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PRESENTACIÓ
En les últimes dècades han estat moltes i diverses les iniciatives que
s’han dut a terme a fi de transformar les nostres aules i els nostres centres
educatius en entorns d’aprenentatge i de desenvolupament de tot l’alumnat i,
en particular, d’aquells amb major risc d’exclusió. S’ha passat dels programes
d’integració, que en els anys setanta i vuitanta tenien com a objectiu principal
que l’alumnat amb discapacitat pogués ser atès en els centres ordinaris, al
progressiu convenciment que la simple integració escolar resultava un objectiu insuficient, i sovint equívoc, i que, per tant, s’havia d’apostar de manera
decidida per una concepció de centre educatiu obert a la diversitat i capaç
d’acollir tot l’alumnat i donar resposta a les necessitats, incrementades pels
canvis socials (presència d’altres ètnies, llengües, cultures, religions, etc.)
que hi ha hagut darrerament al nostre país.
La preocupació per l’escola inclusiva s’ha convertit, doncs, en un dels
majors reptes que han d’afrontar els sistemes educatius, els centres, el professorat i la societat actualment al món. En efecte, mentre que als països menys
desenvolupats la preocupació se centra en la manera com milions de nens i
nenes puguin accedir a l’educació formal, els països més rics veuen com
molts joves acaben la seva escolarització sense obtenir la titulació corresponent, o simplement abandonen el centre, o bé estan emplaçats en diverses
modalitats d’educació especial que poden suposar-los una limitació en les
seves oportunitats educatives (Ainscow i César, 2006).
Davant d’aquesta realitat, en molts països es poden apreciar grans esforços per avançar en una direcció més inclusiva a través de diverses i suggeridores propostes que han contribuït a promoure canvis en els centres, a
aclarir els objectius, a generar debat i reflexió, i a servir de base per a la in7

vestigació. En l’àmbit internacional, cal esmentar, com una de les fites més
importants, l’aprovació de la Declaració de Salamanca per part de la Conferència Mundial sobre Necessitats Educatives Especials (UNESCO, 1994), que
afirma que els centres ordinaris amb una orientació inclusiva «representen el
mitjà més eficaç per combatre les actituds discriminatòries, crear comunitats
d’acollida, construir una societat integradora i aconseguir l’educació per a
tothom» (p. IX). Aquesta Declaració, signada pels governs de més de cent
països, es va convertir en un referent i en un motor que, sens dubte, havia
d’afavorir l’aparició i el desenvolupament d’importants i prometedors canvis en
les polítiques i en les pràctiques promocionals en els centres, i en la formació
del professorat, encara que certament amb diferent sort segons els països.
També en l’àmb
it internacional, altres iniciatives a destacar són, per exemple, els treballs
duts a terme a Austràlia des dels inicis dels anys noranta, l’elaboració de
l’Index for Inclusion o el desenvolupament del moviment Improving Quality
Education for All al Regne Unit, la proposta en relació amb l’Universal
Design for Learning als EUA o la relativa a la Multilevel Instruction al Canadà, així com el suport dels organismes internacionals més importants que
tenen l’educació entre els seus objectius primordials, com és el cas de la
UNESCO i l’OCDE.
A Espanya també poden esmentar-se diverses iniciatives fonamentalment vinculades a l’interès i al compromís d’equips de professorat de diversos centres, pares, departaments universitaris i, a vegades, l’Administració
educativa. Sense ànim de deixar de banda ningú, són conegudes les iniciatives dutes a terme al País Basc, Catalunya, Madrid, Múrcia i Castella-Lleó;
en concret, cal esmentar, per exemple, el Consorci Universitari per a la Educació Inclusiva, amb seu a la Universitat Autònoma de Madrid, o bé el Grup
de Treball al voltant de l’Index for Inclusion creat per l’ICE de la Universitat
de Barcelona.
No obstant això, i malgrat les accions dutes a terme, persisteix una notable confusió sobre què hem d’entendre per inclusió i, sobretot, sobre què
hauríem de fer per promoure avenços significatius en les polítiques i en les
pràctiques professionals. Tot i que, internacionalment, existeix cada vegada
més un major acord en el fet què la inclusió té a veure amb promoure més i
millors oportunitats per a tots els alumnes i, en particular, per a aquells que
per diverses raons (immigració, culturals, socials, de gènere, discapacitat)
poden estar en major risc d’exclusió i fracàs, les dificultats són encara moltes
i les resistències per part de diversos sectors també; sembla com si l’acord al
voltant de la inclusió no anés més enllà de vagues declaracions de política
educativa o d’intencions en els projectes de centre que no acaben de reflec8

tir-se en una clara voluntat de canvi per part de les administracions i del professorat.
S’aprecien, doncs, dubtes i dificultats, però també algunes evidències
juntament amb una renovada voluntat de veure en la diversitat present en
l’alumnat una oportunitat de canvi i de millora en els centres. En aquest sentit,
l’objectiu del llibre que presentem és justament contribuir a fer que els centres, el professorat i els pares puguin trobar les seves pròpies vies per repensar les seves creences, la seva normativa i les seves pràctiques en relació tant
amb les barreres que una part de l’alumnat experimenta pel que fa a la presència, la participació i l’èxit al llarg de la seva escolarització com en relació
amb el tipus i la qualitat del tracte que els professionals mantenen com a
equip entès com a comunitat que aprèn.
En conseqüència, mitjançant el present text ens proposem donar resposta a dues preguntes que, sovint, els professionals de l’àmbit educatiu, així
com les famílies, es formulen al voltant de la inclusió: en primer lloc, què
s’hauria d’entendre avui dia per inclusió i quines raons de fons l’avalen, i, en
segon lloc, com podem promoure canvis en els centres educatius de primària
i de secundària que permetin progressar cap a una escola més inclusiva, és a
dir, que promoguin la participació i l’èxit de tot l’alumnat.
L’obra es concep en dues parts, encara que no apareguin formalment diferenciades. A la primera, més reduïda, s’aborda el que s’ha d’entendre avui
dia per inclusió, el posicionament dels organismes internacionals, la situació
actual al nostre país i els fonaments psicològics, educatius i socials d’una
escola inclusiva. La segona part, amb un enfocament eminentment pràctic,
inclou una anàlisi de les dificultats més rellevants que l’alumnat experimenta
actualment en els centres educatius així com diverses propostes de treball
que permeten fer-los front; entre aquestes, es troben el treball colꞏlaboratiu
entre el professorat, la cooperació entre els alumnes, l’ús de l’Index, fins i tot
internacionalment i al nostre país, i la contribució dels centres d’educació
especial a la inclusió. L’obra acaba amb una proposta relativa a les prioritats
que l’educació inclusiva presenta avui en dia pel que fa a la investigació.
Climent Giné
David Duran
Josep Font
Ester Miquel
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CAPÍTOL 1.
APORTACIONS AL CONCEPTE D’INCLUSIÓ.
LA POSICIÓ DELS ORGANISMES INTERNACIONALS
Climent Giné
Universitat Ramon Llull
1. QUÈ ENTENEM PER INCLUSIÓ?
No és difícil advertir una confusió important pel que fa a l’ús del concepte d’inclusió o d’escola inclusiva tant en les publicacions i en la normativa com en els debats i en les pràctiques dels professionals. Segurament, les
raons són variades i tenen a veure, històricament, amb els diferents moviments que tendeixen a procurar que tot l’alumnat, amb independència del
seu origen i de les seves característiques personals, pugui ser atès a l’escola
ordinària. En síntesi, i fins i tot a risc d’una certa simplificació, se’ls podria
atribuir un doble origen: d’una banda, l’estreta relació que s’ha establert
entre inclusió i educació especial, donades les múltiples iniciatives que des
d’aquest sector s’han portat a terme, a partir del principi de normalització, a
fi d’aconseguir que les oportunitats educatives per als alumnes amb necessitats especials siguin més i millors; de l’altra, les polítiques educatives a favor
de la comprensivitat del sistema educatiu que van abraçar, en primer lloc, els
anomenats estats del benestar (països nòrdics, Regne Unit, Canadà, entre
d’altres), i que, en les últimes dècades, han patit els embats dels moviments
migratoris i l’aparició de nous problemes educatius.
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La confusió es deu també a l’enorme complexitat de l’objecte d’estudi i
dels contextos en què es desenvolupa; no existeix, doncs, una única perspectiva sobre la inclusió, ni en l’àmbit d’un estat ni d’un centre en particular, ni
s’aprecien unes úniques necessitats a atendre o una única manera d’abordarles. No obstant això, si es vol progressar en la comprensió del concepte, i
sembla raonable que així sigui, convé conèixer i analitzar amb més detall els
usos més comuns del concepte d’inclusió; d’aquesta manera serà més fàcil
comprendre les diferents realitats que inclou i també establir les bases d’una
proposta de definició, entorn de la qual s’ha generat últimament un ampli consens en l’àmbit internacional entre els investigadors i la comunitat educativa.
Una anàlisi recent de la recerca internacional (Ainscow i César, 2006;
Ainscow, Booth i Dyson, 2006) ens mostra fins a sis maneres de conceptualitzar la inclusió avui en dia; no es tracta de visions excloents, sinó més aviat,
en part, coincidents.

1.1. Inclusió relativa a la discapacitat i a les “necessitats
educatives especials”
La idea d’associar la inclusió a l’escolarització en els centres ordinaris
de l’alumnat amb discapacitat o que hagi estat categoritzat com a “alumne
amb necessitats educatives especials” està molt estesa en la nostra societat,
com a conseqüència de les polítiques d’integració dutes a terme en els anys
vuitanta i noranta; més encara, sovint integració i inclusió han estat utilitzats
com a sinònims. La utilitat d’aquesta manera de pensar, encara que històricament pugui justificar-se, ha estat seriosament qüestionada en els últims
anys, donat que l’èmfasi segueix posant-se en el subjecte; no té gaire sentit
afirmar que es pretén incrementar la participació de tot l’alumnat i seguir
centrant-se en uns pocs alumnes.
A més, el mateix procés de categorització de part de l’alumnat que té
necessitats especials és, en si mateix, discutible i perillós. En efecte, la categorització s’inscriu en el que es coneix com a model mèdic, en què el problema o les dificultats educatives s’expliquen fonamentalment en termes dels
seus possibles dèficits: assumir la perspectiva que l’origen de les dificultats
està dins de l’alumne porta a ignorar les influències de l’entorn en l’aprenentatge; d’altra banda, l’escolarització d’alumnes amb necessitats especials
sovint ha pres la forma d’aules especials, al centre ordinari, i s’hi han destinat més recursos i especialistes. Molt sovint, aquestes iniciatives no s’han
vist acompanyades de canvis significatius ni en l’organització, ni en el currículum, ni en les estratègies d’aprenentatge; aquesta manca de transformació
general del centre a partir de l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials
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De nou, la idea que l’escola inclusiva ha de concentrar l’alumnat amb
“greus problemes”, en aquest cas de conducta, que per les seves característiques se suposa que necessitarien un determinat tipus de tractament, significa
desenfocar la qüestió. En primer lloc, perquè l’escola inclusiva no pot ni ha de
focalitzar l’atenció en les necessitats d’un únic colꞏlectiu. En segon lloc, perquè
la visió d’escola inclusiva que sostenim implica atendre l’alumnat de la comunitat en què està inserit, entre el qual lògicament hi ha alumnes amb aquestes
i altres característiques. I, finalment, perquè també els problemes de conducta
han de ser compresos des d’una visió interactiva del desenvolupament; la seva
anàlisi no es pot dissociar de la història de relacions anteriors amb el professorat i amb els companys, de la seva experiència escolar i dels enfocaments/estratègies en relació amb el procés d’ensenyament i aprenentatge. Els problemes de conducta, sense detriment de la seva transcendència, formen part del
conjunt de situacions educatives que ha d’enfrontar l’escola inclusiva des
d’una visió global, tant del centre com a context de desenvolupament com de
les característiques d’un alumne determinat, i a partir dels suports necessaris;
i, sobretot, posant l’accent en les mesures universals i preventives.

1.3. La inclusió com a resposta als grups amb
major risc d’exclusió
De manera semblant al que assenyala l’apartat anterior, també hi ha la
creença que és l’escola inclusiva la que ha d’atendre aquell alumnat més vulnerable a l’exclusió escolar, és a dir, aquells nois i noies que generalment per
causes socials (pobresa, immigració o desarrelament social, com els temporers o els gitanos) poden veure perillar l’accés a l’educació formal.
Evidentment, l’escola ha de complir la seva funció social i socialitzadora envers tots els alumnes, que potenciï el seu desenvolupament i redueixi el
risc de qualsevol tipus de marginació, però en cap cas estaria justificat que,
evocant la inclusió com a argument, un determinat centre es convertís preferentment en el refugi de determinats colꞏlectius procedents de les famílies més
desfavorides. L’escola inclusiva, com s’ha assenyalat, atén les diferències
presents en l’alumnat, però, en tot cas, sempre segons el que pogués correspondre-li per la zona on està ubicada i d’acord amb la normativa.

1.4. La inclusió com la promoció d’una escola per a tothom
En un altre ordre de coses, la inclusió també s’ha relacionat amb el
desenvolupament d’una escola comuna, no selectiva, coneguda també com a
escola comprensiva. La “comprensivitat” se circumscriu bàsicament en
14

l’actualitat a Espanya a l’ensenyament obligatori, amb èmfasi a l’educació
secundària (12-16 anys), per fer front a la separació primerenca de l’alumnat
en programes d’ensenyament diferents, fonamentalment sobre la base dels
resultats, que tendien a perpetuar les desigualtats socials.
Igual que al Regne Unit, Dinamarca o els EUA, l’opció per a la comprensivitat del sistema educatiu suposa defensar una oferta educativa comuna,
capaç de respondre a la diversitat de necessitats de l’alumnat i d’acollir-la. El
moviment a favor de l’escola inclusiva comparteix, de fet, molts dels valors i
de les estratègies del moviment a favor de la comprensivitat del sistema educatiu; amb tot, també pot argumentar-se que, mentre que la comprensivitat és
fonamentalment una opció de política educativa que afecta l’estructura del
sistema, la inclusió s’estén a tot el procés d’escolarització i té més a veure
amb la transformació dels centres per incrementar les oportunitats de participació i èxit de tot l’alumnat.

1.5. La inclusió com a “Educació per a tothom”
L’“Educació per a tothom” (Education for All) és un moviment global
liderat per la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) que té com a objectiu oferir una educació bàsica
de qualitat a tots els infants, joves i adults. Aquest moviment ha tingut la
seva màxima expressió al World Education Forum (WEF) de Jomtien
(1990), Dakar (2000) i darrerament a Incheon (2015).
La UNESCO ha estat l’encarregada de dirigir el moviment i coordinar
els esforços internacionals per aconseguir l’educació per a tothom. Els governs, les agències de desenvolupament, la societat civil, les organitzacions
no governamentals i els mitjans de comunicació són alguns dels socis que
treballen per assolir aquests objectius.
Tot i que la prioritat del WEF s’establia al voltant de l’escolarització de
milions de nens, i sobretot nenes, en els països més pobres del planeta, la seva
influència és indubtable, donat que van constituir una oportunitat per a repensar la funció de l’escola i de l’educació en molts dels països en el sentit de
donar cabuda a tot l’alumnat amb independència de les seves característiques
o condicions personals de gènere, ètnia, religió o capacitat; d’aquesta manera, els pressupostos del moviment internacional “Educació per a tothom”
coincideixen amb una concepció àmplia de la inclusió que defensem, ja que
té a veure amb la participació en l’educació de tothom en el si de les seves
respectives comunitats.
És curiós assenyalar que el sector de la discapacitat es va sentir relegat
en la conferència de Dakar davant les prioritats establertes en la declaració
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CAPÍTOL 3.
TRANSFORMAR PER ADAPTAR, ADAPTAR PER
INCLOURE: UNA MIRADA PSICOEDUCATIVA
A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA
Javier Onrubia
Universitat de Barcelona
Les idees, polítiques i pràctiques relatives a la resposta educativa a
l’alumnat que presenta dificultats en l’aprenentatge escolar relacionades amb
les seves capacitats o condicions personals han experimentat una notable
evolució en les últimes dècades. Els principis de normalització i integració
escolar i la noció de “necessitats educatives especials”, formulats en les dècades de 1960 i 1970, es troben entre els primers referents conceptuals d’aquesta
evolució, i suposen canvis fonamentals pel que fa a les idees, polítiques i
pràctiques tradicionalment associades a aquest alumnat. Així, per exemple,
des d’aquests referents, s’assumeix que les finalitats de desenvolupament i
socialització perseguides per l’educació escolar són les mateixes per a tot
l’alumnat, i que és el sistema escolar ordinari el que ha de garantir l’assoliment
d’aquestes finalitats per a tots i totes, oferint els mitjans apropiats i adaptant
els seus recursos i serveis de manera que tot l’alumnat, siguin les que siguin
les seves condicions personals, pugui, efectivament, accedir a aquestes finalitats; es trenca la identificació mecànica entre condicions personals de l’alumne
o l’alumna i necessitats educatives que pugui presentar, tot remarcant el caràcter relatiu i dependent de context d’aquestes necessitats; es vincula la
45

delimitació de les necessitats educatives d’un determinat alumne o alumna
als tipus d’actuacions i ajudes que requereixi en cada moment, i a les característiques que hagin de tenir les interaccions i els contextos en què participi
per proporcionar de forma òptima aquestes ajudes i actuacions amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament i aprenentatge; i se subratlla que tot
l’alumnat té necessitats educatives (tots i totes necessiten ajudes i suports per
realitzar els aprenentatges desitjats i aconseguir les finalitats i els objectius
de l’educació escolar) i que aquestes constitueixen un continu, des de les més
ordinàries i inespecífiques, compartides per la pràctica totalitat de l’alumnat,
fins a les més extraordinàries i específiques, presentades només per determinats alumnes, la qual cosa ressalta tant el que hi ha de comú entre l’alumnat
que presenta necessitats més específiques i el que no les presenta com el que
hi ha de divers entre l’alumnat que presenta aquestes necessitats.
La noció d’“educació inclusiva”, que va cobrant protagonisme creixent
especialment des de la dècada de 1990, constitueix una nova baula en aquest
procés d’evolució, que desplaça el focus d’atenció des de les condicions
personals de l’alumnat, les seves dificultats o la resposta a aquestes dificultats, considerades aïlladament, cap a les condicions i característiques que han
de reunir les escoles i les aules com a contextos de desenvolupament i aprenentatge per facilitar les ajudes i els suports necessaris per al progrés educatiu de tot l’alumnat, sense exclusions. Si s’adopta un enfocament netament
institucional, s’entén, des d’aquesta noció, que una resposta educativa adequada a l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques és inseparable d’una transformació global de les escoles i les aules que permeti educar-hi tot l’alumnat, aconseguint de manera efectiva que alumnes diferents
puguin aprendre junts. D’acord amb això, l’educació inclusiva suposa, en
definitiva, una aposta per la reforma i la transformació global de l’escola i
dels sistemes educatius, situant la capacitat de respondre de manera no excloent a la diversitat de l’alumnat i de promoure l’èxit escolar i la inclusió
social de tot l’alumnat com a eix de la qualitat de l’ensenyament. Identificar
i eliminar barreres per a l’aprenentatge; promoure la presència, la participació i el rendiment de tot l’alumnat, i posar un èmfasi especial a donar suport
a la presència, la participació i el rendiment d’aquell alumnat que, per diverses raons –de discapacitat, però també culturals, lingüístiques, econòmiques,
socials, de gènere, etc.–, pugui tenir un major risc de marginació, exclusió o
fracàs escolar, són alguns ingredients clau del procés de reforma i transformació que es persegueix des de l’educació inclusiva.
En aquest marc, l’objectiu d’aquest capítol és presentar alguns conceptes
i principis psicoeducatius que enllacen amb la noció d’educació inclusiva i
ajuden a caracteritzar-la, i que poden constituir-se en instruments conceptuals de suport per a la transformació i millora, en un sentit inclusiu, de les
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escoles i les aules. En particular, aquests conceptes i principis, que es basen
en una certa perspectiva teòrica sobre els processos de desenvolupament
psicològic de les persones i sobre la contribució de l’educació a aquests processos, tenen a veure amb la manera de concebre i explicar les diferències
entre l’alumnat i la seva relació amb l’aprenentatge escolar, amb l’estratègia
general que es proposa com a més adequada per donar resposta educativa a
aquestes diferències, i amb alguns trets distintius de les aules i les institucions escolars més capaces d’actuar com a contextos promotors d’aprenentatge
i desenvolupament per a tot l’alumnat.

1. UNA CONCEPCIÓ INTERACCIONISTA DE LES
DIFERÈNCIES INDIVIDUALS I LA SEVA RELACIÓ
AMB L’APRENENTATGE ESCOLAR
L’Index for Inclusion (Booth i Ainscow, 2002) substitueix el concepte
de “necessitats educatives especials” pel de “barreres per a l’aprenentatge i
la participació”. L’ús d’aquest últim terme pretén subratllar l’adopció d’un
model social d’explicació de les dificultats d’aprenentatge i la discapacitat,
en el qual aquestes dificultats no es consideren produïdes per les deficiències
o problemàtiques personals dels individus, sinó resultat de la interacció entre
actituds, accions, cultures, polítiques i pràctiques institucionals discriminatòries, i les condicions personals. D’acord amb aquest model social, les barreres
a l’aprenentatge i a la participació es generen a través de la interacció entre
l’alumnat i els seus contextos, entre les persones i les polítiques, institucions,
cultures i circumstàncies socials i econòmiques que afecten les seves vides.
Aquest model social de comprensió de les dificultats en l’aprenentatge
presenta evidents similituds amb el que, des de la reflexió psicoeducativa,
s’ha caracteritzat com una “concepció interaccionista” de les diferències individuals (Coll i Miras, 2001). Des d’aquesta concepció, s’afirma que les característiques individuals de les persones depenen de la interacció entre factors
intrínsecs i extrínsecs a elles (factors biològics, ambientals i contextuals), i que
cap d’aquests factors determina per complet i al marge dels restants aquestes
característiques. Per això, s’entén que les característiques individuals no són
fixes ni estan predeterminades, i que poden modificar-se en funció dels patrons
d’interacció entre la persona i el seu entorn en el marc dels contextos en els
quals la persona participa. El grau en el qual aquesta modificació sigui possible dependrà tant del punt de partida i de les condicions inicials de la persona
com de la intensitat i persistència dels canvis en els patrons d’activitats, rols
i relacions interpersonals que la persona experimenta. Des del punt de vista
de l’aprenentatge escolar, es considera, en aquesta concepció, que el que un
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alumne o alumna pot aprendre en un moment donat depèn de les seves característiques i condicions personals, però també, i sobretot, de les ajudes que rebi
per aprendre-ho i de les característiques del context en què hagi de desenvolupar aquest aprenentatge. La quantitat i qualitat dels aprenentatges de l’alumnat
no s’atribueix, per tant, en exclusiva a les seves característiques individuals
ni tampoc a les característiques de la situació educativa en la qual participa
l’alumne, sinó a la interacció entre les unes i les altres, i en particular al major o menor grau d’ajust entre elles. Pel mateix motiu, la valoració de les
capacitats de l’alumnat per afrontar un nou aprenentatge no pot realitzar-se
sense posar-les en relació amb les exigències de la situació educativa i amb
els suports que aquesta situació pugui prestar-li.
Al seu torn, aquesta manera d’entendre les diferències individuals té
com a fonament una concepció més general del desenvolupament psicològic
dels éssers humans; una concepció que, des d’una perspectiva sociocultural
inspirada en l’obra de Vygotsky, subratlla el caràcter interactiu, contextual,
social i cultural d’aquest desenvolupament. D’acord amb aquesta concepció,
el desenvolupament psicològic de les persones no constitueix un simple desplegament natural i espontani d’un conjunt de potencialitats predefinides en
el seu interior, sinó que respon més aviat a un procés complex de construcció
de capacitats mediat socialment, en el qual l’aportació al desenvolupament
dels factors biològics i d’experiència no és directa, sinó que està modulada
per la interacció i el context; un procés que es realitza essencialment amb
altres persones i gràcies a altres persones, i que depèn fonamentalment de la
interacció amb els altres, de les ajudes que els altres vehiculen i ofereixen en
el marc d’aquesta interacció, i dels contextos socials i culturals en què es
produeixen i prenen significat i sentit aquestes interaccions i ajudes. Des
d’aquesta perspectiva, l’aprenentatge no és un mer acompanyant afegit al
desenvolupament de les capacitats psicològiques, ni aquest desenvolupament
una mera condició prèvia necessària per a poder aprendre; per contra, el
desenvolupament és, en bona mesura, un producte de l’aprenentatge, i les
capacitats psicològiques de les persones, el resultat de l’aprenentatge i apropiació personal d’un ampli conjunt de competències, sabers i instruments
culturals.
En aquesta manera d’entendre el desenvolupament psicològic, les diferències individuals en són un element consubstancial: les trajectòries de desenvolupament i aprenentatge de cada persona són necessàriament particulars i
distintives, pel caràcter constructiu de tots dos processos i perquè són, en darrer
terme, el resultat d’una interacció única i irrepetible entre condicions personals,
interpersonals i contextuals. Que l’alumnat sigui diferent, que presenti punts
de partida diversos davant qualsevol aprenentatge escolar, és, així, consubstancial a la forma en què les persones ens construïm psicològicament com a
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éssers humans. I també ho és que aquestes diferències es manifestin en tots i
cadascun dels tipus de capacitats rellevants per a l’aprenentatge: motores,
cognitives, lingüístiques, afectives-emocionals, motivacionals, de relació
amb els altres, de regulació del propi comportament, de participació social, etc.
El que és esperable en qualsevol situació educativa, per tant, és que l’alumnat
sigui divers, que cadascun dels alumnes i les alumnes presenti una combinació única i personal de potencialitats per aprendre com a resultat de la complexa trama de capacitats que defineix en últim terme la individualitat de
cadascun, i que aquesta combinació no sigui estàtica, sinó que es manifesti
de manera diferent davant diferents aprenentatges i en diversos moments.

2. L’ENSENYAMENT ADAPTATIU COM A INSTRUMENT
PER A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA
Els sistemes educatius han tractat i tracten d’afrontar la presència d’alumnat divers mitjançant diferents estratègies. Algunes d’aquestes estratègies
suposen, directament, renunciar al fet que alumnat divers pugui aconseguir
uns mateixos objectius d’aprenentatge: de vegades excloent del sistema
l’alumnat que, presumptament, no té les aptituds necessàries per a dur a terme els aprenentatges establerts, i de vegades establint vies, branques o itineraris formatius alternatius cap als quals és dirigit l’alumnat en funció de les
seves suposades característiques i capacitats. Unes altres estratègies mantenen l’aspiració al fet que tot l’alumnat aconsegueixi uns objectius comuns,
però no aposten per adequar l’ensenyament a la diversitat de l’alumnat, sinó
més aviat per realitzar intervencions específiques sobre els alumnes o les
alumnes amb dificultats, perquè siguin ells els qui s’adeqüin a les formes d’ensenyament previstes pel sistema. És el cas, per exemple, de les estratègies
basades a augmentar el temps de permanència de determinat alumnat en el
sistema educatiu, fins que hagi assolit els aprenentatges considerats bàsics i
fonamentals; o dels intents de neutralitzar o compensar, mitjançant actuacions
educatives específiques –fora de l’acció educativa ordinària i només per a determinat alumnat–, possibles mancances o dificultats en relació amb els aprenentatges escolars previstos presentades per alguns alumnes, abans d’iniciar
la seva escolarització formal o en el transcurs d’aquesta escolarització.
Com es pot entendre fàcilment, cap d’aquestes estratègies resulta coherent
amb els plantejaments d’una educació inclusiva ni útil per a desenvolupar-la.
En uns casos, perquè la renúncia al fet que una part de l’alumnat aconsegueixi
els objectius bàsics de l’escolarització xoca frontalment amb l’aspiració fonamental de l’escola inclusiva de garantir una escola de qualitat per a tots i totes,
així com amb el dret bàsic de tot l’alumnat a rebre aquesta educació. En uns
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CAPÍTOL 4.
PARTICIPACIÓ DE TOT L’ALUMNAT, ÈXIT I MILLORA
DE L’ESCOLA. ANÀLISI DE LES BARRERES MÉS
RELLEVANTS I COM SUPERAR-LES
Montserrat Agell
EAP de Sarrià-Sant Gervasi
Georgina Sala
Joan Torrent
CEIP Els Xiprers
Zu va dir al seu mestre:
–Mestre, estic cansat de caminar cap a això...
I el mestre Zong li va contestar:
–Anem a asseure’ns a la penya i mirem com cauen les fulles, això farà que
vegem millor el camí.
(Fragment del manuscrit mai trobat de Zong Po).
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1. ANTECEDENTS DEL PROJECTE DEL CEIP ELS XIPRERS
L’escola Els Xiprers és un centre escolar públic d’educació infantil i
primària, d’una sola línia –una escola petita– situada al Parc de Collserola de
Barcelona, al terme municipal d’aquesta localitat.
La procedència del seu alumnat és en un 90% del centre urbà de la ciutat.
Hi ha 225 alumnes, 17 mestres, un auxiliar d’educació especial, un conserge,
un administratiu compartit amb un altre centre de la zona, 10 monitors de
tren i menjador, una cuinera i el seu ajudant de cuina.
L’aspecte de la diversitat a l’escola és un apartat ja contemplat en el seu
Projecte Educatiu de Centre des de l’any 1986, i des de llavors s’ha anat
aprofundint en aquesta pràctica, que forma part del seu compromís des dels
inicis. L’escola neix l’any 1966 amb l’objectiu d’atendre els nens del barri del
Baixador de Vallvidrera –amb un alumnat procedent de famílies emigrants
d’Andalusia i d’altres comunitats de l’Estat espanyol–, on més tard s’incorpora
una part d’alumnat procedent de l’Eixample o del centre de Barcelona: l’objectiu és generar la fusió a l’aula de realitats socials, econòmiques i culturals
diferents per donar més riquesa al projecte i més cohesió social. L’experiència
de l’escola en aquest àmbit d’inclusió és el fruit d’un projecte educatiu que
s’ha gestat al llarg d’anys entre tot el professorat que ha treballat al centre,
juntament amb tot el personal no docent, les famílies i el mateix alumnat,
l’autèntic protagonista de l’empresa. El traspàs de criteris, de línia pedagògica
i d’autocrítica ha estat una de les constants històriques del centre i és important saber veure que actualment el nostre centre és una conseqüència del seu
inici i de l’evolució que ha viscut al llarg del temps. Educació per a la diversitat i de la diversitat: pilar fonamental del projecte i que ha passat per diferents
etapes que intentarem enumerar de manera succinta. Aquestes fases van de
la “integració” cap a la “inclusió” passant per la modalitat de l’“escolaritat
compartida”. En una d’aquestes etapes comença la colꞏlaboració amb escoles
d’educació especial que es troben properes al nostre centre escolar. El CEEM Vilꞏlajoana és el primer amb el qual s’estableixen contactes, que es concreten en un treball conjunt centrat en tallers, escolaritats compartides, colònies escolars, algunes festes en comú, etc. Posteriorment, s’estableix una
estreta colꞏlaboració, un projecte comú amb l’escola d’educació especial
ASPASIM (privada-concertada), molt propera, perquè està situada al nucli
urbà de Vallvidrera; aquest treball conjunt s’inicia amb escolaritats compartides en diferents modalitats (en l’esbarjo, menjador, sessions de plàstica...)
d’alumnat que prové d’aquesta escola i que s’incorpora a les aules de la nostra escola. Aquesta experiència derivarà cap a la inclusió de diversos alumnes del centre d’educació especial, juntament amb una professional d’aquest
centre, en tot l’horari escolar, i cada alumne passa a formar part d’un dels
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grups d’educació infantil o primària. Aquest és un punt d’inflexió important,
ja que se’n deriven canvis importants que ens porten cap a l’aplicació del
protocol o eina de l’Index for Inclusion, que aconsellem a qualsevol institució que es plantegi anar cap a l’objectiu de la inclusió.
1997 Curs pont amb tres alumnes amb NEE que no tenien sortida clara
després de l’educació primària.
1997 Atencions individualitzades de logopèdia i psicomotricitat des del
CEEM Vilꞏlajoana a alumnes del nostre centre.
1998 Primera experiència d’escola inclusiva compartida amb el CEE ASPASIM.
2001 Presentació del Pla Estratègic d’Escola Inclusiva.
2002 Signatura del Pla Estratègic d’Escola Inclusiva.
2003 Presentació del Projecte Experimental d’Escola Inclusiva en coherència
i consonància amb el Pla Director d’Educació Especial a Catalunya.
2003-2004 Formació del professorat –tot el claustre– Index for Inclusion.
2004-2005 Formació del professorat –tot el claustre–. La colꞏlaboració entre
mestres.
2005-2006 Formació del professorat –tot el claustre–. Aprenentatge cooperatiu.
Disseny i elaboració del Pla Estratègic de Centre per al període 20082007-2008 2012 (quatre cursos).

2. INDEX FOR INCLUSION. PER A QUÈ?
Durant els primers anys de l’aplicació pràctica del Projecte d’escola
inclusiva, tots els membres del claustre vam haver d’esforçar-nos per trobar
noves formes de treballar; aquest era el nostre repte comú i ens ilꞏlusionava
dur-lo a terme. Ho compartim amb les famílies, amb el personal no docent,
amb l’alumnat, entre nosaltres..., però, al cap d’uns anys, van començar a
aparèixer les veus crítiques. Tothom esperava un canvi, però ningú tenia clar
com havia de ser, en què consistiria, etc.
No tots vivíem el mateix moment; la formació i les experiències de cada
persona feien que uns volguessin avançar més de pressa que uns altres. Hi
havia diferents graus d’implicació en el projecte. Era més fàcil treballar amb
uns i més difícil amb uns altres; malgrat això, tots compartíem una mateixa
idea: l’escola ha de ser una escola per a tots i totes. Finalment, per poder avan61

acords sobre els continguts que treballaran, sobre com gestionaran els espais,
els grups i els temps, com es distribuiran, com atendran els alumnes susceptibles de més necessitat de suport.
És una planificació que ha de tenir en compte tot el grup, valorar les
necessitats dels diferents alumnes segons l’activitat o el contingut que treballaran, pensar prèviament les adaptacions de materials que caldrà fer perquè
tots els alumnes puguin participar-hi i aprendre amb diferents graus d’exigències i d’ajudes.
Caldrà, per tant, arribar a acords sobre els següents aspectes:
• Quins objectius i continguts volem treballar i són prioritaris en aquesta
activitat.
• Quina metodologia utilitzarem per tal que els alumnes puguin ser actius i puguem interactuar amb ells mentre aprenen.
• Com organitzarem els espais i els grups.
• Com ens organitzarem a l’aula i quins rols mantindrem. Com atendrem
els alumnes que necessiten més suport i quins són aquests alumnes.
• Quin clima volem fomentar en el grup i, en conseqüència, quin estil de
comunicació i de relació volem desenvolupar a l’aula que signifiqui
també un model relacional per a l’alumnat.
• Com preparem els materials i/o les adaptacions i com ens distribuïm
les diferents tasques.
• En què ens fixarem i què avaluarem. Criteris per a l’avaluació de la
docència i dels alumnes.
• Quan es planifica és un bon moment per a aclarir dubtes i inseguretats,
per a acordar unes regles mínimes de relació amb les quals puguem
sentir-nos còmodes i que afavoreixin la confiança i el suport mutu.2

7. DOCÈNCIA COMPARTIDA EN L’EXECUCIÓ
Les comunicacions entre els docents en relació amb els alumnes mentre
estan treballant promouen un coneixement més ajustat i real de la seva manera
d’aprendre, el seu nivell d’atenció i escolta, les seves necessitats, els temes
que els interessen, les relacions positives que els ajuden o les organitzacions
de l’espai més adequades. Cada situació és única, impredictible, i sorgeixen
novetats, dificultats o altres noves necessitats que aporten informacions in2

En el blog de Teresa Huguet sobre DOCÈNCIA COMPARTIDA, hi podeu trobar
diverses eines per a la planificació de les sessions de docència compartida (https://si
tes.google.com/a/xtec.cat/thuguet/instruments).
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teressants sobre la manera en què cada alumne aprèn. Quan els docents estan
ensenyant a l’aula, no parlen d’aspectes globals, sinó que comenten comportaments, dubtes, dificultats i èxits dels alumnes concrets que preocupen i que
es volen conèixer millor.
Són moments en què s’haurà de tenir molta cura dels comentaris que es
fan sobre els alumnes, per tal que els estimulin i no els puguin molestar, augmentant els comentaris positius entre els docents («T’has fixat que bé ha
dibuixat, la Marta...») i potenciant la interacció entre els alumnes («Que bé,
Enrique! Ensenya a la Lluïsa com ho has fet!»). Comentaris que pretenen
augmentar la satisfacció i la implicació dels alumnes davant les tasques escolars i que eviten comunicacions negatives que poden desmotivar-los o crearlos inseguretat.
Són moments per veure i comentar com aprèn, què recorda, quines vivències aporta, com fa els treballs, quan es cansa, què li interessa, amb qui se sent
més a gust a l’hora treballar, qui sap ajudar-lo, com pregunta o comparteix
dubtes amb els companys... Moments per esbrinar quines estratègies afavoreixen més el seu procés d’aprenentatge i participació, com fer que els altres
no el protegeixin o li facin les tasques, com fomentar que sigui més autònom,
com ajudar-lo a acceptar les crítiques, com fer que els altres reconeguin el seu
treball, les seves aportacions, com ajudar-lo a acceptar un no o un rebuig, com
ajudar-lo a expressar les seves preferències o necessitats, etc.
En definitiva, el moment d’execució de la docència compartida és molt
interessant per poder conèixer millor els alumnes i per disposar d’informacions extremadament útils a l’hora de personalitzar l’ensenyament, implementant ajudes, adaptacions i suports en el mateix context de l’aula ordinària.
En la fase d’execució de la docència compartida és quan es disposa de
més possibilitats d’interactuar amb els alumnes i d’observar-los. El fet de
ser dos docents fa possible poder avaluar millor la zona de desenvolupament proper dels alumnes (Vygotski, 1984), l’autèntica zona d’incidència
educativa. Aquella zona en la qual l’alumne pot aprendre perquè està realitzant activitats diverses amb la companyia i l’ajuda dels altres i disposa
de diferents models. En aquestes sessions podem observar i comprendre
millor les necessitats de l’alumne quan està aprenent a l’aula, quan està interactuant amb determinats continguts i materials, quan ens demana ajuda o
veiem que la necessita. Situacions en les quals, pel fet de ser dos, podem
provar ajudes diferents més fàcilment, donar-li pistes i adaptar-li determinades activitats.
En definitiva, es tracta d’activar la nostra curiositat per conèixer millor
el seu estil i el tipus d’aprenentatge i ensenyament que el motiva i l’activa.
Si, a més, aquesta curiositat es comparteix i es comunica entre els dos do86

cents, s’intercanvien informacions i es proven diferents recursos, el suport
que es pot desenvolupar a l’aula creix de manera exponencial.

8. DOCÈNCIA COMPARTIDA I AVALUACIÓ
La valoració conjunta de les sessions compartides és una gran oportunitat
per a la millora de la metodologia a l’aula i del nivell de colꞏlaboració. Per
poder avançar caldrà avaluar tant les propostes d’ensenyament-aprenentatge
que hem realitzat com la interacció i la relació que hi hagut entre els dos docents. Les relacions han de ser fàcils i fluides, i s’han d’anar revisant per
generar un bona colꞏlaboració; això es desenvolupa cada dia, amb implicació
i compromís, reconeixent les altres mirades com a aportacions que enriqueixen l’anàlisi de la situació i que aporten elements de canvi enriquidors.
Aquesta anàlisi, després o al final de la classe, ha de tenir en compte el
nivell relacional entre docents, la coordinació, el paper de cada docent,
l’oportunitat dels objectius i els continguts, el desenvolupament de l’activitat,
l’organització dels espais i el temps, les actituds i els comportaments del
grup, i les actituds i els comportaments dels alumnes que ens preocupen.
Tot això amb la finalitat de poder extreure’n propostes de millora i de
poder donar resposta a les següents qüestions: Com tornaríem a fer l’activitat
per resoldre els problemes que han sorgit? Què canviaríem del que hem fet?
Com podem estimular determinats alumnes o fer que s’hi interessin? Com
podem afavorir determinades capacitats dels alumnes que ens preocupen
(autoestima, tolerància, autonomia, relacions, acceptació...)?
A continuació, presentem una eina que s’ha mostrat efectiva a l’hora
d’avaluar les sessions de docència compartida al final d’un mes o un trimestre, i així poder fer propostes de millora. S’aconsella utilitzar-la en dos moments. Primer requereix una reflexió individual tenint en compte les preguntes que es plantegen. Cal anotar les pròpies reflexions i anar pensant
propostes i elements que voldrem comentar amb l’altre docent.
Eina per a la valoració de les sessions de docència compartida
Nivell relacional entre els/les docents
• Les comunicacions són fàcils i fluides? Ens sentim còmodes per parlar del que va bé
i de les dificultats?
• La relació ha estat positiva? Ens sentim respectats?
• Tenim clars els respectius rols? N'hem anat parlant?
• Què pensem que podríem millorar?
• Què modificaríem o demanaríem al company o la companya que modifiqués?
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Eina per a la valoració de les sessions de docència compartida (cont.)
Coordinació dