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Realitzar un encomi no és mai una tasca fàcil, i menys quan 
la persona a qui s’ha d’encomiar és de la talla del profes-
sor Robert Ruiz, el qual compta amb una trajectòria pro-

fessional tan complexa com interessant, que és reflex, com no podia 
ser d’altra manera, de la seva personalitat. Afortunadament, però, a 
l’hora d’escriure aquest text, he pogut comptar amb l’ajuda de per-
sones que, en moments diferents, han treballat amb en Robert. Vull 
agrair, doncs, la informació que m’han aportat Assumpta Fargas, 
Climent Giné, José Ramón Lago, Mila Naranjo i Antoni Tort. De 
la mateixa manera, agraeixo les dades que m’han fet arribar la Berta 
Sala, l’Eva Arau i la Lídia Munmany que m’han permès més precisió 
en les dades que apareixen al llarg de l’encomi.

Totes aquestes persones amb qui he pogut parlar aquests dies, han 
coincidit a afirmar que, més enllà de les diferents facetes d’en Robert 
Ruiz, és un treballador incansable i una persona molt culte. Aquests 
trets, des del meu punt de vista, són altament destacables i, al ma-
teix temps, indestriables de la tasca que ha realitzat durant la seva 
trajectòria professional: lector incansable, amant del cinema, admi-
rador de les arts pictòriques i músic. La guitarra espanyola i la cons-
trucció d’instruments són, encara actualment, una necessitat bàsica 
en la seva vida i en parla amb passió a qualsevol persona que estigui 
interessada a escoltar-lo. Segurament no és agosarat afirmar, que tota 
aquesta cultura ha contribuït a desenvolupar una sensibilitat que en 
la seva trajectòria professional ha cristal·litzat en una preocupació 
constant per al dret a l’educació de les persones amb discapacitat, 
que culminarà avui amb la lliçó de jubilació, que justament versarà 
sobre aquest mateix tema. 

El professor Robert Ruiz va començar a estudiar psicologia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1972 i gràcies a un bon amic 
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seu, ja des d’aquest curs va començar a fer un voluntariat amb perso-
nes amb discapacitat física que ningú volia atendre educativament. 
Aquest voluntariat en el marc de l’associació Auxilia va acabar con-
vertint-se en la seva primera experiència professional, ja que conjun-
tament amb una part de persones voluntàries, van crear un centre 
educatiu que, encara avui en dia, tot i que amb una estructura força 
diferent, treballa per a l’educació de les persones amb discapacitat fí-
sica. Al cap d’un temps, va impulsar la creació d’un altre centre d’edu-
cació especial, anomenat Albada, també per a persones amb greus 
discapacitats físiques. Robert Ruiz assegura sentir-se especialment 
orgullós de la tasca duta a terme en aquestes dues institucions. Una 
tasca que també li va permetre començar a treballar amb els sistemes 
de comunicació alternativa, tema, que va ser objecte dels primers ar-
ticles i escrits que va publicar, la majoria dels quals amb la Dra. Car-
me Basil, i que el va anar enfocant cap el que probablement serà una 
de les aportacions més importants de la seva carrera: el suport tècnic 
en la presa de decisions, que abordaré més endavant. 

Treballant en aquest àmbit va conèixer al Dr. Climent Giné, que li 
proposarà incorporar-se al Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya, concretament al Servei d’Educació Especial de 
la Secció Tècnico-Pedagògica, just en el moment que es començava 
a iniciar el traspàs de les competències en educació des de Madrid. 
Evidentment, aquest va ser un moment clau en la història educati-
va del nostre país, i les persones que el van viure no van escatimar 
esforços en la seva feina, tal i com afirma el Dr. Giné, “érem 4, tex-
tualment, 4 i ens ho fèiem tot, va ser una època rica, molt creativa, 
participativa i molt il·lusionant”. 

En aquest servei, conjuntament amb els seus companys, com el 
mateix Giné o Josep Maria Jarque, va participar molt activament en 
la creació del currículum per als centres d’educació especial i a confi-
gurar els Serveis Sectoritzats de Zona per al suport a la integració de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, neixen així els Equips 
d’Assessorament Psicopedagògic o els Centres de Recursos per a 
Deficients Auditius. Així mateix, és en aquest context que apareix 
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el Decret 117/841 que estableix la integració al sistema educatiu or-
dinari de l’Educació Especial, establint-se els principis de normalit-
zació, integració, sectorització i individualització, essent aquest, un 
decret clau per la integració de l’alumnat amb discapacitat en l’escola 
ordinària. També és en aquest marc, on es comença a treballar per a 
establir un nou currículum que culminaria amb la reforma educativa 
de la LOGSE2.

Des del mateix Servei es va impulsar la col·lecció “Documents 
d’Educació Especial” on s’hi publicaven documents que es conside-
raven útils per a orientar els processos educatius per a persones amb 
necessitats educatives especials. En el marc d’aquesta col·lecció, el 
professor Robert Ruiz publica Adequacions curriculars individualitza-
des (ACI): per als alumnes amb necessitats educatives especials3 que està 
considerat de gran importància per l’impacte que va tenir en la res-
posta educativa a l’alumnat amb NEE. Des del meu punt de vista, el 
document també és important, pel fet que posa de relleu, com ja he 
dit abans, una de les contribucions més destacades de la seva carrera: 
les ajudes tècniques per tal que els i les professionals de la psicopeda-
gogia i l’educació puguin prendre decisions que els facilitin l’atenció 
educativa i la inclusió de les persones amb NEE. En aquest sentit, 
podríem dir que la seva tasca s’ha dirigit a la part més descuidada de 
la psicologia educativa, aquella que transita entre la teoria i la pràcti-
ca, la que permet concretar aspectes de la teoria per a donar resposta 
a la pràctica, sense oblidar les pautes, els criteris i, especialment, els 
principis educatius que l’han de regir. Crec que no és exagerat afir-
mar que en aquest aspecte és una de les figures més destacades del 
nostre país. 

1. Decret 117/84, de 17 d’abril, sobre l’ordenació de l’educació especial per a la seva 
integració en el sistema educatiu ordinari. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 435, 18/05/1984.

2. Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, de 3 d’octubre de 1990, BOE, núm. 
238, 4/10/1990.

3. Ruiz i Bel, Robert. Adequacions curriculars individualitzades (ACI) : per als alumnes amb 
necessitats educatives especials. Barcelona : Departament d’Ensenyament, 1989.
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Vist des d’aquesta perspectiva, sembla força coherent la seva in-
gent tasca normativa i tècnica en el Departament, però també, la de-
cisió de començar a treballar a la universitat per a poder impactar en 
la formació dels i les professionals de l’educació que, al cap i a la fi són 
els que han d’utilitzar els instruments i suports dissenyats per a mi-
llorar l’atenció educativa a infants i adolescents des d’una perspectiva 
inclusiva. Així doncs, el curs 1995-96, un any després de presentar la 
seva tesi doctoral a la UAB, dirigida pel Dr. Carles Monereo, que en 
bona part era fruit de la recerca duta a terme sobre els instruments 
per a la planificació individualitzada, en Robert Ruiz comença a tre-
ballar en el que aquell moment eren els Estudis Universitaris de Vic, 
a l’Escola de Mestres Jaume Balmes. Va entrar formant part del De-
partament d’Educació Especial i va impartir assignatures com Bases 
Psicopedagògiques de l’Educació Especial, Educació de l’Excepcio-
nalitat i Aspectes Didàctics i Organitzatius de l’Educació Especial. 
Al cap de poc temps, des de la direcció de l’Escola, se li va encomanar 
l’elaboració del pla d’estudis de la llicenciatura de Psicopedagogia 
que, en aquell moment, era una titulació de segon cicle. L’aprovació 
del pla d’estudis per tal que la titulació s’iniciés el curs 1997-98 va 
suposar que l’Escola de Mestres es reconvertís en la Facultat d’Edu-
cació, canvi que també s’inseria en el context del reconeixement de 
la Universitat de Vic el mateix any. Així mateix, en Robert Ruiz es va 
convertir en el primer coordinador de la titulació i es va mantenir en 
aquest càrrec fins l’any 2002. Durant aquest període, i com a coor-
dinador, en Robert va assumir el desplegament i consolidació de la 
titulació.

Com a exestudiant de psicopedagogia, puc afirmar que aquell va 
ser un període molt il·lusionant per en Robert, i per la Facultat en 
general, pel que suposava aquest nou projecte, però, també de molta 
feina. Quan recordo aquells anys, em ve la imatge d’en Robert Ruiz 
al seu despatx de dalt de l’edifici C, ja de fosc, treballant en algun 
document o altre, amb la taula plena de papers i sempre trobant un 
moment per atendre’t fos quin fos el problema que tinguessis. De fet, 
aquesta és, també, una característica innegable d’en Robert, la seva 
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implicació amb allò que es compromet, i que de fet, és un dels trets 
que més valorem els que hem tingut la sort de tenir-lo com a profes-
sor, juntament amb la seva gran intel·ligència, la passió que demostra 
en allò que ensenya i el seu enorme sentit de l’humor. Amb en Robert 
es pot arribar a gaudir amb classes que, d’entrada no semblen espe-
cialment divertides. Molt probablement totes aquestes virtuts són 
les que van propiciar que l’alumnat de la primera promoció l’escollís 
com a padrí en l’acte de lliurament de diplomes, honor que va com-
partir amb Pablo Pineda. 

Durant aquesta etapa i fent equip amb un grup de professors del 
Departament d’Educació Especial de la Facultat (Jaume Carbonés, 
Manel Dionís Comas i Ramon Riera) va impulsar la creació de la re-
vista Suports: Revista Catalana d ’Educació Especial i Atenció a la Diversi-
tat. La revista, publicada per Eumo Editorial de manera ininterrom-
puda des del 1997 fins a 2010, va aconseguir un reconeixement ampli 
entre els i les professionals del sector atesa la qualitat i diversitat d’ar-
ticles d’autors de reconegut prestigi nacional i internacional que s’hi 
podien llegir. Fins i tot ara, vuit anys després de la seva desaparició, 
la revista, continua essent una referència important, ho demostra el 
fet que l’any passat va aconseguir més de 25.000 consultes, segons les 
estadístiques del repositori RACO, on es poden trobar en obert tots 
els articles. 

També, durant aquest curs en Robert Ruiz va promoure conjun-
tament amb professorat del Departament la creació del Grup de 
Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD) convertint-se en el seu 
primer investigador principal i, aconseguint un any després, un ajut 
de l’AGAUR per a constituir una xarxa d’investigació temàtica sobre 
l’atenció a la diversitat conjuntament amb universitats d’arreu del 
país. Comença, també, una etapa de treball conjunt, especialment 
amb el professor Pere Pujolàs, que serà molt fructífera a nivell de 
recerca, com ho proven els diversos ajuts de recerca, contractes de 
transferència de coneixement o l’assoliment del reconeixement com 
a grup de recerca consolidat, obtinguts en poc més d’una dècada. 
També, és gràcies a aquest esforç i en col·laboració amb el Grup de 
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Recerca en Educació (GREUV), que durant el curs 2001-02 es posa 
en marxa el primer Doctorat de la Facultat d’Educació el programa 
“Comprensivitat i Educació” que va codirigir amb en Pere Pujolàs.

Per diverses circumstàncies l’any 2002 en Robert Ruiz va decidir 
retornar al Departament d’Ensenyament on va contribuir de manera 
decisiva a l’elaboració del Pla director de l’Educació Especial a Ca-
talunya en el qual s’intenten recollir les recomanacions de l’Agència 
Europea per al desenvolupament de l’Educació Especial vigents en 
aquell moment. El Pla va ser presentat a l’abril del 2003 i tot i que va 
orientar el desenvolupament de l’atenció a les persones amb NEE 
fins que va aparèixer el següent pla, els canvis polítics van fer que no 
s’apliqués en tota la seva magnitud. 

Malgrat aquest retorn, en Robert no es va desvincular del tot de la 
universitat ja que va continuar impartint algunes classes i mantenint 
la seva activitat investigadora. En aquest sentit cal remarcar que va 
seguir estudiant i elaborant instruments de suport, no només per a 
la planificació individualitzada, sinó també per a tot el grup classe 
tenint present els criteris i indicacions de la Planificació Multinivell 
i el Disseny Universal de l’Aprenentatge, eines desenvolupades en 
entorns educatius plenament inclusius. D’aquesta etapa té diversos 
articles publicats en revistes i aportacions en congressos que, vistos 
en perspectiva, constitueixen un bon testimoni de com van progres-
sant aquests instruments gràcies a la seva tasca. També són un bon 
exemple de la voluntat de millora i perfecció d’en Robert que, junta-
ment amb el seu esperit analític i crític, són aspectes claus en la seva 
personalitat. No ens enganyarem, demanar consell a en Robert era 
i és altament temptador perquè la seva experiència juntament amb 
aquests trets que hem comentat, li confereixen una capacitat enor-
me per donar-te bones idees, per comprendre els punts claus de la 
situació o assenyalar el més rellevant perquè pugui funcionar, però 
també has de tenir en compte que no t’estalviarà els punts febles que 
hi trobi, o els perills d’allò que proposes. 

El curs 2004-05 es va reincorporar de nou a la UVic com a profes-
sor i, al curs següent se li va proposar coordinar l’Àrea de Planificació 



Encomi de Robert Ruiz i Bel  |  9

Estratègica, justament després de l’aprovació del primer Pla Estratè-
gic. Li va correspondre, per tant, d’iniciar el desplegament del Pla i 
el seguiment de l’assoliment dels seus indicadors. La seva tasca al cap 
davant de l’Àrea, dura un curs ja que, amb la finalització del mandat 
del Rector David Serrat, Assumpta Fargas, la nova Rectora, el propo-
sa com a Vicerector de Recerca, càrrec pel qual serà nomenat al juny 
de 2006 i que mantindrà fins al setembre de 2008. La seva trajectòria 
investigadora, però també la seva capacitat i experiència en l’àmbit 
de la planificació i la gestió, justifiquen aquest nomenament. Durant 
aquest període en Robert Ruiz implementa el II Pla de Recerca de la 
UVic, que havia de permetre millorar la quantitat i qualitat de la re-
cerca en la nostra universitat, i que realment va ser una eina indis-
pensable com ho testimonien tots els indicadors sobre aquest àmbit. 

El mateix any 2008 publica una altra obra fonamental en la seva 
trajectòria: Plans múltiples i personalitzats per a l’aula inclusiva4. Aquest 
llibre és fruit de les conclusions del seus estudis i investigacions so-
bre el tema i, com a obra de maduresa, constitueix una de les millors 
aportacions sobre la planificació en una aula inclusiva en el nostre 
país. Per altra banda, a partir d’aquest moment, retorna a la docència 
a temps complet a la nostra facultat, i, ens els últims cursos també 
imparteix docència al grau de Psicologia, hereu, en certa manera de 
la llicenciatura de Psicopedagogia que, com hem dit, havia impulsat 
de manera decisiva. Durant aquests últims cursos ha compaginat la 
docència amb encàrrecs dirigits a promoure l’accessibilitat i la plani-
ficació bassada en el Disseny Universal de l’Aprenentatge en el marc 
de la nostra universitat, que es poden considerar un bon reconeixe-
ment a la seva tasca. 

No voldria acabar aquest encomi sense agrair a en Robert tota la 
seva dedicació i esforç a la universitat i en l’àmbit de la psicopeda-
gogia. Després de traçar la seva trajectòria es posa de relleu que el 
seu llegat és ampli i divers. Parafrasejant les paraules del poeta po-

4. Ruiz Bel, Robert. Plans múltiples i personalitzats per a l’aula inclusiva. Vic: Eumo Edi-
torial, 2008.
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dríem dir que en Robert ha estat un servidor fidel d’aquest país, l’ha 
servit essent coherent amb el principi de fer una escola on els més 
vulnerables també hi tinguin cabuda, perquè una escola sense ells, 
és una escola que no compleix amb el seu deure més bàsic, i sense 
una escola per a tothom, la societat s’acosta a l’abisme de l’exclusió i 
l’autoritarisme. Estimat Robert, intentarem seguir amb el teu llegat 
i intentarem ser-hi fidels, tal i com tu ens has ensenyat. Et demanem 
però, que tot i la nova etapa que inicies, puguem continuar tenint-te 
a prop gaudint dels teus coneixements, amistat i mestratge. 

Núria Padrós Tuneu
Professora del Departament de Psicologia
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