i ha de 

trobar aquells procediments de personalització que condueixin, efectivament, cap a 

aquest propòsit.  

2.1 Què és currículum? 

Existeix una diferència entre el “com” i el “què” ensenyar als alumnes. De fet, 

tradicionalment, quan es parlava de currículum es feia referència únicament al “què” 

ensenyar de manera que es reduïa el concepte de currículum a uns llistats d’objectius 

o continguts – més o menys concrets- que l’alumne havia d’aprendre al llarg de la 

seva escolaritat i que, en definitiva, el mestre havia d’ensenyar. Aquesta definició 

simplificada de currículum, no és compartida per Doll (1996)  que defineix currículum 

com: “El contingut formal i informal i el procés mitjançant el qual els aprenents 

guanyen coneixement, desenvolupament, habilitats i canvien actituds, sensacions, 

valoracions... sota els auspicis de l’escola” (DOLL, 1996, p. 15).  Des d’aquesta 

perspectiva, el currículum es pot entendre com un ampli i complex entramat 

d’experiències que el nen viu una vegada és a l’escola i que determinen àmpliament 

el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Algunes d’aquestes experiències 

formen part del contingut formal ja que estan prèviament explicitades i concretades, 

sigui en les unitats de programació, sigui en el projecte curricular de centre...; altres, 

però, no ho estan.  Segons aquest mateix autor, seria equivocat limitar el concepte de 

currículum només als continguts que el nen ha d’aprendre; també en formen part 

totes aquelles maneres, materials, procediments, ajudes o explicacions que el mestre 

realitza o utilitza, al llarg del seu procés d’instrucció. En aquest sentit, Sands, Kozleki i 

French (2000), citats per Wehmeyer (2002), complementen les aportacions de Doll, 

destacant que el currículum inclou aspectes tan amplis com: 
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− Els diferents plans o programacions que l’escola ofereix 

− Els materials utilitzats en la presentació de la 
informació als estudiants 

− Els coneixements que aprenen els estudiants 

− Els cursos oferts a les escoles 

− Les experiències dels alumnes sota l’orientació o guia 
de l’escola 

(WEHMEYER, 2002, p. 15) 

 

Per tal de poder garantir l’accés de l’alumnat, els autors anteriorment citats 

proposen qüestionar-se dos elements clau: el primer correspon al disseny, 

característiques o elements  que han de marcar el currículum i el segon, es qüestiona 

quines són les decisions que s’han de prendre, per tal que, efectivament, es faci 

possible aquest accés. Així doncs, des d’aquest punt de vista, cal plantejar un 

currículum que: 

− Sigui prou obert i flexible a les diferents necessitats de l’alumnat. 

− Garanteixi la igualtat d’oportunitats entre tot l’alumnat. 

− Sigui únic i comú per tot l’alumnat, encara que posteriorment es 

concreti d’una forma personalitzada. 

− Estigui planificat i estructurat per tal de ser al màxim 

d’accessible per tot l’alumnat. Per això serà important garantir 

un disseny prou diversificat per respondre a les diferents 

condicions d’aquest alumnat. 

− Possibiliti que qualsevol decisió a prendre sigui en el marc 

d’aquest currículum general. 

Snell (1987), citat per Ryndack i Alper (1996),  planteja que el 

desenvolupament i, per tant,  la concreció del currículum, s’estableix a partir de 

quatre fases de decisió: 
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− Quins objectius són apropiats per a l’alumne? 

− Quines habilitats, coneixements necessita aprendre 
l’alumne i a través de quines activitats ho farà? 

− Quines estratègies seran necessàries per assolir aquest 
aprenentatge? 

− On tindrà lloc tot aquest procés? 

− Com s’avaluarà? 

(RYNDACK I ALPER, 1996, p. 21) 

Actualment, des de la LOGSE (1990) i a través del marc curricular plantejat 

per Coll (1986) i en el qual es recolza el nostre sistema educatiu, el currículum 

s’estructura en el què s'anomenen els tres nivells de concreció. La LOGSE (1990) 

defineix currículum com: 

El conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris 
d’avaluació de cada un dels nivells, etapes, cicles, graus i modalitats 
del sistema educatiu que regulen la pràctica docent. 

(LOGSE, 1990, article 4, punt 1) 

L’estructura del currículum actual és semioberta (Coll, 1986) de manera que es 

van concretant i definint -en diferents moments del procés educatiu- els coneixements 

que finalment arriben i experimenten els alumnes. Hi ha una part d’aquests 

coneixements (expressats en objectius, continguts i activitats) que és comuna i general 

per a tots els alumnes i que esdevenen els elements prescriptius del currículum. 

Aquests elements estan determinats pels poders públics i s'entenen -per part de la 

societat- com un bé comú i general per a tots els alumnes a més a més d’un Dret de 

l’individu.  En aquest sentit, la LOGSE (1990) especifica que: 

El govern fixarà, pel que fa als objectius, expressats en termes de 
capacitats, als continguts i als criteris d’avaluació del currículum, els 
seus aspectes bàsics, que constituiran els ensenyaments mínims, 
amb l'objectiu de garantir una formació comuna de tots els alumnes i 
la validesa dels títols corresponents. 

(LOGSE, 1990, article 4, punt 2) 

A fi de poder contextualitzar el desenvolupament d'alguns d’aquests elements 

prescriptius del currículum (objectius generals d'etapa, els continguts de les diferents 

àrees curriculars, els objectius generals d'àrea…) a les situacions puntuals de cada 

centre, Coll (1986) proposa que aquest currículum general es desplegui. Aquest 
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desplegament, s'ha de realitzar (en els centres i les aules) en base al que els poders 

públics estableixen com a prescriptiu, o primer nivell de concreció.  

A partir d’aquest primer nivell de concreció, cal que els centres -atenent a les 

seves necessitats i situacions i també, d'acord al principi d'autonomia pedagògica que 

proposa la mateixa LOGSE (1990, article 2), defineixin el que constitueix el segon 

nivell de concreció. Aquest nivell queda recollit en el Projecte Curricular de Centre i 

l'elabora tot el claustre de l’escola d’una forma conjunta. Les decisions del segon nivell 

de concreció permeten, posteriorment, definir un tercer nivell de concreció que, igual 

que els altres concreta encara més, el procés de "què", "com", "quan" ensenyar i 

avaluar ara però, d’una forma molt més detallada i que especifica com el mestre 

desenvoluparà aquests continguts i objectius a l'aula. A la taula 1 que segueix a 

continuació, (Ruiz,  1997), podem veure resumits alguns d’aquests punts relatius als 

tres nivells de concreció. 
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2.2 Currículum general i el procés de decisió entorn 

el currículum 

L’atenció educativa als alumnes amb discapacitat ha vingut, bàsicament, 

determinada pel principi de normalització. Un dels primers autors que va destacar 

aquest principi va ser Bank-Mikkelsen (1975). Aquest estava al càrrec dels centres 

d’atenció als deficients danesos i es va plantejar que les persones que rebien aquest 

tipus de serveis tenien uns entorns no només segregats sinó que a més, aquests 

entorns, oferien poques possibilitats de desenvolupament o creixement personal. Ho 

va definir en termes de “dignitat” i va dir que la vida de les persones deficients no 

tenia “dignitat”. 

Més tard BENG NIRGE (1969) citat per Sánchez (1993),  amplia el terme de 

normalització dient que: "per atendre bé a les persones amb retard mental o altres 

discapacitats, cal posar models i condicions de vida quotidiana tan propers com sigui 

possible a les normes i models generals" (SÁNCHEZ, 1993, p. 53). Això suposa un accés 

per part del discapacitat a aquestes formes de vida, però també una implicació per 

part de la societat envers aquesta persona, oferint-li l’oportunitat d’una plena 

participació. 

Des dels orígens de l’educació especial en el nostre entorn, aquest ha estat un 

principi present en les diferents normatives i disposicions que regulen l’atenció a les 

persones amb discapacitat. Tal és el cas, per exemple, de la LISMI (1982), la llei 

51/2003 o bé altres disposicions més concretes d’educació especial com el decret 117/84, 

el decret 299/97. A tall d’exemple: 

L'educació especial, com a modalitat educativa, s'ordenarà d'acord 
amb els següents principis: 

Normalització: Les persones disminuïdes utilitzaran, llevat de casos 
excepcionals, els serveis i recursos ordinaris de la comunitat. 

[…] 

(Decret 117/84, article tercer) 
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La llei 51/2003, s'inspira en els principis de vida independent, normalització, 

accessibilitat universal, disseny per a tots, diàleg social i transversalitat de les polítiques 

en matèria de discapacitat. Per aquests efectes, s'entén per: 

[…] 

Normalització: el principi en virtut del qual les persones amb 
discapacitat han de poder portar una vida normal, accedint als 
mateixos llocs, àmbits, béns i serveis que estan a disposició de 
qualsevol altra persona. 

[…] 

(Llei 51/2003, article 2) 

Tot i que el principi de normalització s'ha plantejat sempre des de perspectives 

molt generals, pensant, per exemple, en l'emplaçament de l’alumne discapacitat, 

enl’accés a l’entorn general, etc, també fa referència al currículum que els alumnes 

amb discapacitat han de rebre quan participen d’aquests entorns. D’això se’n deriva 

que una atenció normalitzada i adequada per aquests alumnes és aquella que 

parteix del currículum general i que al mateix temps, respon d’una forma 

personalitzada a les necessitats educatives d’un infant concret.  

A continuació entrarem una mica més a fons sobre com entenem que ha de 

ser l'accés i les decisions entorn al currículum general. 

 Wehmeyer (2002), a partir de la interpretació de la “Individuals with 

disabilities education act” (IDEA, 1997), considera el currículum general com el mateix 

currículum que han de seguir els nens discapacitats i els no discapacitats, tant aquells 

aspectes formals que poden concretar-se en els estandards14 o objectius establerts pels 

poders públics, així com també aquells aspectes informals, com ara la convivència en 

el grup classe, la relació social... que també es dóna a l’escola. L’accés al currículum 

general, no només es garanteix a partir de la part més formal o més explicitada del  

                                                 

 

 

14 Als EUA les diferents administracions públiques determinen els coneixements bàsics que els 

alumnes han d’assolir al llarg de la seva escolaritat. Aquests es concreten en els estandards i 

els alumnes són avaluats al finalitzar l’any,  per tal de determinar si els han assolit o no. 
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currículum, sinó que també cal tenir ben present la participació de l’alumne en totes 

aquelles experiències que es deriven del currículum informal –encara que moltes 

vegades aquests aspectes queden en un segon terme, ja que el mestre no acostuma a 

ser-ne tant conscient-. Cal tenir en compte que quan es parla de garantir l’accés al 

currículum general, aquest no només es limita a l’accés físic de l’alumne en els entorns 

on es desenvolupa el currículum general, sinó que l’alumne ha de participar d’una 

forma activa de tot aquest currículum general, però sempre d’una forma adequada i 

proporcionada a les seves necessitats.  

La diversitat de situacions de l’alumnat i de la diversitat de variables que 

incideixen al llarg del procés d’aprenentatge, fa que l’establiment d’un únic 

currículum comú general i accessible per tots els alumnes sigui realment difícil, a no ser 

que es parteixi d’un marc curricular prou obert en el qual esi puguin acollir tots els 

alumnes. No obstant i això, l’accessibilitat de tot l’alumnat al currículum general no és 

possible sense la seva flexibilització o personalització  a les característiques i condicions 

de l’alumnat, o sense una adequació dels materials que s’empren per l’aprenentatge. 

Així doncs, tot i disposar d’un marc prou comprensiu a la diversitat,  per tal de poder 

respondre adequadament a les necessitats educatives de tot els alumnes, es fa 

imprescindible prendre, sobre aquest currículum, un conjunt de decisions més 

personalitzades que permeten acostar aquest currículum general a les necessitats 

concretes d’un determinat alumne. Així doncs, aquest procés de decisió des d’un 

enfocament inclusiu: 

− Ha d’estar basat en un sòlid coneixement de l’infant i de les 

seves condicions i necessitats d’aprenentatge. 

− Ha de vetllar per tal de respondre a les demandes socials i 

culturals on viu el nen. 

− No ha d’estar basat, únicament, en relació a l’edat mental del 

nen, sinó a una adequació a l’edat cronològica de l’infant (entre 

d’altres qüestions perquè aquesta adequació fa augmentar la 

percepció positiva que els altres companys tenen d’aquest infant 

amb discapacitat). 

− Ha de  facilitar la plena participació de l’infant en els contextos i 

activitats generals. 
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Seguint amb aquesta línia, la UNESCO (2002) planteja que el procés de presa 

de decisions entorn el currículum general per tal de facilitar l’accés de tots els 

alumnes, ha de partir de la confluència de sis elements diferents: 

L’alumne i les seves condicions, dificultats, possibilitats 
d’aprenentatge. Sistemes d’ajuda efectius – materials, personals, 
específics...-. 

L’aula i l’entorn escolar idoni per tal de facilitar l’aprenentatge i 
participació d’aquest alumne. 

Les matèries escolars i canvis que cal realitzar sobre el currículum 
comú per tal de promoure el màxim desenvolupament de l’alumne en 
qualsevol de les diferents àrees curriculars. 

Les estratègies didàctiques que cal introduir, revisar, modificar per 
satisfer les necessitats de l’alumne. 

La participació en les diferents activitats d’una forma activa per part 
de l’alumne. 

La forma d’avaluació i d’identificació del progrés educatiu de l’infant. 

 

(UNESCO, 2002, p. 47) 

 

2.3 El currículum i l’escola inclusiva  

La UNESCO (2001) destaca cinc característiques bàsiques per al 

desenvolupament del currículum  que faciliti la inclusió de tot l’alumnat. Des d’aquest 

punt de vista, el currículum hauria de: 

Definir-se i  estructurar-se prèviament de manera que tots els nens hi 
tinguin accés.  

Permetre que el mateix currículum esdevingui una eina d’inclusió. Per 
això, proposa ajustar els diferents nivells  i estils d’aprenentatge a 
allò que li és rellevant aprendre a l’alumne.  

Tenir la suficient flexibilitat per respondre a les necessitats dels 
alumnes, al marge d’estructures rígides o prescrites  totalment a 
nivell nacional.  

Partir d’uns nivells molt  bàsics a partir dels quals hi puguin accedir 
tots els alumnes, indiferentment de les seves condicions i capacitats. 
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Suposar noves demandes -a nivell de suports i materials- per part 
dels professors a l’hora d’implementar-lo. 

(UNESCO, 2001. P. 96) 

El plantejament de l’escola inclusiva i, per tant, la seva concreció en un 

currículum obert i flexible a les necessitats de l’alumnat, es diferencia del que han 

estat els models educatius i curriculars més tradicionals, basats en la transmissió de 

coneixement del mestre envers l’alumne. Aquests models més tradicionals, centrats en 

una perspectiva individual de l’ensenyament, suposen una estructura de 

l’ensenyament  rígida i tancada i que el mestre ha de seguir independentment de 

l’alumnat que tingui al davant. En canvi, un currículum inclusiu està basat en una 

perspectiva del procés d’aprenentatge més curricular, on l’alumne participa 

activament d’aquest procés. Carretero, Pujolàs i Serra (1997) han concretat les 

característiques de l’aprenentatge des d’una perspectiva individual i les 

característiques de l’aprenentatge des d’una perspectiva més curricular.  

Aquesta visió interactiva de tot el procés d’ensenyament aprenentatge i del 

procés de desenvolupament que planteja l’escola inclusiva, contempla també que els 

alumnes obtenen millors resultats educatius treballant d’una forma conjunta i activa. 

És en aquest sentit que s’aprofita aquesta relació entre iguals – fomentada a partir 

d’estratègies cooperatives- com una altra font d’aprenentatge complementària a 

l’acció del professor (Pujolàs, 2003). D’aquesta manera, l’escola inclusiva es sustenta 

en un nou concepte del procés d’ensenyament i aprenentatge; un concepte basat en 

la diversitat i en la necessitat de respondre adequadament a aquesta diversitat des 

de l’entorn natural d’aprenentatge i a partir d’un currículum l’estructura del qual 

sigui prou flexible i accessible a les necessitats i realitats de tot l’alumnat. 

Pugach i Warger (1996), citats per Wehmeyer (2002), destaquen que el 

currículum en una escola inclusiva ha de: 
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Marcar un vincle fort entre el contingut i els contextos significatius del 
nen. 

Donar una atenció centrada en les habilitats dels alumnes, pensant 
críticament, guiant el seu propi procés d’aprenentatge, treballar 
cooperativament, possibilitar la resolució de problemes i facilitar la 
relació entre els iguals. 

Focalitzar els interessos, necessitats i coneixements previs dels 
alumnes a l’hora de dissenyar i implementar el currículum. 

Incloure un “respecte” per les diferències en la manera que cada 
estudiant interactua amb l’aprenentatge del currículum i demostra el 
seu aprenentatge. 

(Wehmeyer, 2002, p. 20) 

Segons altres autors com Zemelman, Daniels i Hyde (1993),  les decisions que 

afecten el currículum dels alumnes es poden prendre en relació a diferents criteris, en 

base a les seves necessitats, en relació als interessos de l’alumne, en relació als 

interessos del professor... Des de la perspectiva d’aquests autors, una educació 

inclusiva de qualitat hauria de tenir present els següents ítems, tot vinculant d’una 

forma directa al currículum: 

1. Allò que és autèntic i significatiu per a l’alumne, sobretot aquells 

aspectes que connecten amb la vida dels alumnes i que pot resultar 

més significatiu per a ells. 

2. Aquells coneixements, habilitats centrats en l’alumne i que tenen en 

compte els seus interessos i les seves preferències. D’aquesta manera, 

l’alumne aporta alguna cosa en el moment de l’aprenentatge, 

col·laborant en les decisions, les negociacions, la resolució de conflictes... 

3. Aquells continguts, objectius i aquelles activitats que es poden treballar 

en el context natural o real d’aprenentatge i que, per tant, faciliten la 

seva experimentació directa o bé a través de models en activitats 

similars. 

4. Aquells continguts que permeten als alumnes relacionar-se i aprendre 

mútuament, treballant en activitats que els permetin desenvolupar 

habilitats de resolució de problemes, habilitats socials, de 

comunicació,... 
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5. La participació total o parcial de l’alumne, considerant la contribució 

de tots ells en el grup, encara que en alguns casos aquesta participació 

(en alguns objectius o activitats) pot ser d’una forma parcial. 

6. Allò que cronològicament i a nivell de desenvolupament és apropiat, 

tot proveint d’experiències que reflecteixin l’adequació als materials, a 

l’edat... i també a les habilitats cognitives, afectives, psicològiques i 

comunicatives dels alumnes. 

7. Aquells aspectes o continguts que prepara als alumnes per la 

competència a nous contextos i noves fites. 

8. Tot allò que fomenta l’autodeterminació de l’alumne i que crea clares 

experiències i oportunitats a l’alumne d’aprendre a dirigir el seu propi 

aprenentatge i entendre les seves pròpies necessitats i saber-les 

comunicar als altres. 

2.4 El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) 

El moviment del Disseny Universal té els seus orígens en el camp de 

l’arquitectura i més tard, sobre els anys 90 s’aplica en el camp de l’ensenyament com 

un plantejament des del qual millorar l’atenció educativa de tots els alumnes i, en 

especial, per facilitar l’accés i participació del alumnes amb discapacitat en el context 

escolar general.  

Tradicionalment s’ha plantejat l’atenció educativa dels alumnes amb 

condicions de discapacitat com un aspecte secundari i posterior al procés 

d’ensenyament  i aprenentatge dels altres alumnes. La preocupació constant per 

donar a l’alumne allò específic i concret a les seves necessitats, ha fet que en 

nombroses ocasions es treballés a partir de continguts, activitats o fins i tot 

emplaçaments segregats. En aquest sentit, el plantejament del Disseny Universal de 

l’Aprenentatge proposa estructurar, des dels seus inicis, un currículum prou accessible 

a tota la diversitat de l’alumnat. D’aquesta manera, els esforços que s’hi dediquen, 

així com també les conseqüències que se’n deriven, tendeixen, amb més probabilitat, 

a una resposta educativa molt més inclusiva i normalitzadora. 

El Disseny Universal aplicat en el camp de l’arquitectura busca dissenyar 

aquella forma de construcció que des d’un primer moment sigui al màxim d’accessible 
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a un ampli rang d’usuaris. D’aquesta manera, si des dels orígens es construeixen i es 

planifiquen les edificacions amb una voluntat de facilitar l’accessibilitat –tant de 

persones amb discapacitat, com sense- els costs de posteriors adaptacions es redueixen 

i l’eficàcia i l’optimització de la construcció es multiplica considerablement. Algunes de 

les raons que es van posar de relleu per tal de defensar un Disseny Universal en 

l’arquitectura eren: 

− El cost inicial de la construcció, tant si es dissenyava accessible 

com si no ho era, resultava el mateix. 

− Les adaptacions (baranes, rampes, ascensors...)  que es 

realitzaven en una edificació que prèviament no havia estat 

dissenyada per ser accessible, alteraven considerablement els 

criteris arquitectònics i estètics de l’edifici. 

Era inevitable haver de pensar en una àmplia diversitat d’usuaris dels edificis, 

la majoria d’ells amb necessitats diferents i, al mateix temps, amb la condició de 

poder accedir i utilitzar en igualtat d’oportunitats tota l’edificació. 

En qualsevol cas, el Disseny Universal suposa un benefici no únicament per a 

les persones que van en cadira de rodes, o que tenen sordesa o que pateixen un 

problema visual, sinó també per a altres usuaris que en un moment donat poden 

portar un cotxet de nen petit, o poden anar carregats o poden tenir altres dificultats 

de caire més puntual. 

Les influències del Disseny Universal en el camp de l’arquitectura van motivar 

l’emergència d’un nou paradigma educatiu, emprès en gran part per institucions com 

el Council  for Exceptional Children  (CEC) o el Center for Applied Special Technology 

(CAST). Aquesta és una idea recollida per Pisha i Coyne (2001) on destaquen: 

El disseny Universal de l’aprenentatge (DUA) – un nou paradigma per 
ensenyar, aprendre, orientar i desenvolupar el currículum, va ser 
inicialment desenvolupada pel CAST, el Council for Exceptional 
Children (CEC) i altres- dibuixant i donant a conèixer els principis del 
Disseny Universal en arquitectura. 

(PISHA i COYNE,2001, p. 198) 

Quan el moviment del Disseny Universal s’aplica en el camp de 

l’aprenentatge, es pensa en dissenyar un currículum (materials, recursos, objectius...) 

que permeti l’accés i participació de tots els alumnes, independentment de les seves 
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condicions o capacitats per l’aprenentatge. Aquest nou concepte de Disseny  Universal 

de l’Aprenentatge i, per tant, també del currículum, parteix de la idea que la 

utilització de materials i mètodes molt tancats o inflexibles, comporta una barrera per 

a molts alumnes. Dissenyar un currículum de forma universal, suposa atendre 

l’alumne d’una forma personalitzada, però alhora, no veure aquest alumne i les seves 

necessitats com una barrera o com un problema, sinó com una condició pròpia a 

partir de la qual el mestre o professor ha d’organitzar la seva tasca educativa. En 

aquest sentit, tal com afirmen Hitchcock, Rose i Meyer (2002): 

Si el disseny del currículum reconeix l’àmplia varietat d’aprenents 
dins la classe ordinària i construeix opcions de suport d’aquestes 
diferències des del començament, permet que tots els alumnes hi 
puguin treballar. A més, la necessitat de crear adaptacions o altres 
versions alternatives, es redueix considerablement. El Disseny 
Universal inclou un elevat ventall d’alternatives per accedir, utilitzant 
una varietat de materials i mètodes que no estableixen una única 
manera de treballar amb tots els estudiants.  

(HITCHCOCK, ROSE I MEYER, 2002, p. 9) 

Segons Orkwis i McLane (1998) el Disseny Universal de l’aprenentatge “és el 

disseny del procés d’instrucció, de materials i d’activitats que inclouen els diferents 

objectius d’aprenentatge per tal de ser aconseguits per individus amb àmplies 

diferències en les seves habilitats per parlar, aprendre, moure’s, escriure, organitzar, 

recordar” (ORKWIS I McLANE, 1998, p. 9). L’aplicació del Disseny Universal de 

l’aprenentatge suposa beneficis per a molts alumnes, però al mateix temps implica 

establir canvis en l’estructura i el disseny de l’ensenyament, inclòs també el currículum. 

Pisha i Coyne (2001) destaquen alguns elements que han de canviar amb el 

desenvolupament d’un ensenyament basat en els principis del Disseny Universal. 

Alguns d’aquests elements són: el rol del professor, els mètodes d’ensenyament, els 

mètodes i formes de tractament de la informació, la provisió de suports... 

El Disseny universal de l’aprenentatge només és possible, per una banda, 

treballant a partir d’un únic currículum comú i, per altra banda, fent un disseny 

d’aquest currículum prou flexible a les realitats que es puguin donar. Segons 

Hitchcock, Rose i Meyer (2002) existeixen quatre components essencials del Disseny 

universal de l’aprenentatge i que el currículum ha d’incloure: 
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- Objectius fonamentals per a la instrucció, sovint en forma de fites 
i seqüències flexibles. 

- Materials i mitjans que poden ser utilitzats pels estudiants. 

- Mètodes específics d’ensenyament, sovint descrits des de la funció 
del professor. 

- Mitjans d’avaluació per valorar el progrés dels alumnes. 

(HITCHCOCK, ROSE I MEYER, 2002, p. 10) 

Segons aquests mateixos  autors, el disseny universal del currículum implica: 

− Evitar inapropiades i innecessàries adaptacions, sobretot perquè 

l’objectiu està clarament definit i, a més, existeixen diverses 

maneres i activitats per arribar-hi –donant possibilitat a 

diferents graus de progrés-. 

− Presentar els materials, conceptes, informacions i principis d’una 

forma flexible, ja que, una única manera no sempre és 

accessible per tothom i, a més,  perquè permet adequar-se a les 

diferents necessitats.  

− Flexibilitzar l’ensenyament ja que millora la participació i 

accessibilitat dels alumnes amb condicions de discapacitat 

motora, visual, auditiva... 

− Treballar amb mètodes diferents a la classe tenint en compte, 

que un únic sistema no respon a la diversitat de l’alumnat. Per 

això, també cal disposar d’una diversitat d’opcions de suport i 

ajudes per tal de motivar  l’alumne envers l’aprenentatge. 

− Partir de la base que cada estudiant té unes condicions pròpies 

d’aprenentatge i que no necessàriament han de ser les mateixes 

que els altres alumnes; al mateix temps, cada alumne parteix 

amb uns interessos, capacitats i coneixements propis que el 

determinen o marquen al llarg d’aquest procés d’aprenentatge. 

− Treballar amb un conjunt de metodologies d’aula que facilitin 

la “convivència” d’aquesta varietat d’alternatives a la classe, 

com per exemple el treball cooperatiu. Aquestes metodologies 
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permeten una participació activa per part de l’alumne i alhora 

n’augmenten la seva participació i motivació. 

− Portar a terme una avaluació centrada o basada en el procés 

d’aprenentatge realitzat, de manera que també inclogui una 

àmplia varietat d’experiències, activitats i continguts 

diversificats. Aquesta avaluació també reconeix el progrés 

individual seguit per cada alumne però no a partir d’un 

examen igual o comú com tradicionalment s’ha realitzat. 

Hitchcock, Rose I Meyer, (2002) resumeixen el Disseny Universal de 

l’Aprenentatge afirmant que implica garantir tres elements importantíssims: 

1. Participació: implica un compromís ferm envers l’aprenentatge. 

És per això que es requereix que l’alumne decideixi, determini i 

també orienti el seu propi procés d’aprenentatge,  clarificant els 

objectius i definint els propòsits d’una forma conjunta entre 

l’alumne i el professor. La participació implica no només 

vincular l’alumne en els processos de decisió –que també és 

necessari- sinó que també suposa ensenyar-li habilitats per un 

aprenentatge significatiu, com planificar el seu aprenentatge, 

com avaluar les tasques que se li han encomanat... A més a 

més, suposa utilitzar diferents eines per tal d’ajudar als alumnes 

a ser més crítics en l’aprenentatge. 

2. Accés: Aquest accés es pot donar de diferents maneres. No 

pensant únicament que l’accés es dóna a les activitats o a la 

informació, sinó que s’accedeix d’una forma general al 

currículum i als seus coneixements essencials. Cal tenir en 

compte que aquest accés requereix una planificació i una 

disposició a canviar els elements d’aquest currículum per tal de 

facilitar-ne l’accés dels alumnes. 

3. Progrés: El progrés en el disseny Universal està centrat en els 

avanços que fa l’alumne i no en les barreres que cal superar. 

Això s’aconsegueix establint objectius que prioritzen l’assoliment 

de continguts essencials del currículum per sobre d’altres 

dificultats aparegudes. Aquest progrés és valorat no únicament 
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pel mestre, sinó juntament amb l’alumne. Al mateix temps, 

aquesta valoració del progrés es realitza a partir dels objectius 

prèvia i comunament establerts. 
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Capítol 3: El procés de personalització del 

currículum 

El procés d’adaptació del currículum en el context d’una escola inclusiva es 

defineix com un procés obert i dinàmic de presa de decisions sobre allò que és més 

indicat per a un alumne en relació als referents curriculars comuns. Al llarg d’aquest 

tercer capítol, faré una descripció de quina és la l’evolució i la situació actual 

d’aquests processos en el nostre context educatiu i quines han estat les principals 

concepcions o normatives  que han regulat el seu funcionament. A banda, però, en 

aquest mateix capítol, també faig una revisió dels processos d’IEP, desenvolupats als 

EUA, o els PEI, a Itàlia, per tal de poder identificar punts forts i febles d’unes i altres 

propostes (encara que difereixin de les que tenim establertes actualment), ja que 

m’ajuden per a la posterior concreció d’una proposta de procediment per a la 

personalització del currículum, que faré en el capítol 4. 

3.1 Personalització o individualització del currículum 

El procés d’aproximació dels continguts curriculars a les necessitats i condicions 

d’un alumne o d’un grup d’alumnes és el que s’entén com a procés de personalització 

o individualització del currículum. Sovint s’ha utilitzat qualsevol dels dos termes per 

referir-se al procés d’ajustar el currículum a les necessitats de l’alumnat; de fet, si 

busquem la definició al diccionari no hi trobarem marcades diferències. Tanmateix, el 

temps i els teòrics actuals –entre ells els autors que orienten les seves propostes entorn 

el Disseny Universal del Currículum-  han establert una certa diferència entre ambdós 

conceptes15.  

                                                 

 

 

15 Quan intentem conèixer quin és el plantejament de l’escola inclusiva entorn a aquests 

processos, ens trobem que hem de fer referència als procediments i criteris que regeixen 

l’elaboració dels IEP. Ja  he comentat en diferents ocasions que el procés de l’IEP esdevé una 

forma molt particular de presa de decisions sobre com es compleix amb les obligacions de la 

llei. Tot i això, l’enfocament que des de l’IEP es planteja –molt més ampli que les actuals ACI-, 
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Wehmeyer (2002) entén la individualització com un procés portat a terme 

fora del context o el currículum general. Es tracta d’una paraula que deriva 

“d’individual” i significa preparar alguna cosa per una persona sola. Considera que 

evoca o condueix a conseqüències, decisions o elements diferents. En canvi, el terme 

personalització es considera com el procés de decidir alguna cosa i modificar-ne 

d’altres per algú, però no d’una forma separada o aïllada, sinó en base als referents 

comuns. Segons l’autor, el procés d’elaboració de l’Individual Educational Planning 

(IEP) hauria de ser, ineludiblement, un procés de personalització ja que hauria d’estar 

basat en el currículum general. Destaquem en aquest sentit, l’afirmació de Knowlton 

(1998) quan, fent referència als IEP,  diu: 

Un currículum apropiat a les necessitats dels alumnes amb 
discapacitat o altres necessitats al llarg del seu desenvolupament, és 
aquell que està personalitzat continuadament per a l’alumne a fi 
d’aconseguir al final, la màxima independència i alta qualitat de vida. 

(KNOWLTON, 1998, p. 96) 

Un dels aspectes que és important remarcar, és que qualsevol procés de 

personalització del currículum s’ha d’entendre, efectivament, com un procés continuat 

i que constantment es va revisant i que va donant lloc a noves decisions (Ruiz, 1999). 

Així doncs, des d’aquest punt de vista,  tot procés de personalització hauria de partir 

de dos eixos importants:  

− Per una banda, el referent ha de ser el currículum general. 

− I, per altra, qualsevol canvi o modificació sobre aquest 

currículum hauria de suposar una participació i un accés més 

gran i constant de l’alumne al mateix currículum. 

                                                                                                                                               

 

 

ens pot servir per situar, posteriorment quin ha de ser el fonament teòric de les nostres ACI. 

Encara que actualment les propostes es distanciïn, en el seu origen les ACI van ser pensades 

per a fer la mateixa funció dels IEP (Ruiz, 1988). 
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Una adequada atenció a les necessitats, passa inevitablement per una provisió 

de suports també adequada16. En aquest sentit, des del disseny Universal de 

l’aprenentatge es fa una aposta per tal que el mateix currículum –a partir de la seva 

diversificació-, pugui actuar com a suport de l’aprenentatge i com a forma de més 

inclusió per a tots els alumnes. Farrell i Ainscow (2002) ho remarquen dient: 

Aquí la frase: “les escoles efectives són escoles d’educació inclusiva” 
és particularment significativa. El punt clau és redefinir la manera 
com les escoles són capaces de donar suport a tots els individus [...] 
Una guia i orientació constant per a tots els alumnes, és important 
per dues raons: primerament reafirma la base de la inclusió, des de 
la qual es considera que s’ha d’anar més enllà de només incloure 
alumnes amb necessitats educatives especials. Segonament, implica 
una major atenció de les escoles en els contextos de tots els seus 
alumnes i, de fet, posar atenció a un ampli ventall d’objectius que 
després queden reflectits en els resultats avaluats. 

(FARRELL I AINSCOW, 2002, p. 5) 

Així doncs, el currículum actua com a suport natural en el benentès que 

aquest engloba un conjunt de components (com els materials, la tecnologia, els 

continguts...) que s’utilitzen per tal de fer participar plenament a l’alumne en aquest 

entorn. D’aquesta manera, és important entendre el currículum, no com un 

instrument de selecció entre l’alumnat, sinó com un instrument que permeti 

l’enriquiment i la interacció entre tota la diversitat de l’alumnat. Aquesta és una de 

les aportacions més significatives del disseny universal de l’aprenentatge i de l’escola 

inclusiva. Tot això, però, és possible treballant amb la premissa i convicció que les 

experiències, continguts, activitats que es plantegen a l’escola -i que, per tant, 

esdevenen elements del currículum-, poden actuar de suport natural per a 

                                                 

 

 

16 Recordem que l’aprovació de l’IEP  i, per tant, dels suports que s’hi detallen, implica 

l’obligatorietat de l’Estat a proveir el servei o suport a l’alumne en el termini de vigència de 

l’IEP (generalment un any). Aquesta és una diferència substancial de sistema de provisió de 

serveis a les persones amb discapacitat aquí a Catalunya. En aquest cas, la provisió no és a 

partir de la persona i les seves necessitats, sinó a partir de les prioritats del servei i la capacitat 

d’atenció d’aquest. A més, especificar en una ACI que l’alumne requereix un determinat 

suport o servei no implica l’obligatorietat de l’Estat a proveir-lo. 
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l’assoliment de les finalitats educatives per a tots els alumnes, siguin quines siguin les 

seves capacitats. 

3.2 Evolució dels processos de personalització del 

currículum en el nostre context educatiu 

L'evolució dels processos de personalització del currículum en el nostre context 

educatiu ha estat determinada per les diferents concepcions històriques de l’educació 

especial i, per tant, sobre com es donava l’atenció a les persones amb discapacitat i 

quins eren els principis que regien aquestes pràctiques. Al llarg del procés històric que 

el  nostre país ha seguit en el camp de l’educació especial, parlaré de dos moments 

claus pel que fa als aspectes relacionats amb els processos de personalització del 

currículum.  

El primer moment coincideix amb el orígens de l’educació especial des d’un 

punt de vista administratiu. Aquestes primeres iniciatives,sorgeixen a partir de les 

necessitats i les inquietuds dels pares envers els seus fills discapacitats i, més tard, 

aquestes iniciatives van implicant poc a poc els poders públics, de tal manera que 

aquests comencen a promoure, juntament amb els pares, diferents actuacions per tal 

de millorar l’atenció que reben aquests alumnes –molts d’ells en escoles diferenciades 

de les dels alumnes sense discapacitat.- Una d’aquestes actuacions correspon a 

l’elaboració del que s’anomenaven  programes de desenvolupament individual (PDI).  

El segon moment   important pel que fa als processos de personalització en el 

nostre marc educatiu, no ve marcat per un únic factor, sinó que emergeix de la 

confluència de diferents factors normatius, conceptuals, socials... que es donen al 

voltant dels anys 90.  El fet, però, és que aquesta segona fase es caracteritza per una  

concepció molt més oberta dels processos d’adaptació del currículum. De fet, la 

promulgació de la LOGSE (1990) dóna lloc a l’establiment d’un marc curricular i 

ideològic diferent, basat en el constructivisme i en el respecte i el reconeixement de la 

diversitat. Així doncs, aquest nou disseny curricular, tal com veurem a continuació, 

implicarà canvis en el concepte d’adaptació curricular, no només a nivell general de 

centre, cicle o aula, sinó també a nivell individual, i donarà lloc a les Adequacions 

Curriculars individualitzades (ACI).  

Cal destacar que,  ni en el moment en el qual s’estaven desenvolupant els PDI 

ni actualment a rel de les ACI, les persones amb discapacitat no han disposat d’un 
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document general d’intervenció; per tant, cal de situar els PDI i les ACI únicament 

dins el marc escolar, encara que en algun moment (per exemple a partir de les 

propostes plantejades en el Pla Director de l’Educació Especial de Catalunya) s’hagi 

fet un intent de revisar aquests documents per tal que abastessin un camp més ampli 

i general d’intervenció. 

3.2.1 Programes de Desenvolupament Individual 

Els Programes de Desenvolupament Individual tenen el seu principal origen en 

les propostes del “Instituto Nacional de Educación Especial” (INEE) creat a Espanya al 

1976. Durant el final dels anys 70 les escoles d’educació especial de tot Espanya havien 

experimentat un fort creixement i una forta influència dels  corrents normalitzadors i 

integradors que es vivien a diversos països com Itàlia, Dinamarca, Anglaterra... En 

aquest sentit, es crea  l’INEE per tal d’ordenar des d’un punt de vista administratiu, 

l’Educació Especial i així  proveir-la de suports econòmics i pedagògics.  

Una  de les primeres iniciatives de l’INEE va ser la creació d’un currículum 

paral·lel per als alumnes “d’educació especial”. Així doncs, s’elabora el Disseny 

Curricular de Base per als alumnes d’Educació Especial on es concreten els objectius, 

les àrees i les orientacions metodològiques per aquests alumnes. Aquest currículum 

paral.lel, s'aprova al 1978 a rel del “Plan Nacional de Educación”. Es tracta d’un 

currículum paral.lel i diferent al currículum ordinari, un currículum tancat amb la 

pretensió de servir de pont i facilitar el pas de l’alumne d’educació especial cap a 

l’accés al currículum general. S’amagava, en el fons, la concepció que l’alumne 

discapacitat s’havia de preparar específicament, i que havia de rebre una atenció 

diferent per tal de poder adaptar-se, posteriorment, al currículum general. Aquest 

fet,  va suposar l’inici de l’elaboració d’uns programes individualitzats per als alumnes 

subjectes d’educació especial, uns programes que responguessin a les seves necessitats i 

particularitats, però des d’un marc conceptual i formal diferenciat o especial en 

relació a l’ordinari. Tal  com afirma Garrido (1993): 

El PDI parteix d’un concepte dicotòmic de l’educació en quant pot ser: 
“educació normal”- “educació especial”. Derivat d’aquest concepte, 
sorgeixen dos tipus de currículums: el “normal”, aplicable als alumnes 
sense handicap d’aprenentatge, i “l’especial”, aplicable als alumnes 
amb algun tipus de minusvalia. Del currículum normal, sorgeix la 
programació general d’aula; i del currículum especial sorgeix el PDI 
per als alumnes amb handicaps. Ambdós tipus de currículum i 
ambdós tipus de programes (d’aula i desenvolupament individual) no 
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tenen contactes ni elements comuns donat que neixen de fonts 
diferents. 

(GARRIDO, 1993, P 57) 

 Es tractava d’individualitzar l’ensenyament a partir del dèficit de l’alumne. La 

concepció de fons era  que només a partir de la superació de les diferències o de les 

dificultats de l’alumne, aquest podria accedir novament al currículum general. 

Emergeixen doncs, els Programes de Desenvolupament Individual (PDI).  

Parrilla (1992) estableix algunes característiques dels PDI: 

− Es tracta de programes que parteixen del dèficit de l’alumne amb una 

idea de fons que remarca que a aquests alumnes d’educació d’especial 

els cal una intervenció també especial i diferent, no compatible amb 

una aula o escola ordinària ni amb uns professionals comuns o generals. 

El PDI esdevé un constructe curricular tancat, ja que no té en compte 

la relativitat del concepte de necessitats educatives especials en relació 

al context i a les possibilitats d’intervenció per part de l’entorn. 

− Els PDI inclouen els següents apartats: 

Valoració diagnòstica: a partir de les àrees deficitàries de l’alumne 
Planificació del Programa Individual. 
Decisions sobre l’emplaçament de l’alumne. 
Seguiment i avaluació del PDI 

− L’elaboració d’aquests programes correspon a professionals 

especialitzats que porten a terme els passos o processos dels PDI en un 

marc diferenciat de l’aula ordinària i amb pocs vincles cap a l’entorn i 

als professionals que atendrien l’alumne en un entorn general. És per 

això que professionals externs al centre i, sovint, amb poc contacte amb 

l’entorn familiar o amb els mestres que atenen l’alumne, prenen 

decisions sobre què és necessari treballar per l’alumne a qui es realitza  

el PDI. 

− Es condiciona l’èxit del PDI en funció de l’èxit que experimenta 

l’alumne. S’acaba entenent com un document imposat per agents 

externs a l’escola i disfuncionals, ja que el mestre no participa en la seva 

elaboració i en molts casos ni en el seu desenvolupament.  
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− El mestre experimenta l’aplicació d’aquests PDI com una dificultat més 

en la seva pràctica, ja que ha de simultanejar el desenvolupament del 

currículum comú dels alumnes sense dèficit amb el desenvolupament 

del PDI –diferent- dels alumnes amb discapacitat. 

Ruiz (2002b) destaca que, a Catalunya, després de traduir al català el 

document "Disseny Curricular per a l’elaboració de Programes de Desenvolupament 

Individualitzat", va concloure’s que: 

No servia com a referent a tots els centres d’educació especial de 
Catalunya. 

No servia per a fer programes individuals per alumnes amb diferents 
discapacitats ja que havia estat pensat, fonamentalment, per 
alumnes amb retard mental. 

L’ús del currículum diferenciat del general per a alumnes amb 
discapacitat no era compatible amb el principi de normalització. 

Suposava un esforç addicional haver de vincular els dos currículums 
diferenciats quan l’alumne estava integrat a l’escola ordinària. 

(RUIZ, 2002b, p. 1-2) 

L’aprovació de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI, 1982) amb 

la voluntat d’iniciar la normalització dels serveis que rebien les persones amb 

discapacitat,  va fer redefinir algunes de les pràctiques que s’estaven realitzant, entre 

d’altres, els PDI. Amb aquesta Llei es posà de manifest la incoherència de treballar 

amb currículums diferenciats a l’escola d’educació especial i a l’escola ordinària i 

sobretot es fa palesa la necessitat de treballar a partir de referents curriculars i 

escolars generals basant-se, sobretot, en el principi de normalització. Tot i això, però, 

no va ser només la LISMI (1982) la que va influenciar cap a un canvi en les 

consideracions d’aquestes programacions individualitzades i les pràctiques que es 

relacionaven amb els alumnes amb discapacitat, sinó que, progressivament, es van 

donant una sèrie de canvis de diferent ordre, que fan desaparèixer els PDI, donant 

lloc a un nou concepte més ampli i obert de l’adaptació del currículum. 
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3.2.2 Adaptació  del currículum - modificació del 

currículum- adequació curricular individualitzada 

El currículum desenvolupat des de la LOGSE (1990) a partir dels diferents 

nivells de concreció, es defineix com un currículum obert i flexible atent a les diferents 

necessitats i condicions de l'alumnat. Des d’aquest punt de vista,  es consideren 

adaptacions del currículum: 

Tot aquell conjunt de canvis o modificacions que el professor realitza 
d’una manera conscient o inconscient, d’una forma sistemàtica o 
menys sistemàtica, per tal d’ajustar el currículum i les seves 
exigències, a les necessitats i condicions de l’alumnat.   

(GENERALITAT DE CATALUNYA, 1996, p. 10) 

Cal tenir en compte que aquesta definició engloba un conjunt molt ampli de 

fets que es poden considerar adaptacions del currículum. Per exemple entendrem 

adaptació des del fet de repetir un contingut a la classe perquè sembla que alguns 

alumnes no ho han acabat d’entendre, fins al fet de plantejar una programació 

individualitzada de matemàtiques per un alumne amb condicions de retard mental. 

Així, les adaptacions del currículum es poden definir en un continuum, que van de 

menys a més específiques, atenent a la naturalesa de les mateixes necessitats a què 

responen (Puigdellívol 1998).  

La UNESCO (2001) destaca que a Catalunya es planteja la diferenciació entre 

el concepte d’Adaptació i el de Modificació. La utilització d’aquests termes tal i com es 

defineixen en aquest document de la UNESCO (2001), són utilitzats per 

l’Administració Educativa catalana17 amb més anterioritat. Tot i això, empraré 

aquesta descripció de la Unesco per tal de situar i diferenciar  aquests dos termes.  

                                                 

 

 

17 Ordre del 25 d'agost de 1994 pel qual s'estableix el procediment d'autorització de 

modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'Educació Infantil i de l'etapa 

d'Educació Primària 
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− Adaptació del currículum: qualsevol canvi en el currículum ja 

sigui en elements prescriptius o no. Poden ser molt generals o ser 

molt específics, poden suposar canvis substancials en el 

currículum o simplement poden suposar reajustaments en 

algunes activitats de classe, alguna metodologia aplicada... 

Aquestes adaptacions també es poden aplicar a un grup 

d’alumnes o bé altres són més pensades d’una forma més 

individual.  

− Modificació del currículum18: S’entén com aquell conjunt de 

canvis significatius aplicats sobre el currículum que suposen la 

supressió, modificació, redefinició dels elements que es 

consideren prescriptius19 o obligatoris en el currículum, i que 

alterar-ne el contingut pot suposar eliminar, alterar, els Drets de 

tot infant en l’adquisició de les capacitats bàsiques que estableix 

el currículum de l’etapa.  

Així doncs, davant la diversitat d’alumnat,  hi haurà un nombre considerable 

d’alumnes que per seguir el seu aprenentatge necessitaran al llarg d’aquest un 

                                                 

 

 

18 El concepte de modificació  és un terme utilitzat pels poders públics catalans a diferència de 

la resta de l’Estat espanyol. En les altres zones de l’Estat Espanyol dependents del Ministeri 

d’Educació i Ciència s’ utilitza el concepte “d’adaptacions molt significatives” per referir-se a 

processos de modificació del currículum i, en canvi, per les adaptacions que no impliquen 

canvis en els elements prescriptius i que per tant, no tenen caràcter de modificació, les 

anomenen adaptacions poc significatives. 

19 Són elements prescriptius del currículum de primària la durada de l'etapa de sis cursos més 

un any eventualment; l'edat d'inici de l'etapa a sis anys; l'estructura temporal en cicles 

denominats com a cicle inicial, mitjà i superior i amb una durada de dos anys cadascun 

d’aquests cicles; la possibilitat de cursar un cicle en més de dos cursos,  només una vegada i al 

final d’un dels cicles. Els Objectius Generals de l'Etapa; les àrees curriculars; els Objectius 

Generals de les àrees; els continguts de cadascuna de les àrees i els Objectius Terminals de les 

àrees juntament amb els criteris d’avaluació especificats en el currículum. 
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conjunt de canvis en el currículum que els farà progressar millor en el seu 

desenvolupament. Aquests canvis  inclouen, per exemple, utilitzar materials específics, 

compartir els dubtes amb el professor o altres companys, treballar d’una forma 

individualitzada per poder reforçar un determinat contingut..., mentre que seran 

molts menys els alumnes que necessitaran una modificació del currículum. En aquest 

cas, les necessitats de l’alumne i les seves condicions d’aprenentatge no permeten un 

progrés de l’alumne a partir d’un canvi de metodologia o, simplement, donant una 

miqueta més de temps, sinó que cal plantejar uns canvis més forts i més significatius 

en relació al currículum. 

Cal tenir en compte que tant si l’aprenentatge es porta a terme a partir de 

diferents adaptacions - més o menys concretes- o amb modificacions del currículum, 

aquest s’ha de correspondre amb un procés d’avaluació de l’alumnat d’acord amb 

aquests ajustaments. El procés d’adaptació del currículum, des d’aquesta perspectiva 

més oberta, esdevé un concepte ampli i que engloba un conjunt variat de decisions, 

algunes preses amb caràcter més general i altres pensades més concretament per un 

alumne determinat, (Ruiz, 1988) .  

Algunes d’aquestes decisions o adaptacions no es concretaran en cap 

document, donat que el mestre les realitza i les desenvolupa d’una forma gairebé 

inconscient. Altres, però, s’expliciten d’una forma més concreta i específica per un 

alumne considerat individualment; en aquest cas, seran les ACI les que concretaran 

aquestes decisions en relació a l’atenció d’un alumne determinat. 

Des d’aquest punt de vista, les ACI esdevenen un document elaborat 

individualitzadament –segons la definició- que concreta el conjunt de decisions preses 

entorn al procés educatiu de l’infant que presenta necessitats educatives especials i 

requereix que el currículum s’ajusti a les seves necessitats. Segons Ruiz (1999)  les ACI 

es defineixen com: 
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- Un procés de transformació d’una base curricular comuna o 
general amb la finalitat de fer proporcionada aquesta Base 
Curricular Comuna a les necessitats que un determinat alumne té 
per assolir tant com sigui possible les capacitats establertes a 
l’etapa (Objectius Generals d’Etapa ) corresponents a la seva 
edat. 

- El producte documental d’aquest procés. 

(RUIZ, 1999, p.137) 

Aquestes ACI, però, poden derivar d’un procés de modificació – i, per tant, 

suposen canvis en els elements prescriptius del currículum- o bé poden derivar d’altres 

processos d’adaptació sense que necessàriament comportin canvis significatius en el 

currículum. Aquest punt el trobem reflectit en l’Ordre de 25 d’agost de 1994 per la 

qual s’estableix el procediment per l’autorització de modificacions d’elements 

prescriptius del currículum de l’etapa d’Educació Infantil i de l’Etapa d’Educació 

Primària i en el qual s’afirma que: 

Totes les modificacions autoritzades d’elements prescriptius del 
currículum es concretaran per mitjà d’adaptacions curriculars 
individualitzades. 

(Ordre de 25 d’agost de 1994. Article 9) 

Segons el Departament d’Ensenyament (1995): 

Les Adaptacions Curriculars Individualitzades són un conjunt de 
decisions, precisions i canvis en el Projecte Curricular i la programació 
de cicle, que es fan per a respondre a les necessitats educatives 
especials d’un alumne, i que amb caràcter general s’elaboraran a 
l’inici de cadascun dels cicles. 

Les finalitats de les Adaptacions Curriculars Individualitzades són: 

Proporcionar a l’alumnat amb necessitats educatives especials una 
atenció educativa fonamentada en el currículum establert per a 
l’etapa que correspon a la seva edat cronològica. 

Garantir una atenció educativa que possibiliti al màxim, a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials, el seu creixement personal. 

(DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, 1995, p.27) 

 

El concepte d’Adaptació Curricular Individualitzada neix al 1987 tot i que no es 

publica a l’Estat Espanyol fins un any més tard (Ruiz, 1988), i a Catalunya al 1989 amb 

el document “Adaptacions Curriculars Individualitzades per alumnes amb necessitats 
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educatives especials” (Ruiz, 1989). A partir de l’any 80 es transfereixen a Catalunya les 

competències en matèria d’educació de manera que s’inicia una etapa amb un fort 

compromís de l’Administració Educativa per tal de regular, planificar i avaluar 

l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials i tot el que feia referència  

a l’educació especial. Una prova d’aquesta iniciativa, la trobem en la circular del 4 de 

setembre del 1981, on s’establien els criteris d’actuació en el camp de l’educació 

especial. En aquesta circular ja es posa de manifest la necessitat d’elaborar programes 

individualitzats d’acord amb el currículum comú.  

Tots els alumnes de les aules d’educació especial, amb un programa 
combinat o específic, tindran en el moment d’incorporar-se a l’aula un 
programa de desenvolupament individual, el qual tindrà en compte 
tant el currículum ordinari d’EGB com el propi d’educació especial. 

(CIRCULAR DEL 4 DE SETEMBRE DE 1981, punt 4.2.7) 

Aquest replanteig dels processos de personalització des del currículum general 

trenca amb l’enfocament que fins al moment s’havia estat donant a partir dels PDI. 

En aquest sentit, Garrido (1993) afirma el següent: 

En canvi, el terme d’ACI sorgeix de la concepció de l’educació 
anomenada fins ara normal-especial com un contínum de la mateixa 
realitat. No pot, per tant, considerar-se l’existència de dos tipus de 
currículum diferents sinó que haurà de sorgir un currículum base 
comú per a tots els alumnes i d’aquest en sorgiran adaptacions de 
diferents nivells i tipus per adequar-se a les necessitats educatives 
del lloc, del centre, de l’aula i de cada alumne individual.  

(GARRIDO, 1993, p 57) 

Paral·lelament a aquests canvis normatius i organitzatius (LISMI, traspàs 

decompetències...), hi ha tres aspectes que segons Giné (2000) condicionen i porten 

cap a una nova concepció de molts dels conceptes i principis de l’educació especial. Els 

tres elements de canvi són: 

− La influència de les polítiques a favor de la normalització amb 

una clara voluntat de reconèixer el Dret de les persones 

discapacitades a rebre els serveis que necessita com qualsevol 

altre ciutadà sense necessitat que aquest servei es doni en 

centres aïllats o segregats.  

− El tancament de les escoles d’educació especial a Itàlia fa que es 

remoguin els plantejaments que fins ara havien justificat 
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l’atenció separada dels infants amb discapacitats en centres 

segregats. El fort moviment de renovació pedagògica a Itàlia fa 

desaparèixer els centres d’educació especial i apostar fortament 

per l’atenció dels infants amb discapacitat dins l’escola 

ordinària, ajustant el currículum i el centre a les necessitats de 

l’alumne.  

− La publicació de l’informe Warnock (1978) dóna l’última 

empenta que qüestiona la manera de veure l’educació especial, 

entre d’altres,  introduint el concepte de necessitats educatives 

especials. Un concepte que no posa l’èmfasi en el dèficit, sinó en 

els suports que des de l’entorn podem oferir per facilitar 

l’aprenentatge de tots els alumnes. En l’informe Warnock (1978) 

també s’especifiquen els procediments per desenvolupar 

programes educatius individualitzats adaptats a les necessitats 

educatives especials dels alumnes des d’una perspectiva 

normalitzadora i des de la provisió de suports per part de 

l’entorn.  

Amb tot, aquest panorama social, educatiu i normatiu va contribuir a una 

sèrie de canvis, també en el nostre entorn, de tal manera que, concretament en el cas 

dels processos de personalització, aquests canvis es van concretar en les emergents 

ACI. 

En l’inici de les ACI (pocs anys abans dels 90) no es va publicar cap decret o 

ordre específica per al seu desplegament. De fet, els decrets 94 i 95/1992 pel qual 

s’establia l’ordenació curricular de l’Etapa d’Educació Infantil i Primària 

respectivament, contemplaven la possibilitat d’introduir modificacions del currículum 

per tal d’adequar-lo a les necessitats dels alumnes. Tot i això, aquesta regulació 

concreta sobre l’elaboració de les ACI i les modificacions –a l’etapa de primària- no 

apareix fins dos anys més tard d’aquests decrets, concretament amb l’ordre del 25 

d’agost de 1994 en la qual s’establia el procediment per a l’autorització de 

modificacions d’elements prescriptius del currículum de l’etapa d’Educació Infantil i de 

l’Etapa d’Educació Primària i es donava un possible protocol i orientacions per tal de 

realitzar les Adaptacions del Currículum (Generalitat de Catalunya, 1995) per aquells 
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casos en què s’havia autoritzat una modificació. Per a l’etapa de secundària es va 

haver d’esperar fins a l’ordre de 24 de novembre de 1998.  

A continuació destaquem alguns dels elements més significatius de l’Ordre de 

25 d’agost de 1994. 

S’entén com a modificació del currículum: el conjunt de canvis 
introduïts en els elements prescrits per a una etapa educativa. 
Aquestes modificacions haurien de permetre l’assoliment en el major 
grau possible de les capacitats establertes per a l’etapa corresponent. 

(Article 1, punt 1.1) 

Les modificacions d’elements prescriptius del currículum podran tenir 
caràcter individual o global de centre. 

(Article 3, punt 3.1) 

En l’elaboració de propostes de modificació d’elements prescriptius 
del currículum es tendirà, com a criteri general, a introduir els mínims 
canvis possibles per tal de facilitar l’assoliment de les capacitats de 
l’etapa corresponent. 

(Article 4, punt 4.1) 

S’evitarà la supressió d’aquells continguts que són fonamentals per a 
l’assoliment de les capacitats de les etapes corresponents. Si s’escau, 
caldrà garantir el seu assoliment en el màxim grau possible, a través 
d’altres continguts. 

(Article 4, punt 4.2) 

Els alumnes poden ser subjectes de modificacions d’elements prescriptius del 

currículum de caràcter individual al llarg de les etapes d’Educació Infantil i 

d’Educació Primària quan:  

a) Mostren retards en el seu desenvolupament, presenten 
desavantatges i mancances o presenten malalties greus, transitòries i 
permanents, que interfereixen en els seu procés d’aprenentatge. 

b) Presenten avantatges significatius i continuats en els processos 
d’aprenentatge. 

(Article 5) 

En el document publicat pel Departament d’Ensenyament (1995) sobre 

orientacions per a les modificacions i adaptacions del currículum es concreta que: 

L’adaptació curricular individualitzada s’ha d’entendre com el resultat 
d’un conjunt de processos de presa de decisions sobre com s’adapta 
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el que s’ha previst per a tot l’alumnat del centre a les necessitats 
educatives especials d’un/a alumne/a en concret. 

 A més a més, el fet que l’adaptació curricular individualitzada 
prengui forma de document escrit, obeeix a la necessitat de servir de 
presa de decisions i d’acords entre els diferents professionals que 
intervindran en els processos d’ensenyament i aprenentatge, alhora 
que a la necessitat de proporcionar als pares de l’alumne/a i al 
mateix alumne/a, sempre que sigui possible, uns elements tangibles 
per a la seva participació en la presa de decisions. 

L’elaboració d’una adaptació curricular individualitzada serà 
responsabilitat del tutor, amb col·laboració d’altres mestres i 
especialistes que intervinguin en el procés educatiu de l’alumne/a, 
amb el coneixement de l’equip directiu i amb l’assessorament, si 
s’escau, de serveis educatius del sector. 

L’adaptació curricular individualitzada hauria de reflectir els següents 
blocs d’informació: 

- Dades del centre educatiu, personals de l’alumne i de l’etapa. 

- Proposta curricular. Adaptacions del Projecte Curricular. 

- Proposta curricular. Adaptacions de la programació de cicle. 

- Distribució horària setmanal de les activitats en les quals participa 
l’alumne/a, emplaçaments i serveis de què se’l proveirà. 

- Seguiment de les reunions realitzades pels diferents responsables 
i professionals implicats en la realització de l’ACI. 

- Formalització del compromís per les parts implicades en el 
disseny, l’aplicació de l’ACI i l’avaluació del progrés de l’alumne/a. 

 

(DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, 1995, p. 28-29) 

És evident, doncs, que el tema de les ACI a Catalunya, a igual que en d’altres 

zones d’Espanya, no ha estat un tema àmpliament concretat en les regulacions ja 

que, ara per ara, encara manca clarificar alguns elements crítics com per exemple per 

a qui, com, quan s’ha de fer,etc. És per això que aquests processos d’adequació o de 

personalització del currículum han donat lloc a un conjunt de pràctiques i criteris –

fruit de l’experiència i el sentir dels diferents professionals- en moltes ocasions confuses 

o ambigües (Ruiz et. alt. 2002). Algunes d’aquestes qüestions (l’herència d’un 

currículum tancat, la dificultat d’avaluar coherentment, la manca de col.laboració 

interprofessional...) han estat definides per Ramis i Rosselló (2002) com a possible 

justificació del perquè molts mestres expressen resistències a l’hora d’adaptar el 
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currículum i que, de fet, aquestes qüestions i els buits normatius que encara avui per 

avui constatem,  han provocat que ara, després de gairebé onze o dotze anys de 

vigència, haguem de tornar a replantejar canvis, un altre cop, entorn a totes aquestes 

pràctiques. 

3.3 La personalització del currículum i la normativa 

vigent actualment 

A l’hora de concretar quina és la situació actual en relació als processos de 

personalització del currículum aquí a Catalunya, ens trobem en una situació on 

conflueixen un conjunt de directrius o normatives, algunes plenament aplicades i 

altres en procés de desplegament. 

El progressiu reconeixement dels Drets de les persones amb discapacitat i la 

seva atenció en el marc educatiu, han posat de manifest, la necessitat d’establir 

processos d’adequació i flexibilització del currículum per tal de respondre a les 

condicions de l’alumnat i garantir el Dret a la igualtat d’oportunitats. Si fem una 

revisió ràpida de quina ha estat l’evolució d’alguns d’aquests aspectes, ens hem de 

situar a la constitució de 1978 on es va reconèixer el Dret a l’educabilitat de la persona 

i el Dret a ser valorada i exigida segons les seves capacitats, així com també el Dret a 

rebre una resposta adequada a les seves condicions dins el sistema educatiu ordinari 

en el si de la pròpia comunitat. 

També cal fer referència a la LISMI (1982), on es va defensar el Dret de les 

persones amb minusvalia a un tracte basat en el principi de la normalització en 

diferents àmbits, entre ells l’educació. Al mateix temps, va aprovar la prestació de 

serveis i recursos específics per tal de fer-ho possible. En aquest sentit, s’afirma que: 

Els poders públics proveiran tots els recursos necessaris per l’exercici 
dels drets a que es refereixen l’article 1, sent una obligació de l’Estat, 
la prevenció, les atencions mèdiques i psicològiques, la rehabilitació 
adequada, l’educació, l’orientació, la integració laboral, la garantia 
d’uns Drets econòmics, jurídics, socials mínims i la Seguretat Social. 

(LISMI, 1982, article 3) 

El reconeixement d’aquests Drets van fer néixer progressivament el concepte 

de personalització del currículum i la concreció d’aquest en documents 

individualitzats per a l’alumne. És per això que en la LISMI  en la secció II del títol IV 

dedicat a l’educació, es destaca la necessitat d’un treball interdisciplinar entre les 
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persones que atenguin a l’alumne, però a més a més, proposa que els equips 

multiprofessionals, elaborin les orientacions pedagògiques individualitzades les quals – 

tot i que explícitament no es reconeix- mantindrien un paral·lelisme directe amb les 

ACI20. 

Els equips multiprofessionals previstos en l’article 10 elaboraran les 
orientacions pedagògiques individualitzades, l’aplicació de les quals 
correspondrà al professorat del Centre. Aquests mateixos equips 
efectuaran periòdicament el seguiment i avaluació del procés 
integrador del minusvàlid en les diferents activitats, en col·laboració 
amb el Centre. 

(LISMI, 1982, article 28 apartat 3) 

El plantejament de la LISMI (1982) es va anar concretant progressivament a 

partir de noves regulacions més específiques de cadascun dels àmbits que tractava la 

LISMI (1982). Així doncs, el Decret 117/84 tot i ser el primer decret d’educació especial i 

tenir molt propera la LISMI (1982), no fa referència explícita ni a l’elaboració de 

programes de desenvolupament individual ni tampoc a d’altres documents 

semblants. 

Tampoc d’una forma directe la LOGSE (1990) hi fa referència, tot i que la 

base conceptual i ideològica d’aquesta llei sigui la comprensivitat del sistema 

educatiu i l’establiment de mesures de flexibilització del currículum. Tot i això, sí que, 

per exemple, destaca que la finalitat de les adaptacions o recursos establerts serà 

permetre l’assoliment –per part de tots els alumnes- dels mateixos objectius establerts 

amb caràcter general (Article 36) o bé que l’activitat educativa es desenvoluparà 

d’acord amb els següents principis: 

                                                 

 

 

20 És important destacar que actualment els Equips d’Assorament Psicopedagògics (EAP) són 

els equips multidisciplinars que proposava la LISMI (1982). Concretament, una de les funcions 

que tenen atribuïdes els EAP a rel de la seva constitució el dia 20 de maig de 1983, va ser la 

col.laboració amb els diferents especialistes del centre en l’elaboració dels PDI, més tard 

redefinits en les ACI. 
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La formació personalitzada, que propiciï una educació integral pel què 
fa a coneixements, destreses i valors morals dels alumnes en tots els 
àmbits de la vida, personal, familiar, social i professional.  

(LOGSE, 1990, article 2, apartat 3.2) 

L’atenció pedagògica i l’orientació educativa i professional.  

(LOGSE, 1990, article 2, apartat 3.g) 

L’aprovació de la LOGSE (1990) va suposar el desplegament de diferents 

normatives, entre d’altres, l’ordre del 25 d’agost de 1994 la qual hem pogut veure 

detallada en l’apartat 3.2. Aquesta ordre és actualment la que regeix els processos 

d’adaptacions i modificacions del currículum. 

3.3.1 Llei de Qualitat Educativa 

La Llei Orgànica 10/2002 de la Qualitat de l’Educació aprovada el 23 de 

desembre de 2002, planteja un conjunt de canvis entorn el sistema educatiu vigent 

fins al moment, des de l’aprevació de la LOGSE (1990). Es tracta d’una llei que sorgeix 

–tal com s’especifica en la seva introducció- de la necessitat de revisar els criteris 

d’una educació de qualitat per a tots els alumnes en el marc de la situació actual, 

caracteritzada –entre d’altres coses- per l’emergència de les noves tecnologies, per la 

integració d’Espanya a la Unió Europea... Aquesta llei està estructurada en set grans 

eixos, que corresponen a cadascun dels títols d’aquesta llei. En el primer es destaquen 

els principis de qualitat, en el segon l’estructura del sistema educatiu actual –es 

revisen les etapes educatives i es proposen canvis en les àrees del currículum-. Dins 

aquest segon títol, dins el capítol VII s’especifica l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques21. A partir d’aquí els següents blocs de contingut són: la funció 

                                                 

 

 

21 Es planteja el concepte de necessitats educatives específiques que  fa referència als alumnes 

amb condicions de superdotació, els alumnes immigrants i els alumnes amb necessitats 

educatives especials (alumnes amb discapacitat o trastorns greus de conducta i personalitat). 

Cal fer esment que aquesta concepció difereix de la terminologia o el plantejament proposat 

a l’informe Warnock (1978). 
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docent, l’organització i la direcció dels centres docents, l’avaluació del sistema 

educatiu i, finalment, la inspecció dels sistema educatiu. 

Aquesta llei incorpora un conjunt de canvis en les etapes educatives 

d’educació infantil, primària i secundària. Si entrem a fons en el contingut d’aquesta 

llei, podem observar que a part dels canvis estructurals en el sistema educatiu o bé en 

les àrees curriculars, hi ha un conjunt de mesures pensades per atendre  les necessitats 

educatives de l’alumnat, estigui en una o altra etapa educativa, tal com ho podem 

comprovar en la introducció: 

El sistema educatiu ha de procurar una configuració flexible, que 
s’adapti a les diferències individuals d’aptituds, necessitats, 
interessos i ritmes de maduració de les persones, justament per no 
renunciar a l’assoliment de resultats de qualitat per a tots. 

(LOCE, 2002, introducció) 

I més concretament a l’apartat referent a primària: 

Es posarà especial atenció en el nivell d’Educació Primària a l’atenció 
individualitzada d’alumnes, a la realització de diagnòstics precoços i a 
l’establiment de mecanismes de reforç per evitar el fracàs escolar en 
edats precoces. 

Els mètodes s’orientaran a la integració de les diferents experiències i 
aprenentatges dels alumnes i s’adaptaran a les característiques 
personals. 

(LOCE, 2002, introducció) 

Del que aquí es desprèn, es tracta d’unes consideracions molt generals i poc 

definides, que aparentment no diferirien gaire de les que s’havien plantejat en el 

marc de la LOGSE (1990). A banda d’això, la nostra preocupació es basa en com 

aquesta llei planteja o proposa l’elaboració de programacions específiques o 

personalitzades a les necessitats de l’alumnat. En relació a aquest aspecte, cal 

destacar que no hi ha, al llarg del contingut de la llei, referències explícites ni a 

l’elaboració d’ACI o altres programacions personalitzades a excepció de l’article 45 

que concreta l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials. En aquest 

sentit, s’afirma que: 

La identificació i la valoració de les necessitats educatives especials 
d’aquests alumnes es realitzarà per equips integrats per professionals 
de diferents qualificacions, aquests professionals establiran en cada 
cas plans d’actuació en relació a les necessitats educatives de cada 
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alumne, comptant amb el parer dels pares i amb l’equip directiu i el 
dels professors del centre corresponent. 

(LOCE, 2002, article 45, apartat 2) 

A partir d’aquest apartat, es pot deduir que les programacions 

individualitzades o –en el cas que ens ocupa, les adaptacions del currículum- no 

diferiran excessivament de les que fins al moment s’havien estat plantejant. Sí que és 

important remarcar, però, el reconeixement del Dret dels pares a manifestar la seva 

opinió22. En el mateix article 45 de la LOCE (2002), es fa una consideració que pot 

apuntar a introduir canvis en relació a l’elaboració dels dictàmens o de les 

adaptacions del currículum. Cal destacar, però, que  només són canvis que s’apunten, 

i s’haurà d’esperar al desplegament de tota aquesta normativa. 

Al finalitzar cada curs, l’equip d’avaluació valorarà el grau de 
consecució dels objectius establerts al començament del mateix pels 
alumnes amb necessitats educatives especials. Els resultats d’aquesta 
avaluació permetran introduir les adaptacions precises en el pla 
d’actuació, inclosa la modalitat de l’escolarització que sigui més idònia 
amb les necessitats educatives de l’alumne. En cas de ser necessari, 
aquesta decisió podrà adoptar-se durant el curs escolar. 

(LOCE, 2002, article 45, apartat 3) 

Després d’aquest breu anàlisi de les propostes que planteja la LOCE en relació 

als processos de personalització del currículum i en concret entorn a l’elaboració 

d’adaptacions del currículum, podem apreciar alguns canvis tot i que no d’una forma 

significativa. Cal estar a l’espera, doncs, del desplegament d’aquesta llei a Catalunya i 

com s’acaben concretant aquests canvis apuntats. Tot i això, podríem destacar que les 

principals aportacions de la LOCE (2002) són que : 

− Està prevista l’existència d’un Pla d’actuació individual per 

alumnes amb necessitats educatives especials (discapacitats 

                                                 

 

 

22 Recordem que en el cas dels IEP no només es demana la participació o opinió dels pares 

entorn a aquest procés, sinó que l’aprovació de l’IEP i per tant el seu desplegament, està 

condicionat al consentiment favorable dels pares. 
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físiques, psíquiques, sensorials o greus trastorns de la personalitat 

o conducta). 

− Aquest Pla determina les intervencions o altres actuacions 

prioritàries previstes per aquell alumne d’una forma individual. 

− En l’elaboració d’aquest Pla hi podran participar els pares. 

− S’inicia l’elaboració del Pla en el moment que es detecten les 

necessitats i, per tant, en algun moment es pot elaborar 

prèviament a l’escolaritat de l’alumne. 

− Tindrà la durada d’un any i podrà incloure la proposta 

d’escolarització de l’alumne (revisable durant el curs escolar). 

− Els equips d’assessorament, l’equip directiu i els mestres de 

l’alumne podran participar en la seva elaboració 

− No especifica si aquest Pla d’actuació té un caràcter general 

d’actuació o bé, únicament abasta la intervenció escolar. Es pot 

interpretar de les dues formes, ja que proposa: 

Concretar necessitats de l’alumne i concretar objectius 
Introduir canvis en la modalitat d’escolarització 
Proveir serveis i suports específics 

3.3.2 El Pla Director de l’Educació Especial de Catalunya 

El Pla Director de l’Educació Especial de Catalunya és un document publicat 

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el juny del 2003 

amb la voluntat de respondre d’una forma molt més propera a les necessitats dels 

alumnes amb condicions de discapacitat, per al seu progrés i creixement personal. 

Aquest Pla Director, tal com es diu en la seva introducció, pretén ser: 
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- Un instrument per a la millora de la qualitat de l’atenció educativa a 
les necessitats de l’alumnat amb discapacitat, 

- Un instrument al servei del procés col·lectiu que porta a avançar 
educativament cap a fites socialment considerades com a millores en 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 

(PLA DIRECTOR DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, 2003, p.11) 

El Pla Director estableix un conjunt de propostes i principis – al llarg de vuit 

capítols- que haurien de regir l’atenció als infants amb discapacitat per al termini, 

almenys, de deu anys. Cal destacar que, actualment, el Pla Director no és una 

normativa aprovada en forma de llei, decret o ordre, sinó que s’entén més com una 

declaració d’intencions oberta dels poders públics per a la millora de l’atenció a les 

necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat de Catalunya. El mes de 

desembre de 2003 va acabar una etapa de consulta i de debat del Pla Director a 

tota la comunitat educativa, associacions de pares i professionals, els quals han pogut 

fer arribar les seves suggerències. A partir d’aquestes aportacions més endavant es pot 

reconsiderar o revisar el contingut del Pla. És per això que el seu contingut pot variar 

en el moment de concretar-se en propostes específiques. Així doncs, tot l’anàlisi que en 

faré està condicionat, una vegada més, pel desplegament normatiu que es derivi del 

Pla. 

Una de les aportacions més significatives –tenint en compte el contingut 

d’aquesta recerca- és el capítol sis del Pla, dedicat als “Plans Educatius 

Individualitzats” (PEI). Al llarg d’aquest capítol, no es pot apreciar la intenció dels 

poders públics en relació a si les ACI (actualment vigents) acabaran substituïdes pels 

PEI. No obstant i això, sí que es menciona que aquestes ACI requereixen una 

reformulació, igual que els processos de personalització del currículum. 

En qualsevol cas, els procediments dels quals disposem en l’actualitat 
requereixen una continuada revisió per a l’optimització per tal de 
respondre als nous requeriments educatius, alguns dels quals 
emergeixen, precisament, com a conseqüència de la implantació 
creixent de mesures i serveis per a persones amb discapacitat. 

(PLA DIRECTOR DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, 2003, p.63) 

A més especifica: 

[El PEI] tampoc no comporta, necessàriament, ni modificacions ni 
adequacions curriculars; significa un procés d’estimació que ha de 
conduir a determinar si l’alumne/a necessita que se li adeqüi o se li 
modifiqui el currículum i, si s’escau, la determinació de les 
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característiques de les corresponents modificacions i/o adequacions 
del currículum. 

(PLA DIRECTOR DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, 2003, p.62) 

El Pla Director proposa, doncs, l’elaboració dels PEI com a instrument que 

ajuda a determinar quines són les necessitats educatives de l’alumne i, per tant, 

estimar quins suports necessita per poder assolir els objectius previstos de caràcter 

general. Les finalitats del PEI són les següents: 

Proporcionar a l’alumne amb discapacitat una educació adequada a 
les seves necessitats per assolir les fites educatives generals 
establertes per a tot l’alumnat, i promoure la seva màxima 
participació en els entorns socials i culturals generals, a curt i a mitjà 
termini. 

Servir com a base als professionals dels centres docents per a: 
personalitzar la intervenció educativa segons les possibilitats i 
necessitats de l’alumne/a i preparar i desenvolupar mesures que 
facilitin la màxima participació de l’alumne/a, en les activitats 
generals. 

(PLA DIRECTOR DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, 2003, p.59) 

D’aquestes  consideracions es desprenen dues diferències importants en relació 

a les ACI. Per una banda, el PEI està dirigit o elaborat per a alumnes que presenten 

condicions de discapacitat o risc de patir-ne, mentre que les ACI poden elaborar-se 

per a qualsevol alumne, presenti o no condicions de discapacitat. Per altra banda, 

una altra diferència seria que l’ACI inclou la proposta curricular de l’alumne i a més 

d’altres informacions sobre els suports que rep l’alumne, però en cap cas, l’ACI és una 

eina de provisió de suports tal i com ho pot ser per exemple l’IEP. En canvi, des de les 

propostes del Pla Director, es desprèn que els PEI sí que voldrien tenir la finalitat de 

servir com a instrument per a la provisió de serveis.  

Els PEI, igual que les ACI, haurien de contemplar la participació dels diferents 

professionals que treballen amb l’alumne, tals com els professors de les diferents àrees 

o tutors i altres especialistes d’educació especial, altres professionals com logopedes o 

fisioterapeutes... i un membre de l’EAP del sector, així com també els pares o fins i tot 

el mateix alumne, si es creu apropiat. Aquest punt es pot veure reflectit en la 

proposta d’estructura de PEI que estableix: 

a) Apartats generals per a tots els Plans Educatius Individualitzats 

- Descripció general del perfil de l’alumne 
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- Descripció de les prioritats educatives [...] 
- Valoració de les necessitats de provisió de serveis de l’alumne 
- Recomanació d’opcions d’avaluació del progrés de l’alumne 

b) Apartats específics per a Plans Educatius Individualitzats d’alumnat 
de més de 14 anys... 

(PLA DIRECTOR DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, 2003, p.61) 

3.3.3 El Decret 154/2003  

La revisió de les propostes que plantegen tan la LOCE (2002) com el Pla 

Director de l’Educació Especial (2003), ens fan estar pendents de com els processos de 

personalització s’acaben concretant en el nostre marc curricular. No obstant, hem de 

tenir en compte que aquests processos no canvien, únicament, en l’àmbit educatiu o 

estrictament escolar, sinó que des d’altres organismes de l’Administració també s’està 

replantejant la necessitat d’establir processos compartits i comuns per a la millora de 

l’atenció a  les persones amb discapacitat o altres necessitats educatives especials. 

És el cas, com ja hem comentat en el primer capítol del treball, de la Comissió 

Tècnica interdepartamental de Coordinació de l’Atenció a les persones amb 

discapacitat (CTIC), que agrupa diferents Departaments de la Generalitat de 

Catalunya, amb la finalitat d’establir processos comuns de presa de decisions. Aquesta 

comissió, coordinada des del Departament de Benestar i Família, va aprovar el 10 de 

juny el decret 154/2003 en el qual –entre d’altres coses- es proposava l’elaboració de 

Plans Individualitzats d’Intervenció amb una finalitat de servir de marc per al 

posterior desplegament d’adaptacions curriculars a l’escola, a més, de servir i vetllar 

pel seu compliment. En aquest sentit, tal com s’estableix en les funcions que 

s’atribueixen a les “comissions delegades territorials”: 

L’elaboració de Plans Individualitzats d’Intervenció per a cada infant 
des dels diferents equips, serveis i centres, mitjançant un pla en el 
qual s’assignarà un professional de referència per a cada infant i que 
ha d’estar consensuat, temporalitzat i avaluable i alhora ha de ser 
instrument de planificació per als departaments implicats en la 
Comissió Interdepartamental. 

 

 

Vetllar pel compliment dels plans individuals d’intervenció. 
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(Decret 154/2004, Article 3, apartat b i f) 

Tot i que aquestes propostes tenen un abast fora de l’àmbit escolar, sí que hi 

incideixen directament ja que, si es desplega un protocol i procediment per tal de dur 

a terme els PII, segurament tindrà una repercussió sobre les ACI o els PEI (si s’opta per 

desevolupar-los).  Així  doncs, aquesta diversitat de situacions em fa actuar d’una 

forma molt cautelosa a l’hora de definir nous protocols o nous procediments que 

afectin als processos de personalització, ja que aquesta definició pot ser molt coherent 

amb un determinat plantejament, però ser contraria a alguna de les altres propostes 

també “vigents”.  

El decret 154/2003 ens concreta ben poca cosa dels PII. Podem destacar que: 

− No s’especifica per a quins infants i adolescents cal elaborar 

aquest PII. Tot i que es pot entendre que els subjectes de PII són 

els infants i adolescents “amb discapacitat o amb risc de patir-

ne” 

− Els PII seran elaborats pels serveis i centres de la Generalitat de 

Catalunya: Equips de medi obert, equips d’assessorament 

psicopedagògic, centres de recursos per a deficients auditius 

(CREDA) i visuals (CREC), centres de salut mental infantil i 

juvenil (CSMIJ), els centres d’atenció al disminuït (CAD), centres 

d’estimulació precoç (CDIAP) o els equips d’atenció a la infància 

i a l’adolescència (EAIA). 

3.4 La personalització del currículum en altres 

contextos internacionals 

3.4.1 Els Individual Educational Plan 

Les polítiques a favor de les persones amb discapacitat als EUA tenen una 

llarga trajectòria, tant a nivell de les normatives a favor dels Drets de les persones 

amb discapacitat, com en l’estructura, l’organització i la provisió dels suports.  

La traducció al català dels Individual Educational Plan correspon al Pla 

Educatiu Individualitzat. Un IEP segons Grau (1994): “és un document escrit en el qual 

es descriu l’educació especial i ordinària, així com les característiques dels serveis que 
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s’han de desenvolupar per a un determinat alumne amb handicap, d’acord a les 

seves necessitats especials i individuals” ( GRAU, 1994, p. 24 ) 

Els IEP  van sorgir als EUA poc després dels anys 60 a partir de les nombroses 

manifestacions i reivindicacions pels Drets de les minories socials d’aquest país. Es 

tracta d’un document molt important -amb un llarg desplegament normatiu per tal 

de fer-lo efectiu- per al benefici de les persones amb condicions de discapacitat. Una 

d’aquestes normatives de referència va ser la PL 94-142 del 1975 on s’obliga a 

l’administració a realitzar un programa educatiu per al nen amb discapacitat –però 

també per als pares-, amb objectius educatius operacionalment definits. 

Una de les característiques fonamentals de l’IEP és servir de fonamentació per 

a la provisió de serveis específics per a l’infant, encara que també marca o determina 

les seves prioritats educatives. L’IEP, doncs, resulta important no només perquè marca 

la programació o els objectius que cal treballar amb l’alumne, sinó també perquè és 

la base que permet decidir sobre l’emplaçament escolar òptim de l’alumne i fins i tot 

un referent sobre els suports que l’Estat ofereix i proporciona a aquest infant i a la 

seva família. En aquest sentit, podríem sintetitzar que l’IEP és un document legal que 

determina un conjunt de serveis i suports que es proveeixen a l’alumne amb 

discapacitat per tal d’optimitzar i millorar el seu procés de desenvolupament i alhora 

és una garantia de qualitat educativa. Entre d’altres punts, també s’hi destaca com 

l’alumne serà inclòs en el currículum general. Per facilitar aquest accés al currículum 

general cal introduir canvis en l’escola i en altres entorns, canvis que també es 

concreten en els IEP. Posteriorment, la  llei  “Individuals with disabilities education 

act” (IDEA 1997), complementa i acutalitza els processos d’IEP, i entre d’altres coses,  

especifica que els serveis que rep la persona amb discapacitat són educatius, malgrat 

puguin fer referència a objectius més de caire sanitari o assistencial. 

La IDEA (1997) descriu amb una gran concreció els procediments de decisió 

sobre: 

1. La provisió de serveis específics –logopèdia, fisioteràpia- per a 

l’alumnat amb discapacitat. 

2. L’estimació de quins són els entorns escolars més adequats per a 

cadascun dels infants i joves discapacitats. 
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3. Quines han de ser les característiques del currículum escolar per tal de 

respondre les necessitats de l’alumnat. 

 

Aquesta llei, als EUA, sorgeix a rel d’una voluntat explícita de renovar alguns 

aspectes directament relacionats amb l’atenció a les persones amb discapacitat, com 

és ara: 

− Reforçar el paper dels pares dels infants amb discapacitat 

− Assegurar l’accés al currículum escolar de l’alumnat amb 

discapacitat. 

− Prioritzar els aspectes d’ensenyament/aprenentatge i reduir 

requeriments documentals innecessaris. 

− Ajudar a les instàncies locals i departamentals de 

l’Administració per a la reducció de costos mitjançant 

l’optimització dels recursos i serveis proporcionats a aquests 

infants o adolescents. 

A grans trets, les parts en les quals s’estructura un IEP, a partir de la  IDEA 

(1997), són: 

− Una descripció dels nivells actuals de competències assolides per 

l’infant que inclou en quina mesura la discapacitat afecta la 

implicació i el progrés de l’infant en relació al currículum 

general.  

− Una relació dels objectius anuals i mesurables, amb inclusió de 

fases o objectius a curt termini, tot indicant les necessitats de 

l’infant per facilitar la participació i el seu progrés en el 

currículum. 

− Una declaració sobre l’educació especial, els serveis especials i les 

ajudes suplementàries i serveis que s’han de proporcionar a 

l’infant per tal que: 

i. Progressi en l’assoliment dels objectius anuals 
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ii. Participi en el conjunt d’activitats acadèmiques 

proposades, les curriculars i les no acadèmiques, i que 

aquesta participació es doni al costat d’altres infants 

sense discapacitat. 

− Una justificació o explicació, si és el cas, de la manca de 

participació de l’infant en les classes regulars. 

− La data prevista per a iniciar la provisió dels serveis. La 

freqüència prevista, el lloc on es proporcionaran i la durada de 

la provisió dels serveis. 

− Una descripció de les modificacions individuals en 

l’administració de les proves d’avaluació sumativa de l’Estat o 

del districte, que l’alumne necessita per poder participar en 

aquesta avaluació.  

En les edats de 14 i 16 anys s’especifica també una declaració de les necessitats 

de serveis per a la transició de l’infant cap a cursos vocacionals, incorporació al món 

laboral...  Abans de la majoria d’edat, cal fer constar en una declaració que la 

persona amb discapacitat ha estat ben informat dels seus drets.  

− Una descripció sobre com es mesurarà el progrés de l’infant en 

relació a l’assoliment dels objectius, i com s’informarà 

regularment als pares –forma i freqüència- sobre el progrés de 

l’infant o adolescent. 

Donades aquestes característiques, en la llei IDEA (1997) s’estableix que en 

l’equip de l’IEP hi  participen o hi poden participar: 



 81

- Els pares de l’infant o adolescent amb discapacitat. 

- Quan sigui apropiat, el mateix infant amb discapacitat. 

- Com a mínim un mestre de l’infant –sobretot si participa o 
participarà dels entorns generals-. Aquest mestre, en la 
mesura apropiada, ha de poder participar en l’elaboració de 
l’IEP tant per decidir les intervencions sobre la conducta de 
l’infant com en la determinació dels suports i serveis 
complementaris. 

- Un mestre d’educació especial. 

- Un representant de l’agència educativa local que estigui 
qualificat per la provisió de suports i serveis, sigui coneixedor 
del currículum escolar i conegui també la disponibilitat de 
recursos de l’agència educativa local. 

- Discrecionalment, a instàncies dels pares o de l’agència 
educativa local, altres persones que coneguin o tinguin 
experiències de tracte amb l’infant, incloses les persones de la 
relació de serveis, sempre que sigui apropiat. 

- Una persona que pot interpretar les implicacions instructives 
dels resultats de les avaluacions (pot ser algú que ja formi 
part d’algun dels col·lectius anteriors). 

(IDEA, 1997, secció 300.344) 

L’IEP s’elabora específicament al començament de cada curs escolar per a 

cada infant amb discapacitat d’un determinat sector o jurisdicció. Al mateix temps, 

aquesta agència educativa local ha d’assegurar que es revisi l’IEP periòdicament, al 

menys anualment, per tal de determinar si s’han assolit bé els objectius, si s’han 

identificat les mancances en relació a l’assoliment dels objectius. Aquest fet permet 

anticipar noves necessitats i donar-hi resposta. 

Diversos autors com Wehmeyer (2002), Ryndak i Alper (1996), Ford, Davern i 

Schnorr (1992a), han coincidit en destacar la importància d’establir un procediment 

clar i definit a l’hora de realitzar un IEP a partir d’un procediment centrat en la 

persona i en base al conjunt de suports naturals que es poden proporcionar 

optimitzant l’entorn de l’individu, de tal manera que : 

− Tots els individus, independentment de les seves discapacitats es 

beneficiïn dels serveis i suports en les seves comunitats, però que 

al mateix temps, aquestes persones, a partir de la seva 

participació, també enriqueixen al conjunt de la societat. 
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− L’elaboració de l’IEP sigui un procés que es realitza d’una forma 

individualitzada per cada persona, atenent les seves condicions i 

necessitats puntuals. 

− Les relacions socials i personals de l’individu siguin de vital 

importància ja que actuen de suport. És per això que cal que els 

pares, familiars i altres persones properes a l’alumne, puguin 

intervenir també en el Pla. 

− L’IEP estigui centrat en les capacitats de la persona i no en les 

limitacions o discapacitats. 

− L’IEP ha de donar lloc a una relació de serveis efectius on es 

prioritzin aquells suports que es poden donar en el si de la 

comunitat. Però no únicament com a document de provisió de 

serveis, sinó també com a programa educatiu per a la persona 

amb discapacitat. 

− Ha de suposar la participació activa de la persona per a qui 

s’elabora l’IEP. 

Tenint present totes aquestes característiques de l’IEP, podríem sintetitzar que 

aquest document, bàsicament, pren decisions en relació als següents aspectes: 

− Prioritats educatives per a l’alumne per a un període de temps 

determinat, establertes a partir de les necessitats de l’individu i 

juntament amb la participació dels pares i altres especialistes 

que atenen  l’alumne. 

− Emplaçament escolar de l’alumne tenint en compte que en el 

marc de l’escola inclusiva, el millor emplaçament per a l’alumne 

és l’escola ordinària o general i dins l’aula també general. Tot i 

això, sí que es pot contemplar a l’IEP quins canvis, en aquest 

entorn general, s’haurien de donar per tal que l’alumne 

participés plenament en aquest context. 

− Acomodacions i modificacions que cal emprendre en el context: 

L’IEP hauria de ser un document que impliqués canvis directes 
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en l’entorn a fi de preparar-lo per ser “universalment” més 

accessible. 

− Avaluacions L’IEP ha de determinar com participarà l’alumne 

en les avaluacions establertes de caràcter general. Cal destacar 

que si l’alumne no participa en les avaluacions previstes a nivell 

del districte, s’obliga a posar o explicitar la forma alternativa de 

com l’alumne serà avaluat. 

En qualsevol cas, el procés de decisió i de realització de l’IEP ha d’estar 

plenament adequat a les característiques personals i al nivell de desenvolupament de 

la persona.  

3.4.2 Els Piano Educativo Individualizzato (PEI) a Itàlia 

A Itàlia la normativa a favor de les persones amb discapacitat apareix una 

mica més tard que als EUA, però abans que a l’Estat espanyol. He intentat conèixer 

una mica més de prop el funcionament dels “Piano Educativo Individualizzato” (PEI) 

a Itàlia perquè semblava que, per una banda, podia complementar les informacions 

que ja teníem sobre el cas dels EUA i, per altra banda, podia donar algun referent 

possiblement més proper –a nivell geogràfic i de funcionament- al nostre sistema 

actual. 

El referent per a l’elaboració dels PEI a Itàlia és la llei 104 de 5 de febrer de 

1992 que regula “l’assistència, la integració social i els drets de la persona 

discapacitada” per a la qual, entre d’altres aspectes, estableix l’elaboració dels PEI. 

Aquesta llei posteriorment ha estat desplegada per un decret on s’exposa més 

detalladament com ha de ser aquest PEI i quines funcions realitza.  

En la llei 104 de 1992 s’estableix que per als alumnes amb situació de handicap 

cal partir: 

a) D’un diagnòstic funcional de l’alumne, en el qual s’estableix una descripció 

analítica del funcionament de l’estat psícofísic de l’alumne en situació de handicap.  

Aquest diagnòstic funcional inclou: 

− L’anamnesi fisiològica i patològica de l’alumne: informacions 

neuropsicològiques, períodes d’hospitalització, programes 

terapèutics aplicats, intervencions mèdiques o rehabilitadores...  
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− Diagnòstic clínic del metge especialista, tot indicant l’evolució 

provisional del trastorn. 

− Les potencialitats de l’infant entorn dels següents aspectes: 

Cognitiu, afectivo-relacional, lingüístic, sensorial, 

motoricopràctic, neuropsicològic i autonomia personal i social 

b) D’un perfil dinàmic funcional de l’alumne realitzat per una unitat 

multidisciplinar configurada pel metge especialista en la “patologia” de l’infant, el 

neuropsiquiatra infantil, els terapeutes de rehabilitació, el professional representant 

de la unitat sanitària local i els professors especialistes de l’escola juntament amb la 

col·laboració de l’escola. Aquest perfil funcional de l’alumne deriva de les capacitats 

clíniques i psicosocials de l’infant i especifica les prioritats establertes –des d’aquest 

equip multidisciplinar- en el marc d’un temps proper (sis mesos) i en vistes a un any.  

Aquest perfil dinàmic inclou: 

-     El diagnòstic funcional (punt a) 

− Les potencialitats de l’alumne a curt i mitjà termini en les àrees 

següents: cognitiva, afectivorelacional, comunicacional, 

lingüística, sensorial, motoricopràctica, neuropsicològica, 

autonomia i aprenentatges escolars. 

En finalitzar el termini establert en el PEI, aquest perfil funcional es va revisant 

per tal de reorientar-lo en els cursos o anys següents. 

Cal  comptar que, a més, el  Pla Educatiu Individualitzat es concreta en un 

document en el qual hi ha descrites les intervencions previstes per a un alumne 

durant un període determinat de temps, per tal de garantir el dret a la instrucció i a 

l’educació.  Aquest document s’elabora conjuntament amb el mestre (tutor), el 

mestre de suport, el psicopedagog, en col·laboració amb els pares de l’infant. 

S’elabora, preferiblement, amb una freqüència trimestral, i en finalitzar aquest 

període, es fa una nova revisió d’aquestes intervencions per tal d’estimar noves 

necessitats. 

Les parts del PEI són: 

Dades relatives a l’alumne 

Dades relatives al procés d’escolarització (antecedents) 
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Intervenció socioeducativa destacant intervencions dins de l’horari escolar i fora de 
l’horari escolar 

Intervenció educativa territorial 

Intervenció escola-família 

Recursos de l’escola 

Àrees: 

Afectiu relacional 

Autonomia 

Comunicació lingüística 

Sensorial-perceptiva 

Motor pràctica 

Neuropsicològica 

Cognitiva 

Aprenentatges curriculars 

Per cadascuna de les àrees: 

Objectius a curt termini 

Activitats 

Relació amb les programacions d’aula 

Activitats dins l’horari escolar però fora de l’escola  

Activitats disciplinàries individuals 

Programació/horari setmanal de la classe/ i de l’alumne 

 

Tot i que hi ha una normativa comuna pel que es refereix als PEI, cada zona 

d’Itàlia elabora específicament els seus protocols de PEI de manera que entre uns i 

altres hi poden haver certes diferències.  

3.4.3 Semblances i diferències entre el model dels EUA i 

el model italià 

En la taula 2 faig una comparació entre el model americà i l’italià: 
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 EUA ITÀLIA 
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- L’equip del PEI determina els suports que rep el 
nen. 
- Hi ha un esforç per promocionar l’alumne cap a 
entorns educatius cada vegada més inclusius. 
- Les àrees a partir de les quals s’organitza la 
valoració de l’infant i les àrees en les quals es 
desenvolupa el PEI parteixen dels nivells actuals 
de competència en relació a: 
al currículum general 
en relació a altres necessitats educatives 
- En el PEI s’especifiquen els indicadors que ens 
permetran veure si els objectius plantejats s’han 
aconseguit. 
- Els serveis que es poden donar a la persona 
amb discapacitat són: 
de consulta: a pares, professionals 
d’educació especial a nivell escolar 
d’educació especial però en d’altres entorns 
- Hi ha un apartat dedicat als adolescents que 
estan o han acabat l’escolaritat i passen per 
períodes de transició a la vida adulta o al món 
laboral. 

- Fa més èmfasi als aspectes curriculars i per tant 
al procés educatiu de l’alumne. 
- Es fa l’esforç per vincular les programacions i els 
horaris de l’aula amb els de l’alumne 
- Les àrees que es prenen de referència són: 
Cognitiu, Afectiu relacional, Comunicacional, 
Lingüístic, Sensorial, Motor pràctic, 
Neuropsicològic, Autonomia, Aprenentatges 
escolars. 
- Estableix les hores de suport setmanal, les hores 
d’intervenció de serveis socials, hores 
d’intervenció d’un operador. 

Se
m

b
la

nc
es

 

- Tots dos parteixen d’una valoració o avaluació psicopedagògica prèvia de l’infant. 
- Els infants pels quals s’elabora un PEI o IEP han de presentar situació de discapacitat 
- Els pares tenen un paper actiu en els processos relacionats amb el IEP o PEI, poden aprovar o 
desaprovar el document 
- Es realitza l’IEP o PEI a partir d’un equip multidisciplinar amb representants escolars i d’altres 
àmbits socials, sanitaris, rehabilitadors... 
- Existeix una normativa força clara sobre quan, com i per què cal realitzar un PEI o IEP 
- El protocol que contempla els aspectes de l’avaluació de l’alumne és específic i a part hi ha el PEI o 
IEP. Ambdós però contemplen les prioritats establertes per l’infant. 
- Tot i que la durada pot presentar alguna diferència (un any, mig any...) en els dos casos hi ha un 
establiment de prioritats a llarg termini i seguidament unes prioritats més específiques a un termini 
més curt. 
- En els dos casos passat el període del PEI o IEP hi ha un moment de valoració on es concreta si 
s’han aconseguit o no les fites previstes. 
- Ambdós especifiquen quins serveis i suports – d’assessorament, econòmics, materials...- rebrà 
l’infant durant el període del PEI o IEP tant a nivell personal, com la seva família. Ho concreten en 
relació al tipus de servei, el personal de referència, la freqüència en la que es proporciona el servei, la 
intensitat, la data d’inici, la data final. 
- Existeixen diferents protocols atenent a diferents zones geogràfiques. 
 

Taula 2
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Segona part ( Treball pràctic) 

Capítol 4: El procediment per cartes de 

personalització 

Tal com es pot observar, el desplegament de la part més conceptual (capítols 

1, 2 i 3) gira entorn a tres temes clau; primer en relació a l’escola inclusiva, en segon 

lloc entorn el currículum, i finalment, en el tercer capítol, entorn als processos de 

decisió sobre el currículum a l’hora d’elaborar una planificació individualitzada. 

Aquesta primera part conceptual, juntament amb els antecedents de la recerca 

expressats en l’apartat 1.3 del capítol introductori, resumeixen els pilars bàsics en els 

quals s’ha basat el disseny i validació del procediment per cartes de personalització.  

Així doncs, tenint present tot aquest apartat més conceptual, en aquest capítol 4 faré 

la descripció de les principals característiques, apartats i passos que concreten el 

procediment. No obstant això, directament o indirectament, tot el procés de decisió 

que ha guiat la concreció del procediment ha estat marcada en tot moment, pels 

vincles amb: 

− Les dificultats identificades pels mestres i altres professionals 

entorn les actuals pràctiques relacionades amb les ACI 

(desenvolupades en l’apartat 1.3). 

− Els propòsits de l’educació inclusiva per tal de garantir la 

participació de tots els alumnes en el context general, 

possibilitant a cadascun d’ells el progrés en el seu aprenentatge.  

− Els propòsits del disseny universal de l’aprenentatge i els 

processos de decisió del currículum des d’un punt de vista 

inclusiu. 

− L’estructura i possibilitats d’adequació del nostre currículum 

actual a partir dels tres nivells de concreció. 

− Les directrius vigents (en el nostre context educatiu) entorn el 

procés de personalització. 

− Els processos dels IEP americans i els PEI italians. 
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4.1 Consideracions prèvies al procediment  i algunes 

de les seves limitacions 

El procediment per cartes de personalització que presento en els apartats que 

segueixen a continuació, pretén concretar una possible forma pràctica per tal de dur 

a terme el procés de personalització del currículum per als alumnes amb necessitats 

educatives especials en l’etapa d’educació primària. Aquest enfocament basat en les 

cartes de personalització, ha estat formulat per escrit i exposat per primera vegada 

per Ruiz, (1999 i 2001) en base a les aportacions de  Ford, Davern i Schnorr (1992b). 

Aquestes autores van estudiar quins eren els aspectes que guiaven la presa de 

decisions entorn el currículum que seguia un alumne ja fos en un centre ordinari o en 

un d’educació especial. Els processos d’investigació d’aquestes autores van servir de 

base a Ruiz (1999 i 2001) per a proposar les bases conceptuals de les cartes de 

personalització de l’ensenyament, que desenvolupo en el procediment per cartes de 

personalització. Una de les aportacions que més directament va incidir a la definició de 

les cartes de personalització, va ser la investigació realitzada per Ford, Davern i 

Schnorr (1992a) en la qual s’analitzaven els processos que havien guiat la 

personalització del currículum d’un alumne amb necessitats educatives especials, en 

Zach. De l’anàlisi de les propostes plantejades per aquestes autores (prioritats, 

participació, suports i avaluació) en resposta a la intervenció que rebia en Zach, 

sorgeixen els primers apartats, formats o esbossos del procediment per cartes de 

personalització.  

En el treball de Ruiz (1999) ja es feia una primera proposta de procediment 

per a l’elaboració d’adequacions del currículum, tant des de la programació d’aula 

com també d’una forma més individualitzada per a l’alumne. En aquest treball, 

també es feia una primera proposta de protocols i graelles (la qual s’anomenava 

Protocol per a la preparació d’adequacions personalitzades d’elements curriculars –

PAC-) per tal de dur a terme aquests processos, però es plantejava d’una forma més 

oberta o general. Tenint molt presents aquestes arrels considero que el procediment 

per cartes de personalització és una continuïtat de tot aquest enfocament general, però 

que al mateix temps aporta dues coses noves: per una banda, es concreten totes 
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aquestes idees en una proposta de procediment i protocol determinada i, per altra 

banda, en valida la utilitat o eficàcia per part de professionals en actiu.  

Una de les consideracions prèvies que voldria destacar és que he intentat 

definir el procediment per cartes de personalització d’una forma oberta i general que pot 

ajustar-se als plantejaments o finalitats de les actuals ACI o bé, si s’acaben concretant 

els PEI, també podria reformular-se alguns apartats per tal que també compleixi 

amb les finalitats d’aquest document. En aquest sentit, el procediment per cartes de 

personalització està pensat per funcionar d’una forma autònoma i que no 

necessàriament suposi trencar amb les directrius establertes actualment. Una de les 

prioritats de tot aquest treball ha estat donar als mestres una forma operativa, 

coherent i ordenada per tal de portar a terme aquests processos en aquests moments 

actuals. Tot i això, cal estar a l’espera de veure com es concreten els PEI per part dels 

poders públics i en funció d’això, proposar els canvis en el procediment per cartes de 

personalització que semblin oportuns. 

 Una de les conseqüències que ens porta aquest fet és que el procediment per 

cartes de personalització, ni conceptual ni pràcticament, no és ni una ACI (ja que va 

més enllà dels seus plantejaments) ni un PEI (perquè encara no en sabem l’estructura 

que tindran). És per això que,  tot i que estigui proper a qualsevol d’aquests dos 

plantejaments, he optat per denominar-lo  procediment per cartes de personalització . 

Cal tenir en compte, però, que la concreció d’aquest procediment ha estat a partir de 

les influències de les ACI –allò que havia o no funcionat- i dels PEI, entre d’altres 

documents paral·lels com per exemple els IEP o els PII. En el cas dels IEP m’han 

permès anar més enllà del context estrictament escolar i pensar com aquest procés de 

personalització del currículum escolar es podria vincular a aspectes més generals 

d’actuacions adreçades a les persones amb discapacitat. 

El procediment s’ordena a partir de quatre grans apartats, que anomenem 

cartes de personalització. Aquestes cartes concreten les decisions que prenem a l’hora 
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d’adequar el currículum i configuren els diferents apartats del protocol. Totes elles 

estan elaborades a partir de la base curricular comuna23.  

Tot i que els poders públics han autoritzat la modificació i l’adaptació del 

currículum tant a l’etapa de primària com a la de secundària, he centrat el treball a 

l’etapa de primària, de manera que els protocols estan preparats per fer adaptacions 

del currículum per aquesta etapa. El fet de tractar-se d’un model experimental, m’ha 

obligat ha ser cautelosa i plantejar la proposta inicialment per primària, però això no 

vol dir que sigui un procediment que no es pugui aplicar a secundària. Des del meu 

punt de vista, el plantejament seria el mateix tant per a primària com per a 

secundària, simplement canviarien els objectius del currículum ja que, òbviament, 

s’hauria de treballar amb el currículum de secundària. 

Tal com he comentat amb anterioritat, el fonament del procediment per cartes 

de personalització, han estat les consideracions de l’escola inclusiva i, per tant, el marc 

d’actuació és en tot moment l’escola ordinària. En aquest sentit, per al disseny del 

procediment per cartes de personalització he partit de la base que els alumnes amb 

discapacitat, o altres necessitats educatives especials, han de ser atesos a l’escola 

ordinària. Tot i que actualment, en el nostre context educatiu, conviuen l’escola 

ordinària i l’escola d’educació especial i, per tant, hi ha alumnes atesos tant en uns 

centres com en uns altres, he situat el procediment per cartes de personalització, en el 

context d’una escola ordinària. Cal tenir present que si aquest procediment per cartes 

de personalització es volgués utilitzar en escoles d’educació especial, pràcticament es 

podria considerar, ja que només implicaria algun canvi a nivell d’algun protocol o 

referent curricular..., però conceptualment trencaria amb un dels seus principis 

fonamentals que és la planificació individualitzada des del context general 

d’aprenentatge. 

                                                 

 

 

23 Entenem com a base curricular comuna com un document curricular (una relació 

d’objectius, continguts, activitats, etc.) en el qual es descriuen els propòsits educatius per a un 

grup o col·lectiu d’alumnes durant un període determinat (Ruiz, 1999). 
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Una de les preocupacions més importants que em va influir a l’hora de 

concretar el procediment per cartes de personalització va ser trobar un disseny prou àgil i 

pràctic (aplicable des d’un primer moment), per tal de fer efectives les adequacions 

del currículum. Aquest procés, però, no havia d’estar realitzat únicament pel mestre 

d’educació especial, sinó que pretenia trobar un procediment que realment  potenciés 

dins l’escola un respecte per la diversitat, i un compromís actiu per part de tots els 

professionals. En aquest sentit, el procediment per cartes de personalització, tot i que en 

un primer moment està pensat per resoldre la necessitat d’adequació del currículum 

per un alumne concret, també està orientat a aconseguir un objectiu més a llarg 

termini: implicar d’una forma més activa a tots els professionals en l’atenció a la 

diversitat i en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Des del 

meu punt de vista, això s’aconsegueix fent al professional més competent per donar 

resposta a la diversitat i, proporcionant-li eines pràctiques per tal de fer-ho efectiu.  

Tal com es podrà comprovar a continuació, el procediment per cartes de 

personalització manté un lligam molt proper amb l’estructura actual del currículum 

escolar, basat en els tres nivells de concreció24. En aquest sentit, hi ha decisions que les 

prenem d’acord al primer nivell, altres al segon i finalment altres sobre el tercer. 

Intentaré fer notar aquest vincle a cada moment.  

El procediment per cartes de personalització no contempla una única manera 

d’operar (ja he destacat anteriorment que es tractava d’una possible concreció, però 

no l’única) sinó que, mantenint els punts claus del procediment (tals com els diferents 

apartats, que sempre es prenguin les decisions entorn el currículum general...) podem 

pensar altres alternatives, igualment vàlides, però  que es puguin ajustar més a la 

forma de treballar dels mestres.  

                                                 

 

 

24 Aquest ha estat un dels esforços més importants que ha suposat el disseny del procediment 

per cartes de personalització, ja que els processos d’IEP s’estaven portant a terme amb una 

estructura de currículum molt diferent a l’establerta en el nostre marc educatiu. En aquest 

sentit, s’ha intentat vincular la lògica del nostre currículum actual a una possible forma 

pràctica per tal d’adequar-lo. 
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 He concretat el procediment per cartes de personalització  a partir de dos 

formats diferents: un a través del suport paper i l’altre a partir d’un suport informàtic 

que té entrada tota la informació de cadascuna de les cartes. Quan faig referència al  

protocol i les seves parts, heu de tenir en compte que estic parlant d’aquestes dues 

formes de presentació. Cadascú pot utilitzar el que li sembli més operatiu i pràctic. 

També és important remarcar que, en cap moment, per a l’aplicació d’aquest 

protocol, suposa que s’hagin de tenir tots els documents del centre elaborats – PEC, 

PCC, les unitats de programació especificades... tal com d’altres models exigeixen. El 

fet és que la realitat posava de manifest que moltes escoles no disposen encara del 

PCC o, en d’altres casos, no són una eina  pràctica per al mestre. És per això que, 

malgrat que es tracti de condicions necessàries o aconsellables, en cap moment 

resulten imprescindibles per a la realització d’una adequació per mitjà del 

procediment per cartes de personalització.  

En els apartats que segueixen a continuació intentaré explicar en què 

consisteix el procediment per cartes de personalització. Per tal de completar aquestes 

explicacions podeu consultar l’annex II en el qual hi podeu trobar recollit tot el procés 

de formació que es va seguir amb els mestres i altres professionals per tal de donar-los 

a conèixer el procediment, els protocols i altres ajudes i suports complementaris que es 

proposaven. En aquest annex s’especifica el contingut de cada sessió i els materials 

que es van entregar. Això pot anar complementant les explicacions dels apartats 

següents. 

4.2 El procediment per cartes de personalització: un 

procés d’adequació del currículum 

Segons Ruiz (1999) el concepte d’adequació “s’empra per referir-nos a una 

transformació d’un objecte o procés per tal de fer-lo proporcionat a una persona o a 

un grup de persones, a allò que necessita o necessiten per assolir determinades fites”, 

mentre que el concepte d’adaptació s’entén més “com un procés de transformació 

d’un quelcom (objecte o procés) disposant-lo per unes altres finalitats a la previstes 

inicialment a la transformació o afegint-ne de noves” (RUIZ, 1999, p. 127). Així doncs, 

d’acord amb  aquestes propostes, el procediment per cartes de personalització es 

fonamenta més en un procés d’adequació curricular que no pas, en un procés 

d’adaptació, ja que les finalitats d’aquest procés haurien de ser –en la mesura del 
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possible- garantir l’assoliment de les finalitats educatives previstes per a tot l’alumnat. 

Així doncs, el procediment per cartes de personalització l’hem d’entendre com un model 

de planificació individualitzada basat en la definició de finalitats educatives 

semblants a les establertes en el currículum general. 

Seguint amb les propostes de Ruiz (1999) entenc que el procediment per cartes 

de personalització ha d’intentar garantir tres condicions indispensables per tal 

d’acostar-se a posicions més inclusives:  

− Per una banda, el referent d’aquesta adequació ha de ser en 

tot moment el currículum comú –el que anomenem Base 

Curricular Comuna-, sigui quin sigui aquest referent. Així doncs, 

formaran part d’aquest currículum comú els objectius generals 

d’etapa, objectius i continguts generals de les àrees, els objectius 

o continguts de cicle, així com també els objectius didàctics que 

formen part de les diferents unitats de programació... 

− En segon lloc, ha de vetllar en tot moment per la màxima 

participació de l’alumne en aquests entorns comuns i 

concretament en l’entorn natural d’aprenentatge: l’aula 

ordinària.  

− I en tercer lloc,  però no menys important, aquest procés 

d’adequació ha de respondre d’una forma ajustada a les 

necessitats personals i educatives dels alumnes. 

Tal com ja s’ha destacat anteriorment, les experiències d’anàlisi sobre els 

processos relacionats amb les ACI25, ens evidencien que sovint esdevenen 

programacions al marge del grup classe, a partir de continguts i objectius totalment 

diferenciats o, en molts casos, també en entorns segregats del context natural 

                                                 

 

 

25 Ruiz, R.; Pujolàs, P.; Marin, T.; Padrós, N.; Pedragosa, O.; Riera, G. (2002). Anàlisi de 

pràctiques vinculades a les adequacions curriculars individualitzades, una revisió de les ACI a 

Catalunya” Documents de recerca, Universitat de Vic. 
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d’aprenentatge com pot ser l’aula d’educació especial. Aquest fet ens porta a 

mencionar tres aspectes destacats per Ruiz (1999) que hem de tenir presents a l’hora 

d’entendre el procediment per cartes de personalització: 

1.- Per adequar quelcom aquest quelcom ha d’existir. Tot i que en un primer 

moment pot semblar obvi, les adequacions del currículum o els processos de 

personalització s’han d’elaborar a partir d’un element curricular tangible i fàcilment 

identificable. Tal com està estructurat actualment el nostre currículum, aquest 

referent pot ser molt general (si treballem amb elements del primer nivell de 

concreció) o pot ser molt més concret com per exemple la  unitat de programació o 

un crèdit en etapes de secundària (tercer nivell de concreció). Per tant, sigui quin sigui 

aquest referent –del primer, el segon o el tercer nivell de concreció- ha de ser un 

element del currículum general ja que,  quan es parteix d’un referent curricular 

diferent al comú, hem de recórrer a la formulació d’objectius i continguts nous i, per 

tant, amb molta certesa, diferents als que s’estiguin treballant dins l’aula. Tal com 

afirma Ruiz (1999): 

No disposar d’un objecte comú o general provoca, sovint, l’elaboració 
de programes individuals no contextualitzats i basats en altres fonts o 
objectes diferents dels comuns o generals. 

(RUIZ, 1999. p. 133) 

2.- Per adequar quelcom aquest ha d’estar en disposició de ser adequat. 

Aquest fet és un aspecte clau del procediment per cartes de personalització. En aquest 

disseny, es parteix de la base que qualsevol element curricular com, per exemple, una 

unitat de programació o un crèdit  pot no estar -en un primer moment- ajustada a 

les necessitats d’un determinat alumne o grup d’alumnes. Si un dels principis 

fonamentals de la diversitat, és que cada alumne és diferent ens serà molt difícil 

preveure, o trobar la unitat de programació o el crèdit que d’entrada ens respongui a 

qualsevol de les múltiples diferències que poden aparèixer en un grup classe si, 

prèviament, no havia estat definida en termes d’un disseny universal de 

l’aprenentatge (vegeu el capítol 3).  

3.- Per adequar quelcom, cal una disposició positiva a fer-ho ja que, encara 

avui,  alguns professionals es mostren reticents a realitzar processos d’adequació del 

currículum aportant diversos arguments com ara que el currículum no està pensat 
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per determinats alumnes, que els professionals no estan prou preparats per realitzar 

aquests processos, que no en veuen la necessitat...  

4.3 Descripció de les cartes de personalització i els 

protocols en els quals es presenten 

El procediment per cartes de personalització planteja portar a terme el procés 

d’adequació del currículum o de planificació individualitzada, a partir de quatre 

passos que es concreten en quatre apartats diferents del protocol. Aquests apartats, 

corresponen als diferents blocs, que segons el marc conceptual plantejat en el capítol 

3, ha de contemplar un procés de personalització del currículum (prioritats 

educatives, participació, avaluació i suports) i que, seguint amb l’enfocament general 

donat per Ruiz (2001) he continuat denominant cartes de personalització. 

Diferenciaré quatre cartes, cadascuna d’elles amb un format i un contingut específic 

d’acord amb la finalitat per a la qual ha estat pensada. Aquestes quatre cartes són: 

1.- Carta de Personalització sobre Prioritats Educatives  

2.- Carta de Personalització sobre Participació 

3.- Carta de Personalització sobre Avaluació 

4.- Carta de Personalització sobre Suports Ecològics 

En els propers apartats veurem quines són les principals característiques 

d’aquestes cartes i els protocols  a partir dels quals es proposen. 

4.3.1  Carta de Personalització sobre Prioritats Educatives 

La carta de prioritats educatives té com a finalitat marcar el recorregut del 

procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne al llarg del cicle o de l’etapa 

mitjançant la priorització d’objectius.  La carta de prioritats esdevé, per una banda, 

una primera “declaració d’intencions” que permet obrir el camí o les directrius que 

seguirà l’aprenentatge d’aquest alumne, però, per altra banda, permet que els 

diferents professionals que atenen l’alumne puguin posar en comú i compartir 

aquestes prioritats. Segons Ruiz (1999) s’entén com a priorització el procés mitjançant 

el qual es seleccionen uns elements per sobre d’uns altres i que semblen claus per 

assolir una finalitat més àmplia. 



 96

Els referents que podem utilitzar com a base curricular comuna i per establir 

aquestes prioritats, poden ser diversos: des dels objectius generals d’etapa (OGE), els 

objectius generals d’àrea (OGA), els continguts de les àrees... Tot i les diverses opcions 

que es poden donar, proposo26 optar per prendre les decisions sobre els objectius 

generals d’etapa i/o sobre els objectius generals d’àrea ja que: 

− Fer-ho a partir d’objectius acostuma a ser més operatiu pels 

mestres ja que els continguts de les àrees estan estructurats 

d’una forma més complexe –conceptes, procediments, actituds- 

i d’entrada són molts més, fet que en dificulta la seva 

priorització. 

− Qüestionar-se sobre el grau d’assoliment de les capacitats 

bàsiques –OGE i OGA- previstes en el currículum, pot ser 

indicador de si l’adequació que estem portant a terme pot tenir 

efectes de modificació o no. 

− Tant els OGE com els OGA com els continguts són elements 

comuns de referència per qualsevol alumne amb edat 

educativa obligatòria.  

− Establir prioritats dels OGE respon d’una forma més global a les 

necessitats que pugui presentar l’alumne. Tot i això, pot ser 

també una bona proposta fer-ho a partir del OGA ja  que: 

 Els objectius d’àrea són més concrets i específics que els 

objectius generals d’etapa  

                                                 

 

 

26 El fonament bàsic d’aquestes i altres afirmacions que succeeixen, en relació al per què es 

plantegen unes opcions i no unes altres, sorgeixen  principalment de les conclusions i opinions 

dels mestres i professors que havíem anat recollint en els estudis previs a aquest, a més a més, 

de l’experiència formadora que, jo mateixa i altres companys del GRAD, havíem anat 

acumulant al llarg dels darrers anys. 
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 A més permeten que cada mestre pugui intervenir 

decidint sobre la seva àrea. Tot i que ara no ens ocupa, 

això pot ser especialment indicat a secundària, ja que en 

aquesta etapa el professorat està més lligat a l’àrea i al 

departament. 

El fet de treballar amb elements – ja siguin objectius o continguts- del primer 

nivell de concreció ens facilita el procés de priorització ja que el seu nombre és més 

reduït que no pas si prenem com a referència els continguts del segon nivell de 

concreció o bé tots els continguts o objectius de les unitats de programació que es 

desenvolupen al llarg de l’etapa. Hi ha vàries raons a favor de plantejar la carta de 

prioritats educatives en base als OGE o als OGA: 

− La carta de prioritats ha de permetre definir el camí del procés 

que seguirem amb l’alumne durant un temps relativament 

llarg, és per això que tenir el referent de l’etapa pot ser 

d’utilitat. Ha de ser relativament àgil perquè ens marca el camí 

a seguir a nivell general. Fer-ho d’un referent més concret com 

podrien ser els objectius de les unitats de programació podria fer 

perdre molt temps. Tanmateix, tenir una perspectiva global de 

tot plegat pot ajudar a concretar les altres cartes de 

personalització d’una manera més adequada. 

− En segon lloc, per mantenir una certa coherència amb el 

currículum actual i els seus tres nivells de concreció hi ha d’haver 

decisions que tinguin un lligam amb el primer nivell, altres amb 

el segon i finalment altres decisions amb el tercer. La carta de 

prioritats treballaria amb el primer nivell.  

− Prioritzar alguns objectius o continguts per sobre dels altres no 

suposa desestimar-los completament o deixar-los de treballar. 

Significa que, donades les condicions de l’alumne, sembla més 

indicat –per diferents raons- començar a treballar per uns 

objectius en lloc d’uns altres. El fet de partir d’un referent més 

general com són els OGE o els OGA,  també hauria d’ajudar a 

entendre el plantejament global que fem d’aquesta carta. 
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Donat que es tracta del currículum comú per a tots els alumnes de Catalunya, 

el protocol del procediment per cartes de personalització ja té entrats aquests OGE i 

OGA. Aquest fet suposa facilitar i agilitzar el procés de selecció de manera que del 

llistat d’OGE i OGA només s’han de seleccionar – fent-los una creueta, ombrejant-los 

o posant-los en negreta a la columna del costat-. 

Cal tenir en compte que l’establiment de les prioritats educatives per un 

alumne no és en cap cas un pas tancat o determinant, sinó tot al contrari, es pot anar 

revisant i modificant totes les vegades que es cregui convenient. Un aspecte que no 

podem oblidar i en el qual posa molt èmfasi l’escola inclusiva, és que hem de tenir 

clars quins són els criteris que regeixen o que marquen aquest establiment de 

prioritats, és a dir, el perquè seleccionem uns objectius i no uns altres. D’aquesta 

manera garantim en el currículum, un equilibri en quant a la participació de 

l’alumne, l’autonomia, els seus interessos... És per això que en aquest pas, pot ser 

d’ajuda decidir les prioritats de l’alumne, tenint en compte els criteris de priorització 

que ens proposen Hegarty, Poklington i Lucas (1981), a  Kame'enuil i Simmons (1999), 

adaptats per Ruiz (2001) o bé els indicadors d’un currículum de qualitat establerts 

per Knowlton (1998), recollits en l’annex VIII. També és important tenir present que no 

només és el professional o els professionals els que estableixen aquestes prioritats, sinó 

que poden participar-hi activament tant els pares com el mateix alumne.  

No hi ha un nombre determinat de prioritats mínimes ni tampoc màximes. En 

cada cas es pot establir el nombre de prioritats que es cregui oportú. Més que el 

nombre de prioritats és important el procés de reflexió que es realitza en l’establiment 

d’aquestes prioritats. 

La carta de priorització – segons el procediment per cartes de personalització- 

consta de dues parts que segueixen una mateixa estructura tot i que tenen el 

contingut diferent, atenent de si inclou els OGE o els OGA. Cada professional pot 

optar per fer-ho en relació als OGE o bé en relació als OGA (no cal fer-ho de les dues 

maneres), en funció del que sembli més fàcil i operatiu.  

En cada carta de prioritats trobem un quadre amb tres columnes. La primera 

l’encapçala el títol “Objectius generals de l’etapa” o, en un altre cas, “objectius 

generals de l’àrea de...”. El govern és el qui  proposa en el currículum prescriptiu 

aquests referents i, per tant, es donen d’una forma comuna en tots els alumnes que 

cursin una mateixa etapa. És per aquesta raó que el protocol ja incorpora aquest 



 99

referent per tal de fer més àgil la selecció dels objectius i l’anotació en el mateix 

protocol.  

 

 

Oge / oga Prioritats per a l’alumne Criteri 
 
 
 

  

 

 

La segona columna conté les prioritzacions que es contemplen per a l’alumne. 

Es tracta de posar de relleu – negreta o color- aquells objectius que es consideren 

prioritaris en cada cas. Cal tenir en compte que el protocol inclou els objectius de totes 

les àrees curriculars donat que l’alumne pot presentar necessitats educatives especials 

que impliquin una adaptació en només alguna d’aquestes àrees o bé en totes elles. 

Ens podem trobar el cas que l’alumne només requereixi adaptacions en una o dues 

àrees –aleshores només revisarem aquelles dues àrees-, i només utilitzarem una part 

del protocol.  

En tercer i últim lloc, trobem una petita columna per si el mestre vol anotar – 

mitjançant un número- el criteri pel qual un determinat objectiu es considera 

prioritari per l’alumne, d’acord amb les propostes que s’han referenciat anteriorment. 

Anotar quin  o quins han estat els criteris pels quals ha prioritzat l’objectiu, pot ajudar 

al mestre a reflexionar sobre les decisions que va prenent. Al mateix temps, però, 

aquest fet permet identificar ràpidament quins han estat els criteris i poder valorar si 

existeix un cert equilibri en les decisions de prioritats. 

4.3.2 Carta de Personalització sobre Participació 

L’objectiu principal d’aquesta carta és concretar la participació de l’alumne en 

les diferents activitats que es realitzen a l’aula al llarg del procés d’ensenyament i 

aprenentatge. De fet garantir la participació plena o parcial de l’alumne a l’aula, 

esdevé una de les principals motivacions de tot el nostre model. 

La carta de participació inclou dues parts diferenciades que podem elaborar 

simultàniament.  

Basat en Ruiz (1999) -Taula 3- 
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1.- Orientacions, propostes generals per tal de garantir i optimitzar la participació de 

l’alumne amb necessitats educatives en l’entorn comú d’aprenentatge: l’aula.  

Aquest apartat es presenta a partir d’una taula en blanc que cal omplir a 

partir d’un conjunt d’orientacions o propostes generals que facilitin la participació a la 

classe de l’alumne pel qual s’està elaborant l’adequació. En general es tracta 

d’orientacions molt personalitzades en funció de la situació concreta de cada alumne i 

les seves condicions d’aprenentatge, com per exemple: metodologies concretes que el 

poden ajudar, quines presentacions de la informació – tamany lletres, formats, 

organtizació- li pot ser més fàcil a l’alumne, en quines tasques té habilitats més 

marcades, quins materials li faciliten la manipulació... 

L’especialista és qui intervidrà majoritàriament en aquest punt. Aquest 

especialista, disposa d’orientacions didàctiques i pedagògiques més concretes i 

específiques per cadascun dels dèficits o situacions d’aprenentatge, per exemple, 

braille, adaptacions tecnològiques, materials concrets... i que, per tant, ha de donar a 

conèixer, però serà el mestre d’àrea qui ho aplicarà dins la seva aula; per tant, és 

important poder comptar també amb la seva aprovació. 

Aquesta primera part de la carta de participació és, com qualsevol altra part 

d’aquest protocol, una part oberta i dinàmica on tots els professionals, pares o els 

mateixos alumnes poden anar incorporant, canviant o modificant les diferents 

propostes que s’hi exposen, ja que, per exemple, un material o unes pautes de treball 

poden anar molt bé una temporada però passat un temps pot ser que ja no siguin 

tant importants o bé que l’alumne ja ho tingui superat. És en aquest moment que cal 

introduir noves orientacions que s’ajustin al màxim, i a cada moment, a les necessitats 

de l’infant. La finalitat d’aquestes orientacions no és res més que optimitzar la 

participació de l’alumne en la dinàmica de la classe. També són de consulta per 

qualsevol altre professional que pugui atendre a l’infant i, per tant, li poden servir per 

atendre més adequadament a l’alumne o bé als altres companys. 

No hi ha cap límit del nombre d’orientacions que cal determinar en aquest 

apartat, ja que està en funció de diferents factors com, per exemple, l’organtizació de 

l’escola entorn l’atenció a la diversitat, el grau de dificultats de l’alumne a l’hora de 

participar a l’aula... També podem començar amb un nombre reduït d’orientacions i 

poc a poc anar-les augmentant a mesura que tots els professionals van prenent un 

compromís més fort en l’atenció a aquest infant. No hem d’oblidar que segurament 
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moltes de les orientacions que es proposaran per millorar l’aprenentatge o 

participació d’un alumne concret poden servir d’ajuda per a la resta del grup classe. 

2.- Adequació de les activitats i continguts que es desenvoluparan a la classe durant 

un període de temps determinat, com pot ser la durada d’una unitat de programació, les 

activitats i continguts previstos durant un mes, un trimestre...  

Per tal de dur a terme aquesta adequació es presenten una taula amb quatre 

columnes ens permeten complir amb un doble objectiu:  

 

Forma d’ adequacióBCC 
- Activitats- 1 2 3 4 5 

Personalització per a 
l’alumne 

Millora de la BCC 

 
 
 

       

 

Per una banda ens permet adequar la proposta curricular comuna – aquella 

prevista per tot el grup classe- a les necessitats educatives especials de l’alumne 

donada o no la seva discapacitat. Ens pot servir d’ajuda la proposta d’adaptacions 

d’activitats que fa  Wehmeyer (2002). Per aquest pas, disposem de tres columnes en 

el protocol, la que porta per títol “BCC – activitats-”, la que recull la “forma 

d’adequació” i la “Personalització per a l’alumne”. Una vegada més, el format 

d’aquesta carta i el seu contingut, parteix d’una adaptació de la proposta de Ruiz 

(1999), concretament del PAC. 

Aquesta carta també permet qüestionar si els canvis efectuats en la 

personalització de les activitats per aquell alumne en concret esdevenen una millora 

per a la resta d’alumnes del grup classe. La quarta columna del protocol recull 

aquesta part i es titula “millora en la BCC”. En el cas que es valori que les 

adequacions que s’han pensat per aquell alumne són una millora per als altres, es 

plantejaran aquests canvis a tot el grup classe. Mitjançant aquest canvi  o millora, es 

respon a les necessitats educatives especials de l’alumne pel qual s’iniciaven aquests 

canvis, però també s’optimitza la proposta per a la resta del grup classe. Aquest 

segon pas que Ruiz (1999) denomina “rebot inclusor” i d’enriquiment de la BCC, 

esdevé un element especialment inclusiu, ja que: 

- Es revisen les activitats/continguts treballats per tal de garantir la 

participació de l’alumne amb necessitats educatives especials. 

Basat en Ruiz (1999) -Taula 4- 
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- Tot el grup classe participa en una única activitat ajustada als diferents 

nivells presents. 

Aquest format de taules fa que cada mestre prengui les decisions sobre els 

efectes que els canvis proposats tenen sobre el què es treballa a l’aula. De manera 

que quan el mestre decideix que l’alumne participarà de l’activitat amb l’ajuda d’uns 

determinats materials o mitjançant alguns suports específics, ha de preocupar-se de 

disposar d’aquests materials i de fer possible la compaginació d’aquests materials o 

suports amb la resta d’activitats que puguin utilitzar la resta del grup classe. En 

aquests moments de decisió, és important que el mestre de l’aula compti amb el 

suport del mestre d’educació especial i, al mateix temps, disposi d’un ampli ventall 

d’alternatives metodològiques i didàctiques per treure el màxim rèdit dels recursos 

que ja té a l’aula, sense necessitat d’esmerçar esforços en construir materials nous 

cada vegada, ja que suposen  un  esforç addicional i, a vegades, innecessari per al 

mestre. 

Tal com s’ha introduït abans, la graella es presenta en quatre grans columnes 

on el mestre de l’aula va anotant les decisions que va prenent. En la primera de les 

columnes encapçalada per “BCC –activitats-” el mestre hi pot anotar la referència de 

les activitats que té previstes desenvolupar –posem pel cas- al llarg d’una unitat de 

programació o bé durant una setmana. En aquest supòsit, a la primera columna el 

mestre anotarà per exemple; “activitat 1 pàg 32”o bé el títol de cada activitat per 

exemple “coneguem els animals”. 

És millor que siguin les activitats de les unitats de programació –elaborades 

pel mestre o descrites al llibre de text- que no pas altres objectius més generals, ja que 

les activitats concreten detalladament el què el mestre portarà a la pràctica dins 

l’aula. Així doncs, la primera columna inclouria el títol, el nom o una breu descripció 

de les activitats previstes durant aquesta unitat de programació. Es tracta,  tal com 

s’ha dit anteriorment, només d’una referència a les activitats ja que suposem que 

prèviament el mestre ja ha decidit i, per tant té clares, les característiques de les 

activitats que es desenvoluparan, quina durada tindran, materials que es podrien 

utilitzar...  Tot i que pot semblar repetitiu, hem de recordar que la base de tots els 

nostres passos és la BCC i que, per tant, les activitats que col·loquem en aquesta 

primera columna són sempre les previstes per tot el grup classe. 
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La segona columna es reserva per destacar-hi les operacions que s’apliquen 

sobre les activitats per tal de fer-les proporcionades a l’alumne. S’encapçala amb el 

títol “Forma d’adequació”. Aquesta segona columna, es subdivideix en cinc columnes 

més, una per cadascuna de les possibles adequacions a realitzar segons l’adaptació a 

la proposta de Wehmeyer (2001) i que es presenta en l’annex VI. Així,  cada mestre 

pot anotar quin tipus d’adequació fa de l’activitat mitjançant una creueta, amb la 

finalitat de tenir –al final del procés- una visió ràpida de quins tipus d’adequacions 

ha aplicat. Tot i que en un primer moment no podem determinar quines opcions són 

més indicades –perquè depèn molt de com es concretin-, sí que hem de procurar un 

cert equilibri, ja que possiblement no resultarà del tot inclusiu plantejar excessives 

activitats alternatives. Així doncs, creiem que aquesta segona columna: 

- Permet al professional ser conscient dels canvis que va aplicant sobre la 

BCC  

- Permet visualitzar gràficament el tipus d’adequacions aplicades i per tant, 

poder observar si entre elles hi ha un cert equilibri de cara a garantir la 

participació de l’alumne en relació al grup classe. 

La tercera columna, encapçalada per “personalització per a l’alumne”, 

concreta com l’alumne realitzarà, finalment, l’activitat. Així doncs, detalla quines són 

les condicions en les quals l’alumne portarà cadascuna de les activitats previstes en la 

BCC, com per exemple els materials que s’utilitzaran, quins suports s’oferiran, amb 

quins mitjans tècnics es portaran a terme, si disposarà de més temps... 

Finalment, la quarta columna “Millora en la BCC”, especifica o remarca si 

l’adequació que s’ha definit en la tercera columna pot ser òptima per tot el grup 

classe. Quan el mestre de l’aula és del parer que aquesta adequació pot suposar una 

millora o un enriquiment de la BCC pot remarcar-ho amb una creueta ressaltant així, 

que aquesta activitat, no només s’ha de presentar a l’alumne amb necessitats 

educatives especials, sinó directament a tot el grup classe. 

Tal com s’ha destacat en diverses ocasions, un dels elements importants que ha 

de garantir un currículum accessible, és la participació de tots els alumnes en les 

activitats que es desenvolupen a l’aula –encara que aquesta sigui a nivell parcial-. La 

participació és un factor que ve altament condicionat pel què fem a la classe, de tal 

manera que pot anar molt bé decidir la participació de l’alumne sobre un element 

curricular tangible, fàcilment observable o definible tal com les activitats de l’aula, 
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unes activitats que es detallen en el tercer nivell de concreció. Així doncs, en aquest 

apartat de la carta de personalització sobre participació proposo l’adequació de les 

activitats. Tot i que, des del meu punt de vista, aquesta és l’opció més encertada, no 

és l’única ja que  també es podria partir de continguts o els mateixos objectius de la 

unitat de programació.  

Decidir sobre les activitats facilita i agilitza la tasca del professor. En certa 

forma, ja organitza el desenvolupament de les diferents sessions del grup classe. 

D’aquesta manera els mestres tenen molt clar què treballa aquell alumne una 

vegada és a la classe. 

Una segona raó que explica el per què elaborar la carta de participació en 

base a les activitats, és que quan prenem decisions sobre les activitats és molt fàcil 

preveure si necessitarem materials específics, si uns alumnes disposaran de més temps 

que uns altres... en canvi si partíssim d’objectius o continguts – cosa que també seria 

del tot possible- alentiria la feina ja que, segurament, tard o d’hora tornaríem a 

veure quines implicacions tenen els ajustaments que hauríem fet en els continguts o 

objectius sobre les activitats de classe. Per tal de fer més àgil el procés, s’aconsella 

partir  directament de les activitats.  

Tot i treballar per activitats o no, el mestre pot utilitzar com  a referent el 

llibre de text per tal de dur a terme la carta de participació. En qualsevol cas, el 

mestre de l’aula ha de partir de l’element curricular amb el qual li sigui més còmode 

treballar, siguin objectius, continguts o activitats de les unitats de programació que ell 

mateix pot haver elaborat o de les que planteja el llibre de text. 

Aquesta part de la carta de participació s’elaborarà en totes aquelles àrees on 

es cregui que l’alumne necessita una personalització del currículum. El model per 

cartes, permet que cada mestre que treballi amb l’alumne vagi elaborant les graelles 

d’una forma més o menys independent i d’acord a la seva àrea curricular . Al final del 

trimestre o de les unitats de programacions, cada mestre tutor o el mateix especialista 

pot recollir tots els fulls de les diferents àrees i guardar-les dins la carpeta de l’alumne.  

En alguns casos la pràctica del dia a dia posa de relleu que  les decisions sobre la 

personalització de les activitats no s’acaben concretant en paper o no s’acaben 

recollint en cap document. És especialment important -i de fet la carta de 

participació persegueix aquest propòsit- recollir explícitament tot allò que l’alumne 
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ha anat treballant a l’aula – ni que sigui esquemàticament- ja que això serà clau pel 

moment de l’avaluació.  

El mestre d’educació especial pot anar ajudant a cada moment al mestre de 

l’aula – orientant-lo en la utilització de les graelles, donant orientacions per la 

personalització d’activitats....- tot i que, en principi, la carta de participació és una 

proposta que ha d’anar decidint el mestre de l’aula, perquè en definitiva és qui farà 

les classes i qui atendrà  l’alumne. De fet, el mestre de l’aula també és l’expert en la 

matèria i qui té un coneixement més ampli sobre les seqüències d’aprenentatge i com 

té previst desenvolupar-les a la classe. El mestre d’educació especial per la seva 

banda, pot orientar al mestre de l’aula a prendre les decisions i sobretot el pot ajudar 

en donar-li eines i recursos que facilitin la personalització de les activitats de la unitat 

de programació o del tema a les necessitats de l’alumne. A més el mestre d’educació 

especial, si parteix d’una demanda del mestre d’àrea, pot ajudar-lo en l’elaboració de 

materials específics o adaptats a les necessitats de l’alumne.  

4.3.3 Carta de Personalització sobre Avaluació 

La carta d’avaluació pretén concretar els referents a partir dels quals 

s’avaluarà l’alumne. Si tenim en compte el principi que diu que tot alumne ha de ser  

avaluat d’acord al procés d’ensenyament i aprenentatge que ha seguit, no és gens 

difícil justificar la necessitat d’aquesta carta. 

A igual que la carta de participació, la carta d’avaluació també està 

composada per dues parts. 

1.- Inclou un conjunt d’orientacions però sobretot criteris d’avaluació que tots els 

mestres i professors que atenen a l’alumne consideren rellevants de cara a la seva avaluació.  

Es tracta d’una part totalment oberta –igual que la carta de participació- als 

acords que puguin anar apareixent entorn l’avaluació de l’alumne. Es tracta d’una 

part elaborada conjuntament entre els mestres de l’alumne, però amb el suport de 

l’especialista. Proposant orientacions i criteris, l’especialista pot ajudar als mestres  a 

plantejar sistemes d’avaluació variats i alternatius als sistemes tradicionals; tals com 

exàmens orals, autoavaluacions de l’alumnat, coavaluacions entre el mestre i 

l’alumnat... Malgrat les orientacions que l’especialista pot anar donant a cada 

moment, el mestre de l’aula és qui participa i va assumint aquestes orientacions i 

criteris i, en definitiva, qui ho posa en joc a la seva aula. Cal considerar aquest 
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apartat d’orientacions –tant de la carta de participació com d’avaluació- , com una 

forma de millora no només de l’atenció que donem a l’alumne amb necessitats 

educatives especials, sinó també com una proposta de millora per la pràctica del 

propi mestre, en tant que constantment va revisant les seves pràctiques i incorporant-

ne de noves. Es tracta d’un conjunt d’acords que es consensuen per tal de treballar 

d’una forma més comuna entre tots els professionals i permeten donar una resposta 

“avaluativa” més ajustada a l’alumne, no només una vegada acabat el cicle o el 

trimestre, sinó al llarg de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

És important, per part dels diferents professionals, donar un caràcter dinàmic a 

aquesta part de la carta ja que pot ser de consulta pels diferents mestres que atenen 

l’alumne i, al mateix temps, una forma implícita d’actuar tots en la mateixa direcció. 

També pot ser indicat que l’alumne participi posant de manifest amb quines formes 

d’avaluació se sent més còmode i, per tant, prefereix ser avaluat. 

2.- Personalització dels objectius previstos per l’avaluació (de final de cicle) al procés 

d’ensenyament i aprenentatge seguit per l’alumne. 

Aquest apartat està configurat per un conjunt de taules que presenten un 

mateix format, bàsicament el següent: 

 

Operacions de personalització Objectius 
Pr Aj Cn Adp Add Sb Ig 

Objectius previstos per 
l’alumne 

 
 
 
 

        

 

 

En la primera columna s’hauria d’incloure l’element curricular que es pren de 

referència per tal de realitzar l’avaluació de l’alumne una vegada acabat el cicle. 

Aquest element de referència pot ser diferent –segons el que pugui semblar més 

indicat i pràctic- i, de fet, en el procediment per cartes de personalització es presenten 

tres alternatives diferents, amb els seus avantatges i inconvenients. Tot i que per fer 

l’avaluació de l’alumne també es podria utilitzar activitats o continguts, veurem que 

les tres alternatives que plantejo en el procediment per cartes de personalització es basen 

en la utilització d’objectius. Així, l’avaluació resulta molt més operativa i senzilla si es 

Basat en Ruiz (1999) -Taula 5- 
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prenen els objectius com a element de referència tot i que si s’optés per alguna altra 

opció tampoc seria incorrecte. Hi ha tres opcions diferents: 

Una primera alternativa, i que d’entrada semblaria una de les més coherents, 

tal com tenim establert avui el currículum, seria que en aquesta columna s’hi 

incloguessin els objectius de cicle que cada centre ha concretat en el seu PCC i que 

han estat definits amb la finalitat de servir per a l’avaluació, per cadascuna de les 

diferents àrees curriculars i dels diferents cicles. Malgrat aquesta consideració, en molts 

casos ens trobem que els PCC de les escoles només estan concretats per algunes àrees, 

alguns cicles... de tal manera que no es disposa – a totes les escoles- d’una forma 

completa d’aquest document. En d’altres casos, també és possible que, tot  i que el 

PCC pugui ser un document elaborat en la seva totalitat, no s’utilitza habitualment a 

l’escola i està en desús per part dels mestres. 

Es tractaria (si talment s’opta per aquesta opció) d’incloure’ls per àrees i per 

cicles en la primera de les columnes del protocol o de la plantilla – si és a nivell 

informàtic millor-  i a partir d’aquí fer-ne la corresponent personalització a les 

necessitats i condicions de l’alumne. Si bé un dels avantatges que suposa aquest fet és 

l’adequació i la contextualització que suposen aquests objectius atenent a la situació 

puntual del centre i les seves opcions pedagògiques, suposa un inconvenient per la 

tasca que representa entrar tots aquests objectius al protocol o plantilla. Un altre 

inconvenient és que, si s’utilitza la concreció del segon nivell que ha elaborat el centre, 

en el moment que canviem de centre la plantilla o protocol ja no serveix. 

Una dificultat que pot aparèixer en aquesta situació és el nombre d’objectius 

totals que hi puguin haver de totes i cadascuna de les àrees, per cadascun dels cicles. 

Disposar d’una quantitat molt àmplia d’objectius i, a més, força detallats, podria 

alentir la realització d’aquesta carta.  

Davant aquests fets, estudiem dues alternatives més:  

Una segona alternativa seria utilitzar com a referent per a l’avaluació, la 

proposta orientativa d’objectius referencials (del segon nivell de concreció) que 

presenta l’Administració en el currículum de primària. Com a avantatge tenim que la 

plantilla o protocol ens serveix per a totes les escoles de Catalunya, tot i que no es 

tracta d’una alternativa tant coherent en relació a la filosofia i estructura del 

currículum actual. 
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Finalment, una tercera opció i que difereix de les anteriors, és plantejar la 

carta d’avaluació en base a les competències bàsiques que estableix l’Administració 

Catalana27. Els avantatges d’aquesta alternativa poden ser: 

- Es tracta d’un element curricular pensat per servir de referent per a 

l’avaluació. 

- No estan diferenciades per totes i cadascuna de les àrees curriculars – fet 

que n’augmentaria el nombre- sinó per àmbits. A més, permeten fer una 

valoració més globalitzada del procés d’ensenyament i aprenentatge i, per 

tant, agilitzar el procés d’avaluació de l’alumne.  

- Donat que estan definides en termes d’objectius, permeten una adequació 

a les necessitats de l’alumne a partir de diferents operacions de 

personalització proposades per Ruiz (1999).  

- És un element compartit per les diferents escoles de Catalunya i, per tant, 

podem incloure’l  a la plantilla i protocol informatitzat. 

Mentre que els inconvenients poden ser: 

- Que no mantenen tanta coherència amb l’estructura del currículum actual 

basat en els tres nivells de concreció.  

                                                 

 

 

27 El consell superior d’avaluació del sistema educatiu de Catalunya, a l’octubre de 2003 va 

definir un seguit de competències bàsiques que els alumnes han d’assolir al llarg de l’etapa de 

primària i de secundària. Aquestes competències s’utilitzen en l’avaluació dels alumnes de tot 

Catalunya per tal de tenir una referència dels coneixements i habilitats que els alumnes 

disposen a cada cicle. Aquest element també permet comparar resultats a nivell d’escoles o 

zones geogràfiques. Cal destacar  que les competències han estat definides en diferents 

edicions. L’ultima és una proposta força concreta tot i que no complerta, que inclou les 

competències dels àmbits lingüístic, matemàtic, social, natural i tecnològic i de l’àmbit artístic 

i musical.  
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- Les competències, tal  com han estat publicades en aquesta darrera versió 

d’octubre de 2003, no estan seqüenciades per cicles. Es presenten per 

àmbits, però per tota l’etapa.  

En el protocol del procediment per cartes de personalització proposo la tercera 

opció ja que sembla la més operativa i pràctica bàsicament pels avantatges que 

suposava. Tot i això, he deixat oberta la possibilitat a les altres alternatives segons 

decideixi cada centre. Per tal de superar l’entrebanc del fet de no estar seqüenciades, 

vaig proposar (amb l’ajuda de dos mestres de primària) una possible seqüenciació 

molt oberta a partir de la qual començar a treballar. Tot i això, aquesta seqüenciació 

cal prendre-la amb certa cautela perquè no tots els mestres de les diferents escoles 

tenen perquè estar-hi d’acord. No obstant això, cal tenir present que aquesta 

proposta es pot modificar en tot moment. 

El protocol del procediment per cartes de personalització, concretament la segona 

part de la carta d’avaluació, està formada per una taula amb tres columnes – tal i 

com hem vist a la figura 5. La primera inclou les competències bàsiques dels diferents 

àmbits pel cicle inicial, mitjà i superior. La segona columna, recollirà mitjançant una 

creueta, quina operació s’ha realitzat a fi de personalitzar l’objectiu a les condicions 

de l’alumne.  Cal destacar que aquestes operacions no són exclusives les unes de les 

altres, de tal manera que per fer la personalització d’un objectiu podem utilitzar dues 

o més operacions. Si bé la concreció d’aquestes operacions pot semblar irrellevant, és 

important que el mestre la tingui present ja que li pot ser una orientació per tal de 

tenir una visió ràpida de quins són els efectes – en el currículum- de les decisions que 

ha anat prenent. Posem, per exemple, un cas on s’hagués utilitzat sistemàticament la 

subtracció. El resultat de la personalització o de l’aplicació d’aquestes operacions es 

col·loca a la tercera columna del protocol, i seran els criteris i els objectius segons els 

quals s’avaluarà a  l’alumne al finalitzar aquell cicle. 

4.3.4 Carta de Personalització sobre Suports Ecològics 

Aquesta és la quarta i última de les cartes, tot i que es pot elaborar en 

qualsevol moment del procés de personalització. Aquesta carta, igual que les 

anteriors, s’elabora a partir de la participació dels diferents professionals que 

intervenen amb l’alumne, per tant, és un d’aquells moments en els quals seria 

convenient estar tots junts asseguts a la mateixa taula. Tot i això, si no és possible 
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aquesta elaboració conjunta, la concreció dels acords per mitjà del protocol, facilitarà 

la comunicació de les decisions acordades.  

L’objectiu principal de la carta és l’optimització de la xarxa de suports naturals 

dels pares, fisioterapeutes, logopedes... al llarg de tot el procés educatiu de l’alumne. 

La col·laboració i la relació interdisciplinària entre tots ells els farà actuar d’acord i 

amb unes fites compartides. Tot i això, la carta de suports ecològics pretén quatre 

objectius més específics, que es corresponen amb cadascun dels apartats de la carta. 

a) Horari i emplaçament dels suports que rep l’alumne 

Aquest apartat es concreta a partir d’una graella que inclou els dies de la 

setmana i a més detalla l’horari escolar. L’objectiu és que els diferents professionals –

sigui el mestre d’àrea, el tutor, o el mestre d’educació especial- concretin quantes 

hores a la setmana l’alumne rep un determinat suport personal, sigui per exemple, la 

vetlladora, el mestre d’educació especial, el psicopedagog... Cal tenir en compte que 

també caldrà decidir en quines hores de la setmana rep aquest suport. Així doncs, per 

exemple, si un alumne rep l’ajuda del mestre d’educació especial caldrà concretar –

en l’horari del protocol- en quines hores de la setmana l’atén aquest professional. Per 

facilitar el procés, es proposa que aquesta concreció sigui  a partir de números, de tal 

manera que cada professional se li assigna un número diferent. 

A partir de la utilització de diferents colors –especificats en una llegenda a la 

mateixa pàgina- es proposa que s’especifiqui en quin emplaçament l’alumne rep el 

suport. De tal manera que s’hauria de concretar si és a l’aula d’educació especial, si és 

a l’aula de logopèdia... La utilització de colors, ens pot donar una visió ràpida i 

gràfica de la situació de l’alumne. Des del procediment per cartes de personalització, he 

proposat que s’identifiqui amb colors vermells o altres colors, tots aquells moments 

que l’alumne és atès fora del marc ordinari. La  presència de molts “vermells”, pot 

ajudar a tots els professionals en procurar que l’atenció d’aquest infant sigui en 

entorns cada vegada més integradors, i no cada vegada més selectius. 

Tal com es pot observar, aquesta part de la carta de suports només concreta 

els suports personals que rep l’alumne. S’entén que si l’alumne ha de disposar d’altres 

suports materials al llarg del procés d’ensenyament i aprenentatge, aquests ja han 

estat concretats degudament a la carta de participació. 

b) Destacar els objectius o continguts específics que l’alumne pot estar treballant –

fora del marc escolar o no- com per exemple els de fisioteràpia o logopèdia. 
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Aquest apartat està format per dues taules obertes que permeten introduir els 

objectius o continguts específics que l’alumne pot estar treballant amb el logopeda o 

el fisioterapeuta. En general, hi ha professionals que intenten vincular els objectius de 

logopèdia o fisioteràpia al llarg de les diferents àrees curriculars – majoritàriament 

llengües i educació física - per tal que es treballi d’una forma compartida entre tots 

els professionals que atenen l’alumne, tot i això, hi ha altres professionals que 

prefereixen destacar en un apartat concret, els objectius o continguts específics 

previstos per a l’alumne durant un trimestre, curs o cicle. Si es dóna el cas que 

l’alumne no és atès, per exemple, pel logopeda i en canvi l’atén el psicopedagog, 

podríem modificar el protocol per tal que inclogués els objectius psicopedagògics 

específics. Cal destacar que aquests objectius o continguts específics es poden 

desenvolupar dins el marc escolar a partir dels diferents serveis que l’administració 

proposa com a suports dels centres. No obstant això, també pot ser que aquest servei 

es proveeixi fora de l’horari i del marc escolar. En aquest sentit, serà especialment 

indicat mantenir sistemàticament reunions de coordinació entre els diferents 

professionals per tal de treballar tots en una mateixa línia. 

c) Consideracions dels pares o tutors en relació a la proposta 

Ja  he anat destacant al llarg de tot el treball la importància i el Dret dels 

pares en tot el que fa referència al procés de personalització del currículum per a 

l’alumne, en aquest cas el seu fill. És per això que en el model per cartes de 

personalització he inclòs un apartat que permet recollir totes les consideracions i 

aportacions que els pares vulguin destacar entorn la proposta.   

La participació dels pares en tot aquest procés pot no ser la mateixa en tots els 

casos, de fet ens trobem amb pares molt col·laboradors i altres que es mantenen més 

al marge. Tant en un cas com en l’altre, des del nostre punt de vista, els professionals 

–sigui a través del tutor o del mestre d’educació especial- hauríem d’impulsar la 

participació dels pares, no només al final del procés, sinó al llarg de tot el seu 

desenvolupament. 

Existeix una àmplia varietat de situacions entorn a la participació dels pares 

en els processos de personalització, com per exemple en el cas de les ACI, tot i  això, 

també hem vist que els IEP estan condicionats a l’aprovació dels pares. Entre un 

extrem totalment obert i indefinit com en el cas de les ACI, fins a la concreció dels IEP, 

hi ha un recorregut molt llarg. La diferència, bàsicament, radica en què la 
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participació dels pares a les ACI no està especificada d’una forma clara i, en canvi, en 

el procés de l’IEP les lleis aprovades són molt clares i estrictes en aquest sentit. Tot i 

que no està explícitament recollit en cap normativa que els pares hagin d’aprovar 

qualsevol d’aquests processos, sí que èticament i –pel benefici de l’infant- seria 

important comptar en el procediment per cartes de personalització amb la plena 

aprovació dels pares entorn a la proposta. 

 

d) Assumpcions i canvis en la millora de l’entorn ecològic 

Ja he destacat la necessitat de disposar d’una xarxa de suports efectius en 

l’entorn de l’alumne per tal que aquest trobi respostes a les seves necessitats. Està 

plenament acceptat i reconegut, el paper de l’entorn com a facilitador i optimitzador 

del procés d’inclusió d’una persona amb necessitats educatives especials o bé amb 

discapacitat. És per això que en el procediment per cartes de personalització he inclòs un 

apartat referent a la preparació d’entorns més accessibles i comprensibles a la 

diversitat.  

Aquest apartat, doncs, proposa introduir canvis i millores –sempre assumibles i 

consensuades- en l’entorn proper a l’alumne per tal de facilitar la seva participació, 

però no només a l’alumne, sinó pensant alhora amb d’altres persones que es puguin 

trobar amb situacions semblants. Es tracta, doncs, d’un apartat que va més enllà del 

procés de personalització del currículum que hem pensat per a aquell alumne i que es 

planteja millorar l’accessibilitat i comprensivitat de l’entorn envers la diversitat. 

Algunes propostes d’aquest apartat, sempre a tall d’exemple, podrien ser: iniciar 

tràmits per la supressió de barreres arquitectòniques a l’escola, per la millora dels 

accessos, activitats per sensibilitzar a d’altres pares o membres de la comunitat 

educativa sobre els valors enriquidors de la diferència.... 

Plantejar aquest apartat dins la carta de suports ecològics suposa fer un pas 

endavant en la concepció que actualment es té en relació al procés de personalització 

del currículum, com un procés que no únicament gira entorn de l’alumne.  
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4.4 Efectes que es pretenen evitar mitjançant el 

procediment per cartes de personalització: l’efecte 

“calaix”, “demora” i “delegació”. 

El punt de partida per a l’elaboració d’adequacions del currículum a través 

del procediment per cartes de personalització es situa, com en qualsevol altra situació,  

en el moment que s’identifiquen les necessitats educatives d’un determinat alumne i 

es veu que no pot seguir el currículum general. No entrarem, en com ni en quin 

moment s’identifiquen aquestes necessitats, ni de quina manera, sinó que partim de 

la base que hi ha quelcom –capacitats de l’alumne, motivació, metodologia del 

professor...- en l’aprenentatge d’aquell alumne, que fa que no pugui seguir el 

currículum amb plena normalitat.  

El procediment per cartes de personalització es planteja com una alternativa (no 

l’única) per tal de dur a terme el procés de planificació individualitzada per un 

alumne en concret. En l’apartat 4.4.1 que segueix a continuació, trobareu descrit a 

nivell general quin és el recorregut habitual des que es decideix fer una ACI fins que 

realment aquesta està elaborada. Aquest recorregut el vam poder identificar a partir 

de les investigacions prèvies que havíem realitzat des del GRAD. Conèixer com es 

desenvolupen aquestes ACI em permet identificar millor en l’apartat 4.42 allò que el 

procediment per cartes de personalització (a través del seu format, del seu contingut, de 

la forma d’aplicació, dels professionals que hi intervenen...) pretén reduir o minimitzar 

per tal d’augmentar la seva eficàcia i, per tant, una vegada elaborada la 

planificació, ser una eina més útil per als mestres, més inclusiva, més participativa... 

4.4.1 Procés identificat com a majoritari en el cas de les 

ACI i els efectes que es produeixen 

Generalment, davant un alumne que no aprèn, el mestre tutor de l’aula es 

pregunta què està passant i què fa que l’alumne no progressi en els seus 

aprenentatges. És per això que en la majoria dels casos recorre a l’especialista –el 

mestre d’educació especial, professionals de l’equip d’assessorament psicopedagògic...- 

per tal d’establir, amb més claredat, quina és la situació. Sovint la dinàmica d’una 

escola o d’un institut no contempla espais horaris per tal de fer possible que aquest 

pas es faci d’una forma conjunta i coordinada i, per tant, en la majoria dels casos 
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trobem que els diferents mestres o professors s’han de veure en els passadissos o 

retallant temps d’allà on els és possible.  

Així doncs, el mestre tutor busca -en un primer moment- el suport del mestre 

d’educació especial i juntament valoren si cal elaborar una adequació del currículum 

per aquell alumne. És en el moment d’aquesta decisió que es fa necessari un altre pas; 

la identificació i la valoració de les necessitats específiques d’aquest alumne per part 

de l’EAP.  Així doncs, la realització o elaboració d’aquesta adequació curricular 

queda subjecta –pendent - a les informacions que es puguin desprendre del procés 

d’avaluació psicopedagògica. Mentrestant però, en el millor dels casos, s’haurà optat 

per alguna petita intervenció – assistir a l’aula d’educació especial, parlar amb els 

altres professors...- en espera de poder prendre les decisions d’una forma més efectiva 

i segura.  

Una vegada ja es disposen les informacions pertinents sobre quines són les 

necessitats educatives especials de l’alumne – fruit del procés en col.laboració amb 

l’EAP-   aquesta ACI ja està en disposició de ser elaborada. Pot ser comptant o no, 

amb la participació de diferents professionals, ja que cal tenir present que no a tots els 

centres ni tots els professionals ho faran seguint els mateixos criteris i procediments. 

Majoritàriament, trobem que és el mestre d’educació especial individualment qui 

elabora aquest document, encara que en altres casos ho fa aquest professional en 

coordinació amb els mestres o professors que atenen el nen... Finalment però, sigui 

d’una manera o una altra, podem dir que s’acaba elaborant el document formal de 

l’ACI.  

Una vegada tancada la fase d’elaboració, s’enceta el període que podríem 

denominar de desplegament o desenvolupament de l’ACI. Teòricament, aquesta 

programació individualitzada hauria de guiar o marcar el procés d’ensenyament i 

aprenentatge que cal seguir amb l’alumne. Tot i que aquesta és una de les finalitats 

més clares de l’ACI, massa sovint encara ens trobem que una vegada elaborada  no 

s’aplica tal  com es tenia previst. Malgrat el procés d’elaboració d’aquesta ACI o que 

el “producte resultant” sigui molt correcte formalment (inclou els apartats complerts, 

especifica objectius, continguts, suports...), ens trobem que no esdevé una eina d’ajuda 

per al mestre i que queda al marge o guardada en un racó. Segurament, una de les 

possibles explicacions a aquest fet rau en què el mestre d’aula no decideix les 

adaptacions de l’alumne en funció del què té previst fer a la classe –perquè potser ho 
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ha decidit l’especialista-, de manera que quan ho ha d’aplicar el mestre d’aula, 

aquest aparca l’ACI ja que no li és compatible amb el que fa amb la resta del grup 

classe.  

En aquest procediment d’ACI es compleixen tres efectes clau, descrits per Ruiz 

(1999): 

- Per una banda l’efecte “demora”, doncs des que es detecten les necessitats 

educatives de l’infant fins que realment es prenen decisions al respecte, 

transcorre un temps molt important per tal que l’alumne no es desvinculi i 

deixi de participar de la dinàmica de l’aula. Tot i que és molt diferent en 

cada cas, l’interval de temps que hi acostuma a haver entre començar a 

decidir de fer una ACI i una vegada acabat, com a mínim és d’un parell o 

tres de mesos.  

- En segon lloc es produeix l’efecte “delegació”, doncs el mestre de l’aula 

difícilment se sent compromès amb el conjunt de decisions que poden 

haver pres altres professionals – en part compartida- i deriva la 

responsabilitat de l’atenció d’aquests infants al professional o a 

l’especialista, ja que és aquest qui segueix i coordina de més a prop les 

decisions que es van prenent.  

- Ja per acabar, apareix també el tercer efecte, l’efecte “calaix”, fruit del poc 

compromís que el mestre d’aula pren en tot aquest procés. Aquest efecte 

calaix es produeix quan, després dels esforços esmerçats en l’elaboració del 

protocol i dels ajustaments corresponents en l’ACI, el mestre de l’aula no 

utilitza aquest document amb les finalitats per a les quals s’havia elaborat 

i, per tant, guarda sense utilitat aquest document en un calaix. 

El quadre resum 5 ens mostra gràficament quin acostuma a ser aquest procés. 
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4.4.2 El desenvolupament del procediment per cartes de 

personalització a fi d’evitar els tres efectes de 

“demora”,”calaix” i “delegació”. 

L’ inici del procediment per cartes de personalització en caràcter general és en el 

moment en el qual es detecten unes dificultats o necessitats en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne.  

4.4.2.1 Inici avaluació psicopedagògica i elaboració de la carta de 

personalització sobre participació 

A diferència del primer cas, en el procediment per cartes de personalització 

iniciem  dos processos simultanis.   

Per una banda s’inicien els passos per tal que l’EAP porti a terme el procés de 

valoració psicopedagògica -òbviament, des d’una perspectiva interactiva i 

contextual, Giné (1997)- i, per tant, determini d’un forma exhaustiva quines són les 

necessitats de l’alumne i quins suports pot requerir.  

Al mateix temps, però, els mestres de l’aula que atenen a l’infant elaboren 

amb el suport del mestre d’educació especial la carta de participació de l’alumne. És 

important que els mestres de l’aula rebin el suport de l’especialista durant la 

realització d’aquesta carta, a fi de prendre les decisions més oportunes de cara a 

optimitzar la participació de l’alumne en el si del grup classe. En qualsevol cas, les 

decisions que es prenen sempre tenen com a referent, les programacions i les activitats 

que es desenvolupen a l’aula (BCC).  L’elaboració de les cartes de participació per 

cadascun dels professionals que atenen a l’infant implica que: 

- Tots i cadascun dels professionals que atenen al grup classe ( i per tant 

aquest alumne) ha de comprometre’s i decidir sobre l’atenció dels infants 

que puguin presentar necessitats educatives especials en el 

desenvolupament de la seva àrea, encara que ho faci amb l’ajuda de 

l’especialista. (Reduïm l’efecte delegació).  

- L’atenció que donem a l’alumne és completa en relació a totes les àrees de 

les quals necessita adequació, ja que cada mestre des de la seva àrea, si ho 

creu necessari, elabora la carta de personalització. El format 

“independent” en què es presenten les cartes de participació, permet 
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adequar les diferents àrees curriculars d’una forma simultània ja que cada 

mestre n’assumeix la seva part.  

- L’adaptació o adequacions que el professional ha de pensar tot fent la 

carta de participació i que després ha d’aplicar en el si del grup classe – 

tenint present que ha d’atendre a l’alumne amb necessitats educatives 

especials-, el fan ser cada vegada més competent per assumir nous reptes i 

habilitats pel que fa  a l’atenció a la diversitat. 

- El mestre de l’aula utilitza com a referent per les adaptacions les activitats 

que diàriament o setmanalment es porten a terme a dins l’aula. En aquest 

sentit s’aconsegueix vincular més directament l’alumne en la dinàmica 

(objectius, continguts, materials) del grup classe i, per altra banda, l’esforç 

en l’adequació de les activitats es veu recompensat en la funcionalitat que 

aquestes decisions tenen a l’hora d’organitzar i planificar l’activitat del 

grup classe i, per tant, també, de l’alumne amb necessitats educatives 

especials. 

- L’especialista d’educació especial desenvolupa un suport tècnic i en 

recursos al mestre de l’aula, ja que l’orienta i el guia durant tot aquest 

procés, sobretot al principi que es comenci a aplicar el procediment o fins el 

que, el mestre d’aula no se’n senti prou competent. 

- L’alumne participa –en la mesura del que és possible- en les activitats de 

l’aula. 

L’elaboració de la carta de participació simultània en les diferents àrees i en 

base a les activitats de l’aula, permet que l’alumne no sigui desatès durant l’interval 

de temps que va des del moment de la detecció de les primeres dificultats fins a la 

informació, més específica, que pot donar l’avaluació psicopedagògica portada a 

terme per part de l’EAP (tal i com es donava en el cas de les ACI –efecte demora-). 

L’experiència ens mostra que el procés d’avaluació psicopedagògica de l’infant porta 

un temps de recollida i anàlisi d’informació. Així doncs, amb la posada en pràctica -

des d’un primer moment- de la carta de participació –amb uns protocols molt 

simplificats- comporta que el nen no és desatès en cap de les àrees de les quals 

requereix ajuda –perquè cada mestre, si ho creu necessari, ja va fent ajustaments-. 

Aquests ajustaments i les informacions que ens pugui aportar l’avaluació 
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psicopedagògica permetrà avançar amb més informació i coneixement i, per tant, 

estarem en condicions de continuar prenent decisions. 

4.4.2.2 Elaboració de la carta de personalització sobre prioritats 

educatives 

El següent pas, doncs, correspondria a l’elaboració de la carta de prioritats 

educatives de l’alumne, prenent com a referència els objectius generals d’etapa o àrea 

que ens marca el currículum. Es tracta de qüestionar-se i prioritzar quins objectius 

generals d’etapa o àrea són més importants per a l’alumne i, per tant, per tenir clares 

quines son les directrius que ha de seguir el procés d’ensenyament-aprenentatge de 

l’alumne. Cal destacar que aquesta carta de prioritats també ens podria servir 

d’indicador per si les decisions que estem prenent en aquest procés comporten una 

modificació del currículum –vegeu l’apartat 3-  i, en el cas que sigui així, prendre les 

mesures oportunes. 

Cadascun dels professionals i pares que participen d’una manera o altra en 

l’educació de l’alumne haurien de participar en aquesta i en les altres tres cartes de 

personalització que es realitzen al llarg del procediment. Tot i que en la carta de 

participació els mestres de l’aula no es troben junts (físicament) per prendre les seves 

decisions – entre altres raons, perquè cadascú les pren en relació a les seves àrees-, sí 

que és important que en el moment de decidir les prioritats de l’alumne, aquests 

mestres d’aula o tutors i els pares, conjuntament amb els especialistes, s’asseguin en 

una mateixa taula  i posin en comú les seves impressions i prioritzin allò més 

important per a l’alumne a nivell de àrea o de l’etapa en general. Si als mestres els 

sembla més pràctic treballar a partir dels OGA, també es pot fer d’una forma 

col·laborativa.  

4.4.2.3 Elaboració de la carta de personalització sobre avaluació 

Si tenim presents les finalitats  del model per cartes, veiem que elaborant les 

dues cartes de personalització que ja tenim proposades – la de participació i la de 

priorització- es compleix només amb una de les finalitats del procés d’adequació; 

concretament  la que ens deia que el procés de personalització guiava i orientava el 

procés d’ensenyament  i aprenentatge de l’alumne. Tot i això, amb aquestes dues 

cartes especifiquem el procés d’ensenyament i aprenentatge, però no adeqüem 

l’avaluació. Així doncs, cal seguir el procés amb la tercera de les cartes de 

personalització, concretament la carta d’avaluació.  
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Mitjançant aquesta carta, tal com he exposat a l’apartat 3.3.3, es concreta 

l’avaluació de l’alumne una vegada acabat el cicle. Tot i que ja hem anat 

considerant les diferents alternatives per tal de dur a terme aquesta carta 

d’avaluació, la forma més operativa que jo proposaria seria treballar a partir de la 

seqüenciació de competències bàsiques que hi ha entrada en el protocol informatitzat 

del procediment per cartes de personalització. Tot i això, ja he destacat que existeixen 

altres opcions igualment vàlides i, per tant, ho podem fer segons cada professional ho 

consideri més pràctic. 

4.4.2.4 Elaboració de la carta de personalització sobre suports 

ecològics 

Aquesta carta sobre suports ecològics contempla, per una banda, les 

consideracions i aportacions dels pares i l’alumne en les decisions preses durant el 

procés, i per altra banda, inclou el conjunt de serveis i suports  que l’alumne rep, i el 

seu emplaçament al llarg de l’horari escolar. Es tracta d’una carta que tot i que 

s’explica en el quart pas del procediment, pot elaborar-se paral·lelament a les tres 

cartes abans realitzades, ja que, per exemple, els pares poden participar al principi de 

tot el procés, durant i al final del mateix. Així doncs, ja veiem que es tracta d’una 

carta que s’ha d’anar desenvolupant  a mesura que avança el procés de decisió. 

El quadre resum que veiem a continuació, sintetitza gràficament aquest 

procés que s’inicia amb la detecció de les primeres necessitats del nen i continua amb 

la elaboració de les quatre cartes segons els quatre passos anteriorment explicats. En 

aquesta gràfica, he destacat amb cercles els professionals que participen en cada pas 

així com també, a tall de síntesi, els apartats que inclou cada carta mitjançant els 

rectangles verds. Finalment cal dir que, tot i que no es dibuixa en el gràfic, al llarg de 

tot el procés s’ha de donar una participació activa per part dels pares. 
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Mitjançant aquest procediment, es pretén evitar els tres efectes anteriorment 

citats. Per una banda l’efecte “demora” – es donava quan l’alumne tardava en ser 

atès adequadament i d’una forma planificada- de manera que, en el procediment per 

cartes de personalització,  des del moment que es detecten les necessitats de l’alumne, 

aquest rep una atenció personalitzada en totes les àrees curriculars. 

 En segon lloc procura evitar l’efecte “delegació” o “derivació”, ja que en cap 

moment ni el mestre d’aula ni el mestre d’educació especial perden responsabilitat en 

l’elaboració d’aquest procés de personalització. El mestre d’aula és qui pren la 

iniciativa del procés, sempre comptant amb el suport del mestre d’educació especial 

que assumeix  un rol d’assessor o de suport tècnic i en recursos.  

Finalment en tercer lloc, intentem evitar l’efecte “calaix” que es dóna quan 

l’ACI o aquesta programació individualitzada esdevé un document feixuc, burocràtic 

i distant de la programació que es porta  a terme a l’aula. Aquest efecte produeix 

que es guardi dins un calaix aquest document i, en conseqüència, no s’utilitzi com a 

referent en el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumne, ni en el moment de 

la seva avaluació. Treballar amb uns protocols sintetitzats i setmanalment o 

quinzenalment, tal i com planteja el procediment per cartes de personalització, pot 

ajudar a què el mestre no ho vegi com una feina tant llarga i complicada ja que 

parteix d’elements molt concrets com poden ser les activitats de l’aula. A més, es 

tracta d’unes decisions que va prenent progressivament i que no ha de prendre per 

un termini molt llarg de temps. 

Paral·lelament a l’evitació o reducció d’aquests tres efectes, mitjançant el 

procediment per cartes de personalització es pretén: 

- Realitzar el procés de personalització del currículum des d’una perspectiva 

més oberta i dinàmica, partint en tot moment del currículum general i 

optimitzant el progrés, accés i participació de l’alumne en aquest 

currículum. 

- Procurar que les decisions que es prenguin no es distanciïn dels continguts i 

objectius establerts amb caràcter general i que, al mateix temps, siguin 

adequats a les necessitats específiques dels alumnes. Procurar que la BCC 

sempre sigui fàcilment identificable. 
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- Que esdevingui una eina pràctica i d’utilitat per tal de ser aplicada avui 

mateix (sense condicions prèvies) a les escoles, a fi d’optimitzar els processos 

de personalització del currículum i alhora es vegi com un recurs coherent 

amb l’estructura i funcionament de les escoles de primària 

- Que es tracti d’una eina que faciliti la participació activa tant dels pares 

com també dels diferents professionals per tal que, progressivament, vagin 

adquirint més competència en la resposta a les necessitats de l’alumne i, 

per tant, que en canviïn les seves expectatives negatives entorn el procés 

de personalització. 

- Que sigui una eina sistemàtica, clara i ordenada per portar a terme aquest 

procés. 

4.5 El procediment per cartes de personalització 

mitjançant el suport informàtic 

Per tal de poder facilitar aquests processos als mestres, vaig plantejar el 

procediment per cartes de personalització mitjançant un suport informàtic, que permetés 

prendre les decisions d’una forma més o menys ràpida i sota l’enfocament des del 

qual parteix tot el procediment. Durant els darrers anys, han sorgit alguns programes 

informàtics que permeten fer adaptacions curriculars individualitzades mitjançant 

suport informàtic (Saborit et alt. 2001), però aquestes es basen en un plantejament 

poc inclusiu i, a més, són molt poc personalitzades. És per això que tenint presents els 

fonaments del procediment per cartes de personalització, vaig tirar endavant la 

proposta de fer-ho a partir de l’ordinador.  

Així doncs, hem de tenir present que disposem d’un document informatitzat 

que ens pot servir com a proposta inicial i per començar a treballar. Hem de tenir en 

compte, però, que si volem generalitzar l’ús d’aquest procediment per mitjà del 

suport informàtic, cal revisar considerablement la proposta –des d’un punt de vista 

tècnic- que se n’ha fet, ja que, possiblement, treballar a partir del word i de taules 

que permeten pocs canvis, no és la millor forma –informàticament parlant- de 

portar-ho a la pràctica. 
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Capítol V: Descripció del procés realitzat per a 

la validació del procediment per cartes de 

personalització 

5.1 Població a qui s’ha exposat el procediment 

La recollida d’informació per tal de dur a terme el procés de validació, es va 

realitzar a partir d’una població de vint professionals de l’educació – tant de primària 

com de secundària- d’un mateix sector geogràfic. Aquest grup de professionals estava 

format per: 

− Tres psicopedagogues de l’EAP que tant intervenien a l’etapa 

de primària com de secundària i en el conjunt d’escoles del 

sector, ja fossin públiques o privades concertades. La mitjana 

d’anys que feia que estaven treballant en aquest àmbit de 

l’educació especial era aproximadament de quinze, tot i que 

durant aquests anys, algunes d’elles havien estat en escoles o 

instituts desenvolupant tasques més o menys semblants.  

− Cinc mestres d’infantil o primària; en tres casos exercien de cap 

d’estudis d’escoles d’infantil i primària públiques, en un cas de 

directora i en un altre cas de coordinadora pedagògica d’un 

centre d’educació primària i secundària concertat.  

− Una psicopedagoga d’un institut amb una llarga experiència 

docent  a l’àrea de ciències i cap d’estudis des de feia 8 anys. 

− Onze mestres d’educació especial que intervenien a les etapes 

d’infantil i primària, tant d’escoles públiques –concretament 

vuit- com d’escoles privades concertades – concretament tres-. 

La majoria d’elles ja feia molts anys que estaven treballant en 

aquest camp tot i que unes quatre o cinc mestres feia menys 

temps. Tot i això,  la mitjana d’anys que feia que estaven 

treballant en aquest àmbit era d’uns catorze anys. 

Cal destacar que en la població no hi havia present cap mestre d’educació 

especial que estigués treballant en escoles d’educació especial. La principal raó 
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d’aquest fet és que tots aquests i aquestes mestres pertanyien a un mateix sector 

geogràfic, on no hi havia cap escola d’educació especial ja que es derivaven a les 

escoles pertanyents a les comarques veïnes i  que, per tant, no formaven part 

d’aquest sector educatiu. 

5.2 Criteris de selecció de la població  

Una de les principals raons per les quals vaig escollir aquesta població, per tal 

de dur a terme l’estudi, va ser perquè aquest col·lectiu de professionals va sol·licitar un 

curs de formació específic d’estratègies metodològiques i curriculars per tal d’atendre  

la diversitat. Tal com ja he comentat anteriorment, es tractava d’un grup de 

professionals que treballaven en un mateix sector geogràfic i que, alhora compartien 

una certa inquietud i descontentament en relació als processos d’elaboració de les 

ACI. Tant és així, que va ser precisament la inspecció qui va proposar la realització 

d’aquest curs a fi d’actualitzar, mitjançant la reflexió, el coneixement de nous  

procediments de treball sobre aspectes que es relacionaven directament amb tots 

aquests temes. 

El fet de partir d’un conjunt de professionals que, majoritàriament, estaven 

desenvolupant tasques d’educació especial, va ser la segona raó important per tal de 

donar-los a conèixer el procediment per cartes de personalització i, per tant, per tirar 

endavant la validació del procediment. Bàsicament perquè, malgrat que una de les 

principals inquietuds de tot el disseny, era augmentar el compromís i responsabilitat 

de tots els professionals, crec que els mestres d’educació especial han de ser els qui, des 

d’un bon començament, han d’actuar com a agents de canvi i, per tant, comptar 

amb la seva opinió era molt important. Així doncs, la seva aportació era 

importantíssima, però no únicament, ja que també m’interessava el punt de vista 

d’altres professionals que no fossin exclusivament de l’àmbit d’educació especial (els 

quals, d’entrada, podien manifestar molta més sensibilitat). En aquest sentit, aquest 

grup de professionals també em va permetre disposar d’una mostra variada de 

professionals en quant les tasques que estaven desenvolupant (cap d’estudis, 

directores d’escola, mestres d’educació especial, mestres de suport....), i de cicles 

(infantil, cicle inicial, mitjà i superior).  

Finalment, una tercera raó que em va empènyer a tirar endavant l’estudi 

amb aquest grup de professionals va ser que tots ells estaven treballant en el context 
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d’escola ordinària. Recordem que el procediment per cartes de personalització està 

pensat per ser desenvolupat en un context ordinari i general.  

Tot el procés de recollida d’informació el vaig realitzar a partir del curs de 

formació “Seminari d’Educació Especial”. Aquest context va permetre poder exposar i 

practicar degudament amb el procediment i, alhora, poder reflexionar conjuntament 

entorn als processos de personalització del currículum. Tot i això, cal ser conscients que, 

si bé per un cantó va resultar un context idoni de reflexió i debat, no hem d’oblidar 

que, per altra banda, es tracta d’un curs de formació i que, per tant, el meu paper de 

formadora i alhora d’investigadora va poder influir en els resultats. Aquest aspecte el 

vaig intentar cuidar en tot moment, informant a tots els membres del curs la 

possibilitat d’intervenir i, sobretot, d’aportar la seva visió i experiència per a la millora 

i aplicació posterior del procediment per cartes de personalització. 

5.3 Recollida d’informació 

El procés de recollida d’informació el vaig realitzar en tres moments diferents. 

Per una banda a l’inici de les sessions de formació. Un segon moment va ser mentre 

estàvem desenvolupant les diferents sessions i estava presentant el disseny i, finalment 

una tercera vegada, va ser un cop acabat el curs de formació, quan vaig recollir 

informació sobre les impressions de les mestres entorn al procés que havia estat 

explicant i la possible aplicabilitat, efectivitat o no, del procediment.  A continuació 

detallaré  com es va recollir la informació en cadascuna d’aquestes tres fases. 

Fase I: Abans d’iniciar les sessions de formació sobre el procediment per cartes de 

personalització vaig plantejar a les assistents al curs, fer una anàlisi de quines eren les 

situacions o els problemes amb què es trobaven quan realitzaven els processos 

d’adaptació del currículum, concretament en el moment de dissenyar, elaborar i 

aplicar les ACI o altres mesures de personalització semblants. Vaig proposar fer-ho a 

través d’un qüestionari (veure annex X). La principal finalitat d’aquest qüestionari 

era explicitar que, una vegada més, aquests professionals tenien fortes dificultats 

conceptuals i pràctiques per tal de realitzar el procés de les ACI tal i com s’havia 

constatat en l’estudi realitzat pel GRAD (Ruiz, et alt. 2002). 

Per tal de recollir aquesta informació, vaig elaborar un petit qüestionari amb 

preguntes obertes. Hi havia tres modalitats de qüestionari diferents, atenent als 

diferents professionals que ho podien respondre. En aquest sentit, un model va ser 
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pensat per a les psicopedagogues de l’EAP, un altre model per a totes les mestres 

d’aula, caps d’estudi o tutors que hi havia al curs i, finalment, un tercer qüestionari 

per als mestres d’educació especial i els psicopedagogs de secundària. Tot i que a 

grans trets el contingut de les preguntes era semblant, el redactat i el punt de vista 

des del qual es plantejava la pregunta era diferent per tal de ser més proper a 

cadascuna d’aquestes situacions. 

L’elaboració d’aquestes tres modalitats de qüestionari obert el vaig  realitzar a 

partir de la revisió, modificació i actualització del qüestionari que havíem utilitzat en 

la investigació sobre “anàlisi de pràctiques educatives vinculades amb les 

adequacions curriculars individualitzades” (veure annex VII). Algunes de les qüestions 

que hi vaig afegir va ser, per exemple, que als mestres d’educació especial o als 

professionals de l’EAP se’ls demanava la seva impressió en relació a les noves 

propostes sobre personalització del currículum del Pla Director de l’Educació Especial, 

publicat recentment.  

Com he dit, algunes de les preguntes diferien d’una modalitat a una altra. No 

obstant i això, hi havia una voluntat explícita de recollir informació sobre: 

- Quin es el grau de satisfacció en relació a les pràctiques actuals entorn  les ACI 
- Qui les dissenya, elabora i les aplica majoritàriament 
- Quin és el procediment habitual des que es decideix fer una ACI fins el moment 

que realment es tira endavant i com es porta a terme el procés  
- La participació dels pares al llarg de tot el procés i dels diferents professionals que 

també hi intervenen o hi haurien d’intervenir 
- Si es compleixen els efectes de “calaix”, “demora” i “delegació” 
- Quin és el concepte d’ACI i de personalització del currículum que es té, així com 

també les finalitats d’aquest procés 
 

Fase II: Al llarg de les sis sessions del curs que vaig dedicar a presentar el 

procediment per cartes de personalització vaig anar recollint els dubtes o les opinions que 

s’anaven manifestant. Alguns d’aquests dubtes feien referència al procediment o als 

passos que es van desenvolupant en el propi procediment; altres consideracions, però, 

feien referència a alguns avantatges que es veia que podia suposar la seva aplicació, 

els inconvenients, com podia ser la millor manera d’anar-ho introduint a les escoles...  

Al finalitzar cadascuna de les sessions, vaig elaborar un resum amb les principals 

aportacions que s’havien anat destacant al llarg de la sessió. A l’annex I  podem veure 

un exemple del guió que vaig seguir per tal de recollir aquesta informació. 

Fase III: Finalment, una vegada acabades les sessions de formació o d’exposició 

del procediment per cartes de personalització vaig proposar a tots els participants al curs, 
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que responguessin un segon qüestionari individual i anònim (vegeu annex IV ). 

Aquest qüestionari pretenia tres finalitats bàsiques: 

− Conèixer més a fons la població que havia participat a l’estudi i 

la seva experiència dins l’àmbit educatiu 

− Recollir les opinions d’una forma individual de cada professional 

i d’una forma més completa en relació al procediment per cartes 

de personalització i, 

− Constatar que els canvis –més significatius- que s’havien anat 

recollint durant les sessions de formació, eren acceptats 

majoritàriament per tot el col·lectiu. Al llarg del procés de 

formació es van anar proposant una sèrie de canvis–que vaig 

anar recollint-, però que  feia difícil poder quantificar d’una 

forma objectiva si la majoria de professionals hi estaven d’acord, 

si només una, dues, tres mestres, etc. En aquest sentit, em va 

semblar que a través d’aquest qüestionari final, podia acabar 

de concretar, o no, si els canvis més significatius suggerits entorn 

el procés eren canvis acceptats d’una forma majoritària. 

Aquest qüestionari té quatre parts diferenciades: 

El primer apartat recull un conjunt de dades per situar i conèixer la població 

que ha participat en l’estudi. Informació sobre l’etapa en la qual treballava; la 

tipologia de centre; tasca que actualment desenvolupava i quants anys feia que 

estava realitzant aquestes tasques. 

El segon apartat demana el grau d’acord en relació a un conjunt d’ítems – 

concretament 14- que es plantegen en el mateix qüestionari. Per tal d’expressar més o 

menys acord, vaig establir una escala de l’1 al 5 donant els següents valors: 

1.- No estic gens d’acord 

5.- Estic completament d’acord 

Aquest apartat del qüestionari fa referència  únicament a aquells aspectes  o 

efectes –veure apartat 4.4.2- que el procediment per cartes de personalització intenta 

reduir o minimitzar. Es tracta d’un apartat dirigit sobre uns efectes concrets i no uns 
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altres ja que la principal preocupació del disseny i també d’aquesta investigació, gira 

entorn aquests factors. 

Els ítems d’aquest apartat del qüestionari eren: 

Crec que la utilització d’aquest protocol pot: 
Evitar en certa mesura l’efecte calaix 
Agilitzar els processos de personalització del currículum 
Implicar canvis en la forma de veure les necessitats educatives especials de 
l’alumne, com una forma de millora a la resposta de tots els altres 
Millorar en general els processos de personalització del currículum 
Implicar d’una forma més activa a tots els professionals 
Facilitar la participació dels pares 
Suposar treballar amb un model més coherent amb l’estructura curricular 
actual i d’una forma més ordenada 
Evitar en certa mesura l’efecte delegació 
Agilitzar el procés tenint en compte que es presenta en suport informàtic 
Augmentar la satisfacció del professional a l’hora de realitzar aquests 
processos 
Donar una atenció més globalitzada a l’alumne atenent que proposa 
elaborar-ho simultàniament a diferents àrees 
Millorar la participació i integració de l’alumne en el si del grup classe 
Evitar en certa mesura l’efecte demora 
Redueix progressivament l’elaboració exclusiva de l’ACI per part del mestre 
d’educació especial, a mesura que els mestres de l’aula van fent-se més 
competents en la seva utilització 

 

El tercer bloc del qüestionari planteja que els professionals valorin el seu grau 

d’acord en relació a cinc canvis proposats al model durant les diferents sessions del 

curs. Donat que es van anar suggerint canvis espontanis i que es van veure força 

positius per part de la majoria, em va semblar oportú i necessari que aquest 

qüestionari final recordés quins havien estat els canvis més significatius que s’havien 

plantejat i demanar individualment, el grau d’acord en cadascun d’ells. Cal destacar 

que també es deixava un espai en blanc per tal que cadascú hi pogués afegir aquells 

que, al seu semblar, faltava tenir en consideració. 

Els canvis del protocol que es feien valorar eren: 

A l’hora de fer la carta d’avaluació, fer-ho en relació a competències bàsiques 
Incloure a la carta d’avaluació la columna per tal d’especificar si han estat 
objectius assolits o no 
Incloure un full de seguiment de les diferents reunions realitzades, que 
incloguin els acords presos o els compromisos acceptats 
Disposar d’un programa informàtic “més efectiu” i més pràctic que no el 
format de taules que es presenta 
No “anomenar-se” ACI ja que té moltes barreres associades, sinó plantejar-ho 
com un procés nou i progressiu 
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Finalment, el quart i últim apartat d’aquest segon qüestionari està format per 

quatre preguntes obertes, on cada persona podia expressar lliurement la seva opinió. 

Aquestes quatre preguntes eren: 

Quins creus que són els avantatges de treballar amb aquest model? 
Quines dificultats et sembla que es poden donar treballant a partir d’aquest 
model? 
Et sembla que plantejat progressivament a les escoles, pot ser una manera 
d’incidir en la millora de l’atenció als alumnes amb necessitats educatives 
especials, per què? 
Et sembla que aplicaràs el model quan hagis de fer l’ACI d’un alumne? 

 

5.3 Dades obtingudes 

Les dades recollides al llarg de tot l’estudi les presento a continuació tenint en 

compte els diferents moments de recollida de dades exposats en l’apartat anterior.  

5.3.1 Dades obtingudes fase I 

Del total de vint-i-cinc qüestionaris que vaig entregar abans d’iniciar les 

sessions formatives sobre el procediment per cartes de personalització, se’n van respondre  

un total de vuit.  Cal destacar que si bé vaig donar una còpia del qüestionari a cada 

persona les respostes, en la majoria dels casos van ser conjuntes, com per exemple,  en 

el cas de l’EAP o fins i tot a nivell d’escoles. Aquest fet es va donar ja que al curs hi 

havia més d’una mestra de la mateixa escola i, per tant, el qüestionari es va 

respondre conjuntament (el model pel qual es va optar majoritàriament va ser el C).  

Segons les inscripcions del curs, hi havia 10 escoles diferents més l’EAP. La taula 6 recull 

el nombre de qüestionaris que vaig obtenir de cada modalitat. 

Modalitat Nº qüestionaris 
recollits 

% que representa 

A 1 100% d’EAP 
B 2 18.18% dels mestres d’aula, caps d’estudi, 

directors... 
C 5 45.45% dels mestres d’educació especial 

 
 

  Taula 6
   

Del que es desprèn de la taula 6 un 36,37% de mestres no van respondre el 

qüestionari, de tal manera que, si fem la relació per escoles, això vol dir que hi van 

haver  tres escoles que no el van respondre.  
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En una de les sessions prèvies a la presentació del procediment per cartes de 

personalització vaig posar en comú les informacions obtingudes del buidatge dels 

qüestionaris entregats a fi de poder identificar interpretacions errònies o confuses per 

part meva. Les informacions que es desprenen d’aquests qüestionaris  i que els mestres 

van ratificar van ser: 

Com es realitzen les ACI? 

Un dels professionals que està més implicat en el procés de 
realització de les ACI és el mestre d’educació especial tot i que en 
major o menor grau compta amb la col.laboració de mestres tutors i 
amb les orientacions de l’EAP. Tot i això, es remarca que aquesta 
situació es dóna quan es fan ACI tot i que aquestes no es fan com a 
norma general. De fet, varis qüestionaris utilitzen l’expressió “si se’n 
fan, les fa el mestre d’educació especial” o “últimament no se’n fan 
gaires de forma <oficial>”. El punt de partida de qualsevol d’aquestes 
ACI acostumen a ser les necessitats de l’alumne –determinades a 
partir del procés d’avaluació psicopedagògica- i en funció d’aquí, se 
n’elabora una proposta personalitzada. Generalment s’atribueix a fer 
l’ACI com a molta paperassa i per tant, només s’acaba realitzant 
“oficialment” per aquells alumnes que tenen dictamen i en alguns 
casos ni per aquests. 

En general cada escola ha anat trobant formes pràctiques d’anar 
ajustant les necessitats dels alumnes a les demandes del currículum. 
En una d’aquestes ocasions, concretament en una escola que 
col·laborava en l’estudi, exposava que es treballava a partir 
d’objectius de cicle elaborats i seqüenciats des de l’aula d’educació 
especial, i per tant, pels alumnes que requerien d’una adaptació es 
partia d’aquests objectius que concretaven els continguts mínims o 
essencials d’aquell cicle per cadascuna de les àrees curriculars. 

En una altra ocasió es posa de manifest, que més que fer ACI, les 
escoles han anat trobant altres mesures o estratègies de 
compensació de les dificultats. Algunes proposades pels mestres 
d’educació especial, però d’altres sorgides a rel de les propostes dels 
mateixos mestres tutors. 

Per a qui es realitzen les ACI? 

Bàsicament per alumnes amb dictamen o altres necessitats 
educatives especials tals com: 

Alumnes d’incorporació tardana 

Alumnes amb problemes emocionals o conductuals 

Alumnes amb dèficit 

Alumnes amb un retard escolar d’almenys dos anys 

Com s’entenen les ACI? 
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La pregunta del qüestionari demanava si les ACI que es feien 
actualment es podien etiquetar d’estàtiques. La majoria de 
qüestionaris resposts, afirmen que actualment el concepte d’ACI del 
qual es parteix és molt estàtic en el sentit que poques vegades el que 
s’ha decidit es canvia o es revisa perquè l’alumne ha progressat, 
perquè s’ha vist que potser no era el prioritari... S’acostuma a 
elaborar el document, i aquest s’obre de nou –si s’obre- al final del 
cicle per fer l’avaluació de l’alumne. Es considera que les ACI no 
determinen el que es fa a la classe, ni tampoc el que es fa a la classe 
determina el que diu l’ACI. 

En quant a la pregunta de si les ACI s’entenen com a formes de 
millorar no només l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 
especials sinó també com a fórmula de millora per a la resta 
d’alumnat de la classe, els resultats dels qüestionaris indiquen que, 
efectivament, les ACI haurien de suposar aquesta doble millora, però 
que en pocs casos es veu realment des d’aquesta perspectiva. Hi ha 
dos punts de vista diferents, algunes escoles veuen que l’ACI pot ser 
una millora de l’atenció a tot l’alumnat precisament perquè –des de la 
seva escola- hi ha una voluntat d’acostar allò que fan tots els 
alumnes amb allò que es proposa per l’alumne que té l’ACI, en aquest 
sentit, s’entén que a vegades la proposta que fan per a l’alumne amb 
necessitats educatives especials, pot ajudar a algun altre alumne. Tot 
i això, però, hi ha una segona tendència que manifesta que 
malauradament, l’ACI no suposa millores en l’atenció a la resta de 
l’alumnat perquè es veu com una etiqueta o com un aïllament del què 
fa la resta del grup. Així doncs, des d’aquest punt de vista, mai no es 
pot veure com una opció de millora per als altres. 

Què aporta o hauria d’aportar la realització de l’ACI? 

A partir de les respostes del qüestionari es posen de relleu les 
diferents “utilitats” que les escoles atribueixen a les ACI. Aquestes 
han estat: 

És o hauria de ser una eina d’ajuda per al mestre 

Permet tenir una planificació acurada del què treballa l’alumne 

Permet parlar i decidir quins recursos i materials necessita l’alumne i 
anticipar-te a ells 

Tenir constància del progrés constant de l’alumne gràcies a la revisió 
constant que exigeixen 

Quin acostuma a ser el procediment per decidir i elaborar 
l’ACI? 

Majoritàriament hi ha una demanda del mestre tutor envers el mestre 
d’educació especial per tal que l’ajudi en un determinat alumne.  En 
algunes ocasions, aquest tutor, per tal concretar millor la demanda 
omple un “full de demanda”. Existeix una indicador força generalitzat 
per la realització d’una ACI. Aquest és la presència d’una discapacitat 
evident de l’alumne. Decidit que cal emprendre el procés de 
realització d’una ACI, l’EAP elabora l’informe de les necessitats 
educatives de l’alumne fent l’estudi de cas i recollint informacions a 
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través de proves estandarditzades, entrevistes amb els pares, 
mestres... Finalment s’elabora l’ACI algunes vegades al mateix 
moment que es comunica als pares – en aquelles ocasions que es fa-. 

On es desenvolupa l’ACI? 

Existeix un ampli ventall de possibilitats en relació als possibles 
contextos on es pot desenvolupar aquesta ACI o aquest conjunt de 
mesures individualitzades per l’alumne. De fet, hi ha qui comenta que 
majoritàriament és desenvolupen a les aules d’educació especial 
altres destaquen que és a l’aula ordinària, a no ser que sigui una cosa 
molt puntual com logopèdia. Finalment, hi ha un tercera opinió que 
considera que el desenvolupament de l’ACI és dóna d’una forma 
compartida entre l’aula ordinària i l’aula d’educació especial. En 
relació a aquest aspecte, es remarca que això pot estar en funció de 
l’àrea curricular de la qual estiguem parlant. 

De fet, una de les aportacions compartides en els diferents 
qüestionaris és que les ACI bàsicament es realitzen de les àrees de 
llengua i matemàtiques, ja que com s’afirma en alguna ocasió es 
consideren “sagrades”, són les “més instrumentals” i  “les més fàcils 
d’adaptar”. En una de les escoles que han respost el qüestionari es 
posa de relleu que en aquesta escola es fan ACI d’anglès, però que la 
responsabilitat, el procés i tot plegat recau sobre el departament 
d’anglès i que en aquest cas especial hi ha poca participació per part 
de la mestra d’educació especial. Cal destacar, que aquesta, però, és 
una situació puntual en relació a les altres escoles que també han 
respost el qüestionari. 

Quina és la participació dels diferents professionals? 

Tal i com s’ha anat comentant anteriorment, el professional que 
manifesta un paper més actiu en el que fa referència a les ACI és el 
mestre d’educació especial. Aquest majoritàriament assumeix la 
responsabilitat de l’elaboració de l’ACI. Els mestres tutors col·laboren 
d’una forma molt diferent a cada centre, de manera que hi ha centres 
que tenen instaurada una dinàmica de més col.laboració i en d’altres 
aquesta no hi és tant present. Tot i això, no només depèn de l’escola 
sinó que de professional a professional hi ha grans diferències. El 
mestre tutor assumeix més responsabilitat en l’adaptació de materials 
a l’aula tot i que aquest tampoc és un aspecte generalitzat a totes les 
escoles ni en tots els professionals. 

L’EAP participa al llarg de tot el procés de realització de l’ACI. Abans 
d’iniciar-se qualsevol procés d’ACI els professionals de l’EAP elaboren 
el dictamen o altres informes de valoracions psicopedagògiques de 
l’alumne de tal manera que intervenen en el moment de proveir 
informacions sobre les condicions d’aprenentatge de l’alumne, però 
també en el procés de decisió de si cal o no emprendre l’ACI. La seva 
participació, però, no es redueix només en els moments previs a l’ACI 
sinó que l’EAP assessora i orienta –generalment al mestre d’educació 
especial- en la realització d’aquest document, aportant models, 
protocols, orientacions... Aquestes han estat observacions 
compartides en la majoria dels qüestionaris passats. 
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Una altra pregunta que també es va fer en el qüestionari i que es 
relaciona directament amb la participació dels diferents professionals, 
és la següent: com accepten els professionals la “notícia” o la 
proposta de realitzar una ACI? 

Les respostes que es donen a aquesta pregunta són molt variades, 
n’he recollit algunes a tall d’exemple: 

“ bé, sempre que se’ls donin fetes, sinó es veuen com una càrrega 
afegida” 

“ veuen l’ACI com un indicador que l’alumne té problemes greus” 

“ En alguns casos es valora com una ajuda pel nen però com una 
càrrega per ells” 

“ Fer l’ACI suposa molt d’esforç per part del mestre i en molts casos 
no es veu recompensat pel poc progrés que fa l’alumne” 

Quina és la participació dels pares? 

Hi ha tendències diferents en relació a la participació i implicació dels 
pares en relació a l’ACI del seu fill o en relació al procés de decisió. 
Des d’algunes escoles que manifesten mantenir informats en tot 
moment als pares de qualsevol d’aquests aspectes; realització d’una 
ACI, seguiment de l’alumne a l’aula d’educació especial... i demanar-
ne la conformitat dels pares, hi ha altres escoles que manifesten no 
tenir-los tant informats. 

Quines són les principals barreres entorn les ACI? 

Al llarg dels diferents qüestionaris s’argumenten diferents raons per 
la poca eficàcia o poca utilitat que avui tenen les ACI. S’apunten però, 
tres raons d’una forma generalitzada. La primera és que falta temps 
tant pels mestres tutors com pels especialistes per tal de coordinar-se 
i poder fer aquesta tasca d’una forma més conjunta. La segona raó, 
és que en moltes ocasions, falta una voluntat dels mestres tutors en 
l’assumpció de responsabilitats pel que fa a l’atenció dels alumnes 
amb necessitats educatives especials. La situació actual de la gran 
diversitat d’alumnat a l’aula, les exigències curriculars, les altes ràtios 
d’alumnes per aula... fa que el mestre tutor cada vegada es vegi més 
saturat i per tant, vagi delegant al mestre d’educació especial algunes 
d’aquestes responsabilitats. La delegació per part dels mestres d’aula 
al mestre d’educació especial és un fet compartit en les diferents 
escoles, tant des del punt de vista dels mestres especialistes com 
també segons l’opinió dels mestres tutors o d’aula. Finalment, la 
tercera raó és la falta de coneixement pràctic sobre com fer les ACI, 
quins protocols utilitzar, quins procediments cal realitzar... aquest és 
un sentiment compartit entre els mestres d’aula – més fortament- 
però també pels mestres d’educació especial i les professionals de 
l’EAP. 

Tot i aquestes dues raons importants, altres que també es 
destaquen: 
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- Acostumen a ser processos massa extensos i llargs amb molts 
papers 

- “Sovint, tot i la feina i l’esforç que ha suposat la seva realització, no 
s’acaba aplicant allò que s’ha escrit” o “ No acaben de ser realistes, 
poques vegades coincideix allò que s’ha decidit amb el que es fa” 

-  No està clar per quins alumnes cal fer l’ACI  

- Generalment són programacions que s’allunyen molt de la 
programació de cicle 

- És difícil seguir tots els passos i també possibilitar les diferents 
coordinacions. 

 

5.3.2 Definició de les categories d’anàlisi per les dades de 

la  fase II i III 

A fi de poder extreure les conclusions pertinents a l’estudi, he intentat agrupar 

la informació obtinguda de la recollida d’informació de la fase II i III a partir de 

quatre categories diferents, atenent a les principals aportacions que el procediment per 

cartes de personalització proposava . Aquestes han estat: 

1. En relació al concepte de personalització del currículum que planteja el 

procediment 

Dins aquesta categoria he inclòs totes les consideracions que els professionals 

han manifestat entorn al concepte sobre personalització que, de fons, plantejava el 

procediment. Tals com la participació de l’alumne en el si del grup classe, com la 

necessitat de plantejar l’adequació en base als referents comuns, com la possibilitat 

d’entendre aquest procés de personalització com una millora en l’atenció no només 

de l’alumne amb necessitats educatives especials, sinó per tot el grup classe. A més 

també s’hi inclouen les respostes que valoren la implicació de tots els professionals, el 

reconeixement del Dret dels pares i el mateix alumne en el disseny i l’aplicació de la 

proposta... 

Aquests i altres punts són els que he considerat que formen part de la 

categoria i que, per tant, els diferents professionals n’han donat el seu punt de vista, 

tant a nivell de destacar els aspectes que creuen que poden significar un avantatge o 

una millora, com també aquells que, des del seu parer, poden significar una dificultat 

o una limitació. 
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2. La participació o implicació per part de tots els professionals en l’elaboració del 

procés de personalització. 

En relació a la participació dels diferents professionals, aquests han anat 

destacant un conjunt de consideracions que preveuen algunes limitacions al 

procediment, però  també els seus avantatges. Dins aquesta categoria podeu trobar 

informacions relatives al paper dels mestres d’educació especial en l’aplicació del 

procediment per cartes de personalització, el rol dels mestres d’aula, si prenen un 

compromís més fort en l’atenció a la diversitat des dels processos de planificació del 

currículum... 

3. Procediments i protocols plantejats en el model per cartes de personalització, a 

l’hora de dur-lo a la pràctica. 

A mesura que s’anava presentant el procediment per cartes de personalització als 

professionals que formaven part de l’estudi, s’anaven desprenent un conjunt de 

consideracions entorn a com estaven presentats i organitzats els protocols del 

procediment. Dins aquesta categoria, hi trobem informacions sobre si el format de 

taules en el qual es presenta el procediment és el més indicat, si hi ha suficient espai 

per tal de concretar les decisions, l’ordre en el qual s’elaboren les cartes, el suport 

informàtic... 

Dins aquesta categoria també hi he inclòs la possibilitat d’aplicar aquest 

procediment a l’escola i concretament a l’etapa de primària, ja sigui en la seva 

totalitat (és a dir les quatre cartes) o bé per parts (només alguna de les cartes).  

Els professionals que han participat en l’estudi també han pogut anar valorant 

l’eficàcia o la utilitat que, des del seu punt de vista, podien tenir les diferents eines o 

orientacions que s’anaven donant per tal d’elaborar cada carta, com per exemple, les 

operacions de personalització, els criteris de priorització, les diferents formes per portar 

a terme la personalització d’activitats... 

4. Utilitats o eficàcia de la utilització del model per la millora dels processos de 

personalització 

Aquesta categoria inclou totes les suggerències iconsideracions que els 

professionals han manifestat entorn a la futura eficàcia o aplicabilitat del 

procediment en el context educatiu escolar. També inclou totes aquelles impressions 

que els mestres i psicopedagogues han expressat com a possibles maneres per anar 

introduint el procediment a la realitat actual. És important tenir present que el 
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procediment per cartes de personalització  suposa treballar d’una forma més innovadora 

els processos de personalització i, a més, demana un canvi a tota la comunitat 

educativa.  

Dins aquesta categoria també hi he considerat les informacions tals com si el 

procediment per cartes de personalització és una eina que permet treballar d’immediat 

o amb més rapidesa que alguns altres mètodes utilitzats en l’actualitat, si permet 

atendre millor les necessitats educatives dels alumnes o incidir indirectament en la 

millora de l’atenció de tots els altres alumnes del grup classe... 

5.3.3 Dades obtingudes a la fase II 

Les observacions que es desprenen d’aquesta segona fase de recollida 

d’informació, parteixen de l’anàlisi dels resums que vaig fer de totes i cadascuna de les 

sessions dedicades a l’estudi. Concretament són set sessions de dues hores de durada. 

Aquests resums es poden veure a l’annex II,  juntament amb els materials que vaig 

utilitzar en les diferents sessions (veure annex IV, VI i VIII).  

Les dades que he anat recollint en aquesta fase, les he organitzat a partir de 

quatre categories destacades en l’apartat 5.3.2 i de cada categoria he diferenciat 

avantatges o aspectes positius o dificultats identificades pels mestres, tot i que 

cadascuna –segons diferents interpretacions- podria entendre’s des de punts de vista 

molt diferents. Tot i això, els professionals que han participat a l’estudi ho han vist 

d’una o altra manera i, per tant, així ho he recollit. A continuació, podeu veure les 

informacions que s’han anat desprenent i, en la columna ombrejada, s’hi indica el 

nombre de vegades que ha aparegut aquest comentari. A la columna del costat, 

encapçalada per “freq”, la freqüència d’aparició, en relació al % que correspon al 

conjunt d’avantatges o dificultats (respectivament) indicades en tota la categoria. 
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A.- En relació al concepte de personalització del currículum que planteja el model 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
A.a.1 Suposa que l’alumne treballi els 
mateixos continguts que la resta del 
grup classe, adequats a les seves 
característiques 

4 13.79 

A.d.1 Suposa fer un canvi en les 
funcions o tasques que 
actualment està desenvolupant el 
mestre d’educació especial 

7 25 

A.a.2 Prioritza per sobre de tot la 
participació de l’infant 2 6.89 

A.d.2 Si es proposa com a ACI pot 
ser difícil d’entendre ja que, 
actualment, hi ha moltes barreres 
dels professionals associades 

2 7.14 

A.a.3 Es parteix no de les necessitats de 
l’alumne sinó del què li podem oferir en 
relació als altres 

5 17.24 

A.d.3 Suposa fer un canvi en les 
funcions o tasques que 
actualment, està desenvolupant 
el mestre tutor 

8 28.57 

A.a.4 Suposa un enriquiment mutu pels 
professionals i per tots els alumnes 2 6.89 

A.d.4 Implica un canvi de cultura, 
i això pot ser difícil 6 21.42 

A.a.5 Suposa un treball més continuat i 
dinàmic i obert 7 24.13 

A.d.5 L’avaluació de l’alumne és 
un dels punts que té més dubtes 5 17.85 

A.a.6 Permet començar a treballar el 
més aviat possible i anar reconduint les 
decisions 

2 6.89 

A.a.7 Dóna més importància a la 
integració de l’alumne a l’aula que no 
als continguts 

1 3.44 

A.a.8 Cal plantejar el procés 
d’adaptació del currículum com un 
procés de personalització, més que 
individualització 

5 17.24 

A.a.9 No requereix de condicions 
prèvies per ser aplicat 1 3.44 

 

Taula 7

 
B.-  La participació o implicació per part de tots els professionals 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
B.a.1 El model implica d’una forma 
molt més activa als diferents 
professionals i sobretot als mestres tutors

7 50 B.d.1 Requereix  poder treballar 
coordinadament amb els altres i 
això pot ser difícil per manca de 
temps 

1 50 

B.a.2 Augmenta la sensibilització envers 
l’atenció de l’alumnat amb NEE 

5 35.71 

B.a.3 Facilita la participació dels pares, 
ja que ho estableix en un dels apartats 

2 14.28 

B.d.2 Suposa un consens més 
ampli pel que fa referència a 
l’atenció del nen 
Demana un compromís de tot el 
claustre i dels equips directius 

1 50 

Taula 8
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C.-  Procediment plantejat per tal de dur-lo a la pràctica 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
C.a.1 Els passos estan clars i ben marcats 7 25 C.d.1 Sembla un procediment llarg 

i implica la intervenció de molts 
professionals 

1 50 

C.a.2 Demana una col.laboració molt 
estreta entre els diferents professionals 

2 7.14 

C.d.2 No hi ha cap espai per fer el 
seguiment de l’alumne 

1 50 
C.a.3 Sistematitza els procediments 
Permet identificar i seleccionar 
fàcilment quins són els aspectes a 
treballar 

4 14.28 

C.a.4 Permet recollir aspectes que es 
treballen actualment i també concreta 
les fites a assolir 

2 7.14 

C.a.5 És molt més àgil a partir del 
suport informàtic 

4 14.28 

C.a.6 Permet fer la feina d’una manera 
pràctica i real, avaluada moment a 
moment 

3 10.71 

C.a.7 El temps d’aplicació és bastant 
ajustat i real 

1 3.5 

C.a.8 Els passos, apartats són oberts i 
flexibles i es poden anar realitzant 
parcialment 

5 17.85 

 

Taula 9

 

 
D.- Utilitats o eficàcia de la utilització del model 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
D.a.1 La carta de participació pot ser 
molt efectiva per tal d’implicar als 
mestres i fer que hi trobin sentit 

4 50 

D.d.1 Pot ser més difícil d’aplicar 
en aquells casos on les diferències 
entre el què sap l’alumne i el que 
treballen els altres són molt grans 

3 75 

D.a.2 Clarifica una mica més, qui pot 
ser subjecte a una adaptació del 
currículum 

1 12.50 

D.a.3 Dóna una atenció més global a 
l’alumne, i no només de les 
instrumentals 

3 37.5 

D.d.2 Encara no queda del tot 
clar, quan s’ha d’elaborar l’ACI, 
perquè no es disposa de 
normativa clara. 

1 25 

Taula 10 
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5.3.4 Dades obtingudes a la fase III 

En aquesta fase es van passar i recollir dinou qüestionaris. D’aquests, tres 

corresponen a les professionals de l’EAP, cinc a les mestres de primària, una 

psicopedagoga de secundària i onze a les mestres d’educació especial.  

Pel que fa a les dades recollides al segon apartat, ja que el primer apartat tan 

sols demanava algunes dades relatives a les característiques de la població, les he 

representat en les següents gràfiques,  a partir de les respostes donades en l’escala 

d’acord o desacord, segons  si el procediment per cartes de personalització tendeix a: 

 

Evitar en certa mesura l’efecte calaix 
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Gràfica 1 

Gràfica 2 
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Implicar canvis en la forma de veure les necessitats educatives especials de 

l’alumne, com una forma de millora a la resposta de tots els altres 
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Implicar d’una forma més activa a tots els professionals 
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Gràfica 5 

Gràfica 3 
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Facilitar la participació dels pares 
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En relació a aquesta pregunta hi va haver una objecció per part d’un dels 

qüestionaris. Posava de manifest que el “procediment per cartes de personalització” 

era un model que tenia en compte la participació dels pares tot i que això, no 

depenia estrictament del model, donat que la utilització d’altres models també 

podien implicar més o menys als pares. 

 

 

 

 

Suposar treballar amb un model més coherent amb l’estructura curricular 
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Gràfica 6 

Gràfica 7 
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Evitar en certa mesura l’efecte delegació 

 

0

10

20

30

40

50

Evita efecte delegació?

Gens d'acord
Poc acord
Cert acord
Força acord
Molt acord

 

 

 

Agilitzar el procés tenint en compte que es presenta en suport informàtic 
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Donar una atenció més globalitzada a l’alumne atenent que proposa 

elaborar-ho simultàniament a diferents àrees 
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Redueix progressivament l’elaboració exclusiva de l’ACI per part del mestre 

d’educació especial, a mesura que els mestres de l’aula van fent-se més competents 

en la seva utilització 
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Valoració del grau d’acord o desacord en relació als canvis proposats 
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1.- Plantejar l’avaluació per competències bàsiques 
2.- Afegir unes columnes per determinar el grau d’assoliment objectius 
3.- Fulls seguiment per facilitar les coordinacions 
4.- Millorar el suport informàtic 
5.- No denominar-ho ACI 
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En aquest apartat es podien afegir noves propostes de canvi. Hi van haver 

dues anotacions: 

Establir algun full per a recollir dades a les sessions d’avaluació on es 
valorin també les actituds i l’esforç a part del progrés. Si cal també 
destacar algunes incidències. 

Posar un horari setmanal de seguiment dels alumnes d’educació 
especial. 
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Les taules que venen a continuació, recullen les informacions que van donar 

els professionals a partir de preguntes obertes que es plantejaven al final del 

qüestionari, una vegada més, les he categoritzat segons les categories definides en 

l’apartat 5.3.2. 

 

 

 
A.- En relació al concepte de personalització del currículum que planteja el model 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
A.a.1 Suposa que l’alumne treballi els 
mateixos continguts que la resta del 
grup classe, adequats a les seves 
característiques 

2 5.71 

A.d.1 Suposa fer un canvi en les 
funcions o tasques que 
actualment està desenvolupant el 
mestre d’educació especial 

4 18.18 

A.a.2 Prioritza per sobre de tot la 
participació de l’infant 

7 20 

A.d.2 Si es proposa com a ACI pot 
ser difícil d’entendre ja que, 
actualment, hi ha moltes barreres 
dels professionals associades 

2 9.09 

A.a.3 Es parteix no de les necessitats 
de l’alumne sinó del què li podem 
oferir en relació als altres 

6 17.14 

A.d.3 Suposa fer un canvi en les 
funcions o tasques que 
actualment, està desenvolupant 
el mestre tutor 

9 40.90

 
A.a.4 Suposa un enriquiment mutu 
pels professionals i per tots els 
alumnes 

7 20 

A.d.4 Implica un canvi de cultura, 
i això pot ser difícil 

7 31.81 

A.a.5 Suposa un treball més continuat 
i dinàmic i obert 6 17.16 

A.d.5 L’avaluació de l’alumne és 
un dels punts que té més dubtes 0 0 

A.a.6 Permet començar a treballar el 
més aviat possible i anar reconduint 
les decisions 

2 5.71 

A.a.7 Dóna més importància a la 
integració de l’alumne a l’aula que 
no als continguts 

3 8.5 

A.a.8 Cal plantejar el procés 
d’adaptació del currículum com un 
procés de personalització, més que 
individualització 
 

2 5.71 

A.a.9 No requereix de condicions 
prèvies per ser aplicat 0 0 

 

Taula 11
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B La participació o implicació per part de tots els professionals 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
B.a.1 El model implica d’una forma 
molt més activa als diferents 
professionals i sobretot als mestres 
tutors 

13 46.42

B.d.1 Requereix  poder treballar 
coordinadament amb els altres i 
això pot ser difícil per manca de 
temps 

5 41.66 

B.a.2 Augmenta la sensibilització 
envers l’atenció de l’alumnat amb 
NEE 

14 50 

B.a.3 Facilita la participació dels 
pares, ja que ho estableix en un dels 
apartats 

1 3.5 

B.d.2 Suposa un consens més 
ampli pel que fa referència a 
l’atenció del nen 
Demana un compromís de tot el 
claustre i dels equips directius 

7 58.33 

Taula 12

 

 
C Procediment plantejat per tal de dur-lo a la pràctica 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
C.a.1 Els passos estan clars i ben 
marcats 

17 36.17 C.d.1 Sembla un procediment llarg 
i implica la intervenció de molts 
professionals 3 60 

C.a.2 Demana una col.laboració molt 
estreta entre els diferents professionals 5 10.60

C.d.2 No hi ha cap espai per fer el 
seguiment de l’alumne 2 40 C.a.3 Sistematitza els procediments 

Permet identificar i seleccionar 
fàcilment quins són els aspectes a 
treballar 

9 19.14 

C.a.4 Permet recollir aspectes que es 
treballen actualment i també 
concreta les fites a assolir 

6 12.76 

C.a.5 És molt més àgil a partir del 
suport informàtic 3 6.3 

C.a.6 Permet fer la feina d’una 
manera pràctica i real, avaluada 
moment a moment 

2 4.2 

C.a.7 El temps d’aplicació és bastant 
ajustat i real 2 4.2 

C.d.8 Els passos, apartats són oberts i 
flexibles i es poden anar realitzant 
parcialment 

3 6.3 

 

Taula 13
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D Utilitats o eficàcia de la utilització del model 
 
Avantatges  Freq Dificultats  Freq 
D.a.1 La carta de participació pot ser 
molt efectiva per tal d’implicar als 
mestres i fer que hi trobin sentit 

4 50 

D.d.1 Pot ser més difícil d’aplicar 
en aquells casos on les diferències 
entre el què sap l’alumne i el que 
treballen els altres són molt grans 

2 100 

D.a.2 Clarifica una mica més, qui pot 
ser subjecte a una adaptació del 
currículum 

1 20 

D.a.3 Dóna una atenció més global a 
l’alumne, i no només de les 
instrumentals 

3 30 

D.d.2 Encara no queda del tot 
clar, quan s’ha d’elaborar l’ACI, 
perquè no es disposa de 
normativa clara. 

0 0 

Taula 14

 



 151

Capítol 6  

6.1 Conclusions de l’estudi 

A continuació exposo les principals conclusions extretes de l’anàlisi de les dades 

recollides al llarg del procés de recerca, referint-les als objectius proposats inicialment. 

El primer objectiu amb el qual iniciava aquest procés de recerca consistia en la 

definició i concreció d’un procediment que pogués ser d’utilitat als mestres i altres 

professionals per tal de dur a terme els processos de personalització del currículum. 

Aquest procediment l’he exposat en el capítol 4.  El procés de recerca que he estat 

desenvolupant (ja sigui durant els moments de concreció del procediment o al llarg 

del curs de formació), m’ha permès identificar alguns “punts forts” i “punts febles” del 

procediment i dels instruments que he utilitzat. A continuació exposaré les conclusions 

sobre el disseny del procediment que he plantejat als professionals, identificant 

elements o decisions que sembla oportú mantenir, i altres que seria convenient 

revisar.   

a) “Punts forts” del procediment per cartes de personalització que seria 

convenient mantenir: 

- L’ordre de desenvolupament de les fases del procediment sembla 

prou convenient mantenir-lo, és a dir, iniciar el procés mitjançant la 

carta de participació, en segon lloc elaborar la carta de priorització i, 

finalment, desenvolupar de forma paral.lela la carta de suports 

ecològics i la carta d’avaluació. D’aquesta manera, per exemple,  

començar per la carta de participació incideix en que l’alumne sigui 

atès des del primer moment en el que es detecta que l’alumne no 

segueix el currículum comú i, alhora, començar per la carta de 

participació, també permet atendre’l en relació a les diferents àrees 

curriculars en les quals pugui presentar dificultats. A més a més, les 

decisions que s’hagin pogut prendre entorn la participació de 
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l’alumne en el grup classe, orienta  perquè més endavant es puguin 

prendre decisions sobre l’avaluació  o altres suports que l’alumne pot 

precisar28. Des del nostre punt de vista, interpretem que desenvolupar 

el procediment d’acord a aquests passos o fases, s’ha vist útil i prou 

adequat per a la pràctica dels professionals atenent, per una banda, 

a les necessitats d’aquests professionals i, per altra banda, a les 

principals inquietuds (atendre l’alumne en un primer moment, fer-ho 

en relació a les diferents àrees...) que incidien en el disseny del 

procediment per cartes de personalització . 

- L’estructura de les diferents cartes de personalització ha centrat els 

processos de decisió en base al currículum general. Això incideix en 

que la planificació personalitzada no s’hagi de fer compatible amb la 

programació general, sinó que ja des d’un començament, el fet de ser 

aquesta programació la base per a la personalització, permet un 

vincle directe entre la programació general i la planificació 

individualitzada29. Al mateix temps, es  redueix la necessitat de 

materials o programacions alternatives i alhora s’economitza la tasca 

del professional. 

- El fet que el procediment plantegi, en les diferents fases, decisions més 

àmplies –com en el cas de la carta de prioritats en base a OGE i 

OGA- i altres decisions molt més particulars sobre “el dia a dia” o la 

intervenció a l’aula – com en el cas de la carta de participació 

                                                 

 

 

28 Veure dades referents a la categoria A, C i D apartats A.a.5, C.a.1 i D.a.3 de la fase II i III i la 

gràfica 11 en la qual s’indica que més d’un 40% dels professionals estan “força d’acord” que 

treballar amb aquest procediment implica donar una atenció més global a l’alumne i 

gairebé un 50% dels professionals manifesten un “molt d’acord” en aquest aspecte. 

  

29 Vegeu les dades obtingudes en la categoria A concretament als apartats A.a.1 i A.a.2 de la 

fase II i III en els quals es destaca la vinculació de la programació de l’aula amb la planificació 

individualitzada de l’alumne i la seva participació en el grup classe.  
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basada en activitats de l’aula-. Aquest fet facilita tenir una visió 

general de l’educació de l’alumne durant l’etapa i, per tant, a llarg 

termini, però per altra banda, també permet tenir concretada la 

intervenció del mestre a l’aula30. Des del nostre punt de vista, 

interpretem que pels mestres en un primer moment els és de més 

utilitat pensar, per exemple a nivell d’activitats, però utilitzar –en 

algun moment- objectius de caràcter més general (com els OGE o els 

OGA) els dóna un visió molt més amplia de quina és la intervenció 

que es plantegen per aquell alumne. Una visió que, d’altra banda, 

dóna unitat al conjunt d’intervencions del dia a dia. 

- Les bases curriculars que s’han pres com a referència per a cada carta 

de personalització, concretament els OGE i OGA per la carta de 

prioritats, les activitats de la unitat de programació per la carta de 

participació i els objectius de cicle o la proposta de “competències 

bàsiques” per la carta d’avaluació, semblen indicades per facilitar el 

procés de decisió i alhora convenir amb els objectius del disseny.  

Emprar les “competències bàsiques” i concretament la proposta de 

seqüenciació que s’ha preparat i s’ha mostrat en el disseny del 

procediment i en el curs de formació, resulta d’utilitat per als 

professionals, però malgrat això, des del nostre punt de vista, 

considerem que convindria que la carta d’avaluació es plantegés 

amb major vinculació amb les bases d’avaluació que s’utilitzen a 

cada centre. 

                                                 

 

 

30 La categoria A recull algunes de les opinions que van expressar els professionals en aquest 

sentit, per exemple en l’apartat A.a.5 de al fase II i III on apareix 7 i 6 vegades respectivament 

que el procediment per cartes de personalització els permet fer un treball més continuat amb 

l’alumne. A més, que aquesta intervenció concreta aspectes a treballar actualment i també 

les fites a assolir més endavant (vegeu categoria C, apartats C.a.4 de la Fase II i III amb una 

freqüència d’aparició de 7,14 % i un 12,75 %). 
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- Que en la carta de suports ecològics s’identifiquin visualment i ben 

gràficament (per exemple a partir de colors diferents), els moments 

en els quals l’alumne és atès fora de l’aula ordinària ja que, 

d’aquesta manera, pot facilitar prendre consciència de la idoneïtat o 

no d’aquest fet (i de la intensitat en la qual es dóna) i, en el transcurs 

del temps, poder identificar les variacions (cap un sentit o un altre) 

de l’emplaçament en el qual l’alumne ha estat atès en els diferents 

moments de la seva escolaritat31. 

- La presentació del procediment per cartes de personalització a través 

d’un suport informàtic. Aquest fet permet més agilitat en la presa de 

decisions i centrar-se en aspectes generals (per exemple els suports 

que es proveeixen a l’alumne) o en aspectes més particulars (com la 

participació de l’alumne en una àrea determinada) tant en pantalla 

com en els diferents tipus d’impressió. 

- La possibilitat que ofereix el procediment per cartes de 

personalització per a la participació conjunta de tots els  professionals 

i dels pares al llarg de tota la proposta. Aquest fet, entre d’altres 

coses, sembla que ho facilita el disseny del procediment i l’estructura i 

les fases en les quals es presenta. 

b) Els punts febles del procediment per cartes de personalització que seria 

interessant revisar, són: 

- La utilitat que pot suposar pels mestres el fet que: 

 El protocol de la carta de prioritats inclogui la columna referida als 

criteris de priorització 

                                                 

 

 

31 El procediment per cartes de personalització es planteja com una forma d’augmentar la 

sensibilització progressiva dels diferents mestres i professionals envers l’atenció a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials (vegeu categoria B, apartats B.a.2 amb una freqüència 

d’un 35,71% a la fase II i un 50% a la fase III), en aquest sentit, la carta de suports ecològics hi 

contribueix d’una forma visual. 
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 El protocol de la carta de participació inclogui la columna referida 

a les  diferents formes d’adaptació que es proposaven en el model 

(a tall d’orientació) 

 El protocol de la carta d’avaluació inclogui les columnes referides a 

les operacions de personalització  

Ja que, des del punt de vista dels professionals, utilitzar al llarg del 

procés de decisió els “criteris”, les “propostes d’adaptacions” i les  

“operacions” que es proposen esdevenen de molta utilitat per tal de ser 

conscients de les decisions que van prenent i del per què s’orienten cap 

unes opcions o unes altres. No obstant i això, els professionals consideren 

poc necessari explicitar-les en el protocol32.  

- El format en el qual es presenta la carta d’avaluació33 ja que, els 

professionals van valorar que els seria d’utilitat que en aquesta carta 

s’inclogués una columna que indiqui si l’alumne ha assolit o no els 

objectius/competències que se li havien personalitzat34. Això permet 

al llarg del trimestre, curs... que el mestre i els altres professionals 

puguin identificar ràpidament quins objectius estan ja assolits, quins 

s’estan assolint i quins encara no ho estan. 

- El procediment per cartes de personalització es presenti mitjançant 

un  programa informàtic que permeti moure’s amb més facilitat 

                                                 

 

 

32 Les consideracions sobre el fet d’eliminar la columna del protocol (a  la carta de prioritats, 

participació i avaluació) no han estat quantificades, però si que es recullen en el diari de les 

sessions nº 2, 3 i 4. 

33 Aquesta consideració es recull en la gràfica 15, concretament quan més d’un 60% dels 

professionals valoraven que calia afegir unes columnes a la carta d’avaluació per tal de 

determinar el grau d’assoliment dels objectius. Les consideracions sobre la carta de 

participació i de prioritats no han estat quantificades, però si que es recullen en el diari de les 

sessions 2 i 3.  

34 Vegeu annex V en el qual es presenta la proposta de com podria quedar estructurada 

aquesta carta d’avaluació. 
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entre les diferents pantalles així com també, activar-ne unes o unes 

altres en funció del cicle en el qual s’estigui treballant35. Aquesta 

millora seria possible si el document no es presentés utilitzant taules 

de Word sinó que es treballi mitjançant un sistema de gestió de la 

informació més eficaç, com per exemple, a través de l’Access.    

 

En el segon objectiu de la recerca, em plantejava l’eficàcia o la millora que el 

procediment per cartes de personalització podia suposar en relació a les pràctiques 

actuals entorn aquest tema. A continuació presentaré les conclusions a les quals he 

pogut arribar, tenint en compte les qüestions que em plantejava inicialment en la 

descripció dels objectius: 

2.1  El procediment redueix els efectes de “demora”, “delegació” i “calaix”? 

- Efectivament, des del punt de vista dels professionals que han 

participat en l’estudi, el procediment per cartes de personalització 

incideix directament en la reducció dels tres efectes.  

 Pel que fa referència a l’efecte de “demora”36 es considera que el 

fet de prendre decisions d’una forma simultània en les diferents 

àrees curriculars i d’una forma paral·lela al procés d’avaluació 

psicopedagògica, fa que l’alumne no sigui desatès (i per tant, no 

perdi opció a participar) durant el desenvolupament de les 

activitats de classe. A més, aquesta decisió la pren majoritàriament 

el mestre de l’aula amb la qual cosa, no ha “d’esperar” que 

l’especialista li digui què ha de fer. 

                                                 

 

 

35 Vegeu gràfica 15, concretament en el punt 4 en el qual un 40% dels professionals consideren 

necessari millorar el suport informàtic. 

36 Vegeu la gràfica 13 en la qual gairebé un 60% dels professionals consideren que estan 

“força d’acord” en que el procediment per cartes de personalització evita en certa mesura 

l’efecte “demora”. 



 157

 Els professionals consideren que la participació dels diferents 

professionals al llarg del procés de decisió que gira entorn aquesta 

programació individualitzada és més forta mitjançant el 

procediment per cartes de personalització, en comparació amb les 

pràctiques que venen desenvolupant fins al moment37. Juntament 

amb aquest fet, el procediment planteja prendre les decisions (de la 

participació) entorn un referent curricular molt concret com són les 

activitats de l’aula. Això ajuda directament al mestre a l’hora de 

desenvolupar les classes i, per tant, fa que li sigui una eina útil. El 

que es veu evident és que, quan utilitzem (al llarg del procés de 

decisió) referents comuns als generals i aquests són concrets, 

augmenta la funcionalitat d’aquesta eina pel mestre i, per tant, es 

tendeix a reduir l’efecte “calaix”38. A més, s’evita dissenyar propostes 

alternatives més difícils de compatibilitzar amb el currículum 

general. 

 El procediment per cartes de personalització redueix també l’efecte 

“delegació”39 en el mateix moment que els professionals han 

constatat que es tracta d’un procediment que facilita la 

participació activa dels diferents professionals que atenen  l’alumne 

i fa augmentar el seu compromís en el desenvolupament de les 

decisions preses. No es tracta de “què ha de fer l’especialista per 

atendre l’alumne?” sinó que el mestre es pregunta “com he 

d’organitzar l’aula, quins materials em fan falta perquè aquest 

                                                 

 

 

37 Aquestes pràctiques han estat recollides en la fase I i expressades en l’apartat 5.3.1 

38 Vegeu gràfica 1 en la qual un 45% dels professionals considera que està “força d’acord” amb 

l’afirmació que el procediment per cartes de personalització evita en certa mesura l’efecte 

calaix a més, d’un 25% que consideren estar-hi “molt d’acord”. 

39 Vegeu gràfica 8 en la qual un 43% dels professionals valora estar “força d’acord” amb 

l’afirmació que el procediment per cartes de personalització evita en certa mesura l’efecte 

delegació i un 35% dels professionals expressa estar-hi “molt d’acord”. 
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alumne participi? ”, encara que aquest mestre d’àrea pugui rebre 

el suport de l’especialista en tot moment. 

2.2 Implica d’una forma més activa a tots els professionals entorn a l’atenció 

de l’alumnat amb necessitats educatives especials? 

- Efectivament el procediment per cartes de personalització incideix 

directament en una participació activa i més forta (en comparació 

amb les pràctiques que es donaven fins al moment), sobretot en 

relació als mestres d’àrea, ja que majoritàriament ells són qui prenen 

i duen a terme les decisions, a diferència d’altres pràctiques 

desenvolupades fins al moment en les quals només eren 

“responsables” de l’aplicació, tot i això, aquesta col.laboració ha 

d’anar augmentant progressivament40.  

- El procediment per cartes de personalització implica un canvi en les 

tasques i funcions, tant del mestre tutor o d’àrea com també del 

mestre d’educació especial. Així doncs, el mestre tutor o d’àrea, no 

només és un receptor passiu, sinó que col.labora i participa 

activament en el procés de decisió. Això fa que, per una banda, es 

redueixi –tal i com s’ha dit- l’efecte “delegació” i “calaix”, però, per 

altra banda, fa que augmenti progressivament la seva competència 

per donar resposta a la diversitat des de la participació de tot 

l’alumnat a l’aula.  En canvi, el mestre d’educació especial, des del 

procediment per cartes de personalització, pren un paper més fort 

com a assessor, orientador i coordinador d’aquest procés de decisió i 

que acompanya al mestre tutor o d’àrea a l’hora de fer possible que 

l’alumne sigui atès dins l’aula ordinària, donant a conèixer 

procediments per tal de planificar individualitzadament, orientant 

                                                 

 

 

40 Vegeu les dades obtingudes en la categoria A i B (fase II i III), concretament en els apartats 

A.d.1, A.d.3, B.d.1 amb unes freqüències d’aparició molt significatives. 
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sobre l’aplicació de metodologies flexibles, donant suport directe dins 

l’aula...  

2.3 Es tracta d’un procediment clar, ordenat en relació als procediments dels 

quals es disposen actualment i coherent amb el currículum actual ? 

- Els professionals que han col.laborat en l’estudi han manifestat 

obertament que el procediment per cartes de personalització els 

serveix com a model i clarificació del què ha de ser un procés de 

planificació individualitzada, del qual fins al moment no 

disposaven41. 

- El format a partir de les cartes de personalització facilita tenir clar 

quines decisions cal prendre (prioritats, suports, participació...), però 

alhora permet fer-ho d’una forma ordenada i coherent amb 

l’estructura del currículum actual (decisions generals sobre un primer 

nivell de concreció, altres sobre un tercer nivell...) 

2.4 Es tracta d’un procediment que permet avançar cap a un model 

pedagògic més inclusiu i contextual, on tots els alumnes puguin ser inclosos en el 

context de l’aula ordinària ? 

- Tot i que el procediment per cartes de personalització està 

fonamentat i dissenyat a partir dels principis de l’escola inclusiva, el 

nostre sistema educatiu i les pràctiques que es desenvolupen a les 

escoles no sempre estan plantejades des d’aquesta òptica, fet que pot 

dificultar el desenvolupament del procediment per cartes de 

personalització i els seus propòsits. Tanmateix, pel que es desprèn de 

l’estudi, sembla que aquest procediment pot esdevenir un primer 

                                                 

 

 

41 Veure dades de la categoria C, en els apartats C.a.1, C.a.3 i C.a.8 de les fases II i III o també 

les gràfiques 2, 4 i 7. 
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agent de canvi per anar incidint progressivament en l’augment de 

pràctiques més inclusives a les escoles42. 

- Per tal d’avançar cap a un model pedagògic més inclusiu, els 

professionals que van col·laborar en l’estudi van posar de manifest 

que no només calia una reflexió profunda en relació a les tasques que 

cada professional desenvolupava (en el procés de planificació 

individualitzada  o altres processos), sinó que també calia una 

reflexió general a nivell de centre sobre quins són els plantejaments 

de fons que s’utilitzen per organitzar l’atenció a la diversitat al centre. 

Aquest fet, si bé en un primer moment s’interpreta com una 

necessitat, més endavant es valora com una dificultat entorn a 

l’aplicació del procediment43. 

- A més a més, una altra condició identificada com altament 

necessària és la clarificació per part dels poders públics de 

determinats processos que contribueixen a l’augment de pràctiques 

inclusives a l’escola, tals com la planificació individualitzada, 

l’escolarització de l’alumnat en estructures segregades (escoles 

d’educació especial, aules fora de les aules ordinàries...). 

- El fet de treballar paral.lelament amb les diferents àrees del 

currículum i fer que cada professional pugui anar prenent decisions 

per tal de facilitar la participació de l’alumne a cada àrea, permet 

que l’alumne disposi d’una atenció més complerta i adequada a les 

seves necessitats44, ja que l’alumne té personalitzat el currículum de 

                                                 

 

 

42 Podem relacionar les dades obtingudes en les gràfiques 3, 5, 11, 12 i 14 amb aquesta 

afirmació. 

43 Vegeu dades de la fase II i III de la categoria A, concretament en els apartats A.d.1 (25 i 

18,18%) i A.d.3 (28,57 i 40,90%). 

44 La gràfica 11 mostra que un 42% dels professionals expressen estar “força d’acord” en que el 

procediment per cartes de personalització suposa una atenció més globalitzada a l’alumne 

atenent que proposa elaborar-se simultàniament a diferents àrees, a més d’un 45% de 
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totes aquelles àrees en les quals li és necessari i no, només, en relació a 

les instrumentals (tal i com passava en les pràctiques actuals de les 

ACI).  

2.5 El procediment per cartes de personalització clarifica quan, com, per a qui 

cal realitzar un procés de planificació individualitzada  i quines són les seves finalitats? 

- Conèixer el desenvolupament d’un possible procediment pràctic per tal de 

dur a terme les adaptacions del currículum va ajudar als mestres a 

clarificar les finalitats i les conseqüències que suposava aquest procés de 

decisió. Tot i això, el fet de no disposar d’una regulació que estableixi totes 

aquestes qüestions, dificulta i condiciona, una vegada més, l’eficàcia de 

nous procediments i protocols45. 

2.6 Es tracta d’un procediment que pot ser aplicat avui mateix a les escoles 

com a proposta de millora de les actuals ACI? 

- La resposta a aquesta pregunta és que, efectivament, els professionals que 

van participar en l’estudi van considerar que es tractava d’un procediment 

que podia introduir-se a les escoles ja que responia a qüestions que ara per 

ara en molts casos no estaven cobertes i a més, ho feia d’una manera 

realista i sensible a les pràctiques i funcionament de cada centre. No 

obstant això, consideraven que el procediment s’havia d’anar introduint 

d’una forma molt progressiva per tal que els diferents professionals 

poguessin anar entenent els diferents apartats i finalitats del procediment, 

ja que, si no es podia malentendre i, al mateix temps, podia alterar els seus 

propòsits. 

                                                                                                                                               

 

 

professionals que expressa estar-hi “molt d’acord”. També podem veure-ho sintetitzat en la 

categoria D en l’apartat D.a.3 ja sigui de la fase II i III. 

45 En la categoria D ( D.d.2 de la fase II) es va identificar com una dificultat el fet que la 

normativa, una vegada més, no clarificava “quan”, “com”, “per a qui” s’havia d’elaborar 

l’ACI, encara que el procediment per cartes de personalització servia com una primera 

proposta d’actuació. 
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2.7 Es pot aplicar el procediment per cartes de personalització a secundària?46 

- Els apartats, les cartes i els passos en el qual s’ordena el procediment, 

resulten vàlids també per secundària encara que caldria preparar el 

protocol amb el contingut específic del currículum de secundària (OGA, 

OGE..) 

- Es valora molt positivament el fet de treballar mitjançant competències 

bàsiques en el moment de la carta de l’avaluació (sobretot en el cas 

d’alumnes amb necessitats educatives especials) ja que es tracta 

d’elements d’avaluació que tot i ser específics de l’etapa són menys 

concrets que els objectius de cicle de les àrees. 

- Per l’aplicació del procediment per cartes de personalització a secundària, 

sembla que seria més indicat plantejar la carta de prioritats en base a 

OGA ja que la organització per àrees (més marcada a secundària que a 

primària) podria facilitar el procés de decisió, tot i això, des del punt de 

vista dels professionals que van col.laborar en l’estudi, també caldria 

designar a algun professional (professor tutor, psicopedagog,...) com a 

coordinador o responsable de l’articulació de la planificació 

individualitzada de l’alumne, ja que sinó es podria tractar de 

programacions dividides segons les diferents àrees i sense un lligam entre 

elles. 

2.8 El procediment per cartes de personalització facilita la participació dels 

pares? 

- El procediment per cartes de personalització contempla i emfasitza la 

participació dels pares, tot i això pel que es desprèn del nostre estudi, 

                                                 

 

 

46 Aquestes consideracions les van expressar els professionals que actualment estaven 

treballant a secundària. Encara que eren minoritaris, la seva opinió va servir de debat a tot 

el grup, per la qual cosa també es van anar recollint al llarg del diari de les sessions. 
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aquesta sovint està condicionada més a la voluntat del professional que no 

pas al protocol que s’utilitza47. 

- Existeix un ventall molt ampli en relació a la participació dels pares entorn 

els processos de planificació individualitzada. Des dels que només són 

coneixedors de la proposta fins als que efectivament, participen en el 

procés de decisió, aquesta varietat de situacions –entre d’altres raons- 

respon a una manca de normativa clara entorn als Drets de participació 

dels pares entorn a aquests temes.  

 

Amb tot, després del procés de recollida i anàlisi de la informació i una vegada 

expressades les principals conclusions, destacaria tres condicions indispensables per a 

l’aplicació/eficàcia  del procediment per cartes de personalització . Aquestes, 

apareixen d’una forma més o menys implícita al llarg de tot el procés de formació:  

- La primera és que prèviament i paral.lelament al desenvolupament del 

procediment cal un procés de reflexió (a nivell de l’escola i a nivell 

personal) sobre els processos de planificació individualitzada en el marc 

inclusiu i un procés de formació sobre els diferents apartats i recursos del 

protocol. 

- La segona és que cal una actitud positiva i disposada per part dels 

diferents professionals a realitzar aquests processos des d’un punt de vista 

diferent a com s’han vingut desenvolupant fins ara. 

- I la tercera és que aplicar el procediment per cartes de personalització 

suposa una gestió del temps important ja que implica que els diferents 

professionals puguin prendre les decisions d’una forma compartida i 

consensuada, és per això, que els centres han de trobar una forma 

                                                 

 

 

47 Vegeu gràfica 6 en la qual un 40% dels professionals manifesten estar “força d’acord” en 

que el procediment per cartes facilita la participació dels pares, però si observem el diari de la 

sessió 5 veurem que no hi ha un acord generalitzat. 
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d’organització en la qual es disposi d’aquest temps i se li atribueixi de tot el 

seu significat. 

 

Aquestes conclusions expressades fins ara, parteixen de l’intercanvi constant 

entre els professionals i jo mateixa al llarg de tot el procés de formació. En aquest 

sentit, voldria destacar que els punts forts i febles entorn el procediment per cartes de 

personalització que s’expressen en les conclusions els hem anat trobant i concretant a 

mesura que anava avançant el curs i a mesura que els mestres i altres professionals 

s’anaven qüestionant sobre els apartats, les fases, els objectius del procediment. Cal 

destacar que es tracta de conclusions molt contextualitzades al grup de professionals 

amb els quals he col.laborat, però que d’altra banda ens poden apuntar a possibles 

canvis sobre el disseny, sobretot si es pensa en una aplicació del procediment per 

cartes de personalització d’una forma més generalitzada.  

Per tant, vegada acabat el procés de formació i analitzades les dades puc 

concloure que aquesta primera aproximació al disseny d’un procediment de 

personalització del currículum a través del procediment per cartes de personalització 

(a nivell del passos que planteja, dels apartats, dels protocols, del suport amb el qual 

es presenta... ) sembla ser un disseny que –a grans trets i tenint present els matisos 

expressats en aquestes conclusions- és d’utilitat als mestres per tal de dur a terme els 

processos de personalització del currículum i fer que, aquests processos resultin una 

millora48 en relació als que es venen donant fins al moment. 

 

 

                                                 

 

 

48 Entenent com a millora totes i cadascuna de les característiques expressades en el punt 1.1 

de l’apartat b) del capítol introductori. 
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6.2 Comentaris i consideracions finals 

Durant la realització d’aquest treball de recerca i una vegada acabat, he 

pogut copsar un conjunt d’aspectes, relacionats amb la personalització de 

l’ensenyament per alumnat amb necessitats educatives especials, que anaven més 

enllà dels propòsits i objectius que jo mateixa, inicialment, m’havia plantejat. 

Alguns d’aquests aspectes confirmaven algunes de les meves percepcions sobre 

el tema. D’altres aspectes m’han fet pensar sobre qüestions de fons que, ben 

probablement hauran influït en el desenvolupament i els resultats d’aquest treball. 

Tot i això, encara que segurament no sigui estrictament necessari plantejar-los en un 

treball com aquest, entenc que convé que en deixi constància per tal que siguin 

coneguts i puguin, posteriorment, ser discutits per part d’altres persones que 

emprenguin treballs sobre aquests temes o, perquè em puguin ser d’utilitat en 

posteriors treballs que jo mateixa realitzi. 

En conseqüència, i molt breument, exposaré: 

a) alguns comentaris i consideracions sobre aspectes relacionats amb els 

processos de personalització del currículum per a alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

b) alguns comentaris i consideracions personals sobre el processos que he 

desenvolupat en el treball de recerca 

Comentaris sobre aspectes relacionats amb els processos de 

personalització del currículum 

En primer lloc, assenyalaria que si comparem com estan establerts els 

procediments sobre la personalització del currículum en d’altres sistemes educatius (de 

països com ara Itàlia, els EUA, etc.) en relació a com estan ordenats en el nostre 

context educatiu, veurem que en països com Itàlia o els EUA aquests processos estan 

establerts a través de regulacions normatives (generalment en forma de llei), i en 

canvi,  en el nostre cas, les disposicions normatives són molt menys ordenades i per 

tant, subjectes a més ambigüitats i dubtes per part dels professionals que les han de 

desenvolupar.  

Ja ho he comentat en anteriors ocasions, però en el nostre context educatiu 

existeixen normes i documents no normatius publicats pels poders públics on es fa 
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referència a termes com ara “Plans Individualitzats d’Intervenció”, “Plans Educatius 

Individualitzats”, “Adaptacions Curriculars Individualitzades”, “Plans Individuals”, 

“Modificacions del Currículum de Caràcter Individual”, etc. Aquesta multiplicitat 

considero que és fruit d’aquesta ordenació poc clara que destacava anteriorment i 

crec que, efectivament, pot dificultar la comprensió i el desenvolupament dels 

processos per part dels professionals. De fet, durant el desenvolupament del treball de 

recerca, he pogut observar de prop aquestes dificultats. Aspectes com ara, “per a qui” 

s’inicia un procés de personalització sistemàtic, “qui” l’inicia, “quins professionals” hi 

intervenen, a través de quines passes es desenvolupa el procés, quin paper hi tenen els 

pares i l’alumne/a, entre d’altres, són avui per avui, temes prou indefinits en el nostre 

ordenament. Potser, aquesta, és una de les raons de la valoració positiva que els 

professionals han fet de molts dels aspectes del procediment per cartes de 

personalització; en el sentit que creuen que els ha permès disposar d’unes pautes, 

d’uns instruments i d’uns procediments prou ordenats per tal de dur a terme aquests 

processos, però que al mateix temps, contrasten amb les possibles mancances i 

ambigüitats del nostre marc legal i normatiu.  

Des del meu punt de vista, no disposar d’una regulació clara sobre aquests 

aspectes: 

− genera incertesa, inseguretat, ineficàcia i manca d’il·lusió en els 

professionals que han de desenvolupar aquests tipus de processos. 

Sobretot a nivell dels mestres, a l’hora de fer ACI i, també, en el cas 

d’altres professionals des serveis educatius com ara els professionals 

dels EAP, que, d’una o altra manera estarien compresos en algunes 

parts d’aquests processos. 

− fa difícil entendre i exercir els drets que es corresponen a pares i 

alumnes. 

− fa difícil disposar d’unes mínimes garanties de que els esforços dels 

professionals i els recursos de tota mena que es proporcionen des 

dels poders públics siguin prou eficaços i, com major és la confusió 

sobre aquests temes, menys garanties podem tenir que tots aquests 

esforços es dirigeixin cap a fites d’inclusió escolar. 
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Malgrat que la nostra principal preocupació es centra en l’entorn educatiu i 

com aquest desenvolupa els processos de personalització del currículum per garantir 

una igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes, hem de destacar que aquesta 

complexitat entre processos, estructures, documents –derivada de disposions 

normatives poc clares- s’estén també,  fora del marc escolar, fet que dificulta una 

vegada més, poder definir amb claredat, per exemple, processos més generals 

d’atenció a les persones amb discapacitat.  

A més,  en el nostre context educatiu, hem tingut i tenim un ampli repertori de 

termes que es refereixen a diferents aspectes del currículum escolar: “nivells de 

concreció del currículum”, “Projecte Curricular de Centre”, “Unitats de Programació”, 

“Crèdits” (de diferents tipus), “Objectius Generals d’Etapa” (o “Capacitats de 

l’Etapa”), “Objectius Generals d’Àrea”, “Objectius Terminats d’Àrea”, “Objectius de 

Cicle”, “Objectius Didàctics”, “Continguts Curriculars” (de diferents tipus), etc. Aquesta 

profusió dóna lloc a interrogants que desvien l’atenció d’aspectes crítics per a l’atenció 

de l’alumnat en el dia a dia ja que, centrats en d’altres aspectes, es va perdent el fil 

sobre com determinar i proporcionar a l’alumne/a allò que pot necessitar per a 

aprendre i participar en les aules normals dels centres normals.  

 

Així doncs, havent vist tots aquests punts, des de la meva perspectiva seria important: 

− Que el poders públics defineixin un marc d’actuació general i 

interdisciplinar en el moment de proporcionar mesures, ajudes i 

suports adreçades a les persones amb discapacitat ja sigui dins 

l’entorn educatiu o no. I que, unes amb les altres –tot i les seves 

especificitats- segueixin una mateixa direcció. 

− Que aquest marc general es concreti en normatives i regulacions 

específiques –a nivell educatiu, sanitari, social...- que revisin les 

actuals i les complementin, entorn a cadascuna de les finalitats i 

propòsits que ha de tenir cadascun d’aquests documents. 

Delimitant quins professionals hi ha de participar, quin és l’àmbit 

d’actuació de cada document i concretar en cada cas aspectes 

rellevants com ara quan s’ha de fer, quina durada, com s’ha de 

fer... a fi que tots les persones puguin exercir el seu Dret i els 

professionals (d’una forma clara i explícita) el puguin complir. 
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− Que aquestes disposicions vagin acompanyades d’orientacions, 

instruments i procediments pràctics i efectius pels professionals per 

tal de poder desenvolupar-les amb rigor i tranquil·litat. 

Considero, doncs, i en definitiva, que la simplificació dels components del 

currículum escolar i la clarificació en regulacions normatives sobre personalització de 

l’ensenyament (vinculant la intervenció dins i fora del marc escolar) serien factors 

crítics per a la millora de la qualitat de l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials i pel progrés cap a situacions d’inclusió escolar.  

A partir d’aquí, amb relació al “procediment per cartes de personalització” 

seria indicat considerar que: 

- Pot ser un ajut a mestres i professors/es en el moment de 

desenvolupar processos de planificació individualitzada del 

currículum. En el context de les actuals regulacions i, potser, en el 

context de regulacions que es puguin desenvolupar d’acord amb les 

recomanacions de l’Agència Europea pel Desenvolupament de 

l’Educació Especial, per exemple. 

- Ara com ara, es refereix,  únicament, com a pràctica dins l’entorn 

escolar, però que  convindria considerar el seus possibles vincles amb 

el desplegament de mesures més generals d’atenció a les persones 

amb discapacitat en l’àmbit de la salut, social, etc. 

- Ha proporcionat una orientació útil i operativa a mestres i 

professionals per a  realitzar “adaptacions del currículum” 

compatibles amb el marc normatiu actual, segurament, però, no ha 

respost a dubtes o buits que encara no han estat resolts en el moment 

present per part dels poder públics.  

- Esdevé una de les possibles formes d’abordar la personalització de 

l’ensenyament amb orientació inclusiva; l’avenç, però, cap a la 

inclusió escolar ha de fonamentar-se en molts altres aspectes i 

abastar canvis en els centres docents,  tasques dels professionals, les 

mesures d’atenció a la diversitat, etc. 
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Consideracions personals entorn el conjunt de la recerca: 

Un primer apunt en relació al procés que he seguit en aquesta recerca i que 

voldria destacar, és que malgrat que al llarg del procés de formació vaig intentar en 

tot moment que els professionals que participaven al curs poguessin expressar amb 

tota llibertat les consideracions que creguessin oportunes en relació a l’eficàcia, o no, 

del procediment, considero que el fet que el procés de validació estigués lligat a un 

procés de formació, possiblement va poder influir en els resultats obtinguts.  

Portar a terme el procés de validació d’aquesta manera, ha suposat tenir una 

relació molt més propera amb els professionals i poder identificar si realment s’estava 

entenent el model i el procediment o les eines que es proposaven, a més a més, crec 

que m’ha permès defensar i argumentar molt més el procediment, ja que, en tot 

moment es va establir un clima intercanvi molt ric. Tot i això, una alternativa per tal 

de dur a terme aquest procés de validació – i que ara com ara no em suposaria 

aquest dubte- hagués estat que, per exemple, la validació s’hagués realitzat 

mitjançant un suport únicament documental a partir del qual els professionals 

haguessin expressat el seu punt de vista. Crec que, possiblement, aquest segon 

procediment m’hagués facilitat poder exposar les meves conclusions de l’estudi amb 

més objectivitat i més rigor, però per altra banda em deixa amb el dubte de si, 

realment, m’hagués permès copsar tant directament i espontàniament els pros i 

contres que els mestres anaven expressant entorn el model. 

Crec que el procés que he estat portant a terme pot tenir un interès per a les 

persones que estan preocupades per com es porten a terme els processos de 

personalització del currículum i com, aquests, incideixen en la inclusió de l’alumne en 

l’entorn educatiu. La qüestió és que, fins al moment, no es disposaven d’estudis que, 

efectivament, validessin aquests processos des del punt de vista dels mestres o altres 

professionals que els han d’aplicar. Moltes vegades (i sobretot en temes de 

personalització del currículum) han avançat per separat els plantejaments teòrics o 

conceptuals, les pràctiques a les escoles i també les directrius o disposicions dels poders 

públics. Així doncs penso que aquest treball pot significar una aproximació entre els 

plantejaments més conceptuals que poden fer els diferents experts del tema i les 

necessitats dels mestres i altres professionals en actiu. A més, això pot contribuir 

indirectament a estalviar temps i esforç als diferents professionals. Des d’aquest 

mateix punt de vista i, molt prudentment, voldria donar a conèixer el meu treball i 
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els seus resultats a l’administració educativa per tal que des de les instàncies 

corresponents, es pogués disposar d’aquesta informació, ni que fos per descartar 

alguns aspectes en el moment de concretar orientacions a les pràctiques dels 

professionals.  

Penso que el desenvolupament d’aquesta recerca m’ha permès constatar que, 

efectivament, en relació als processos de personalització del currículum hi ha, encara, 

molts dubtes per resoldre. De fet, aquesta és una dificultat que m’ha condicionat al 

llarg de tot el treball ja que constantment s’anaven obrint nous camins i traçades per 

recórrer. El que és cert, és que, tractant-se d’un tema amb una situació tant 

susceptible a nous canvis i propostes (un nou decret, el desenvolupament del Pla 

Director....) m’ha fet estar amb recança,  ja que potser en algun moment, he anat 

més enllà del què podia abastar.  

Penso que la motivació que he mantingut al llarg de tot el treball per trobar 

algunes “propostes raonables” ha fet que en algun moment hagi pres algunes 

decisions en relació al disseny del treball que possiblement no siguin prou coherents 

amb les actuals regulacions i l’estructura actual del nostre currículum però, considero 

que totes i cadascuna d’aquestes decisions, s’han d’entendre en la situació contextual i 

concreta i en relació als problemes que - un grup de professionals- manifestaven 

entorn a aquest tema. No obstant i això, crec que estudis posteriors i de més ampli 

abast, podran confirmar, o no, si es tracta de problemes i solucions més 

generalitzables del que jo, ara per ara, em puc plantejar.  

Una de les prioritats que han marcat el desenvolupament de l’estudi era la 

preocupació per l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’aula tot 

i això, crec que el treball ha qüestionat i alhora ha plantejat vincles amb el marc 

general d’atenció a les persones amb discapacitat fora del context ordinari. Tenir 

aquest horitzó tant ampli en alguns moments ha suposat una ajuda en el sentit que 

ha permès situar cada punt i entendre el perquè d’algunes qüestions, però per altra 

banda també crec que ha suposat una limitació important ja que ha dificultat poder 

aprofundir amb detall altres aspectes.  

Acabant ja amb aquestes consideracions d’ordre més personal, voldria 

destacar que, si bé el treball intenta exposar les característiques, i bases del 

procediment per cartes de personalització, aquest no és pot dir que sigui un 

procediment tancat, sinó que cal avançar molt més, no només quant al procediment, 
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sinó perquè aquest procediment formi part d’un nou model conceptual i aplicat, més 

ampli, d’atenció a les necessitats educatives especials dels alumnes en un context 

plenament inclusiu. 

Vist finalment el conjunt del treball, considero que significa una meva primera 

aproximació al disseny i avaluació de suports pel professorat en tasques de 

personalització. Una primera aproximació que m’ha fet constatar la importància  

l’existència d’aquests  tipus de suports, al mateix temps que m’ha refermat en el meu 

interès per continuar treballant en aquest camp, progressant cap a la formulació de 

noves i millors propostes, i en la seva contrastació amb les necessitats del professorat i 

l’alumnat. És una de les maneres de compromís en la recerca i en el desenvolupament 

tècnic i en el progrés cap a la inclusió escolar que puc assumir, amb una mica més de 

coneixements sobre punts que poden ser crítics en aquest progrés. 
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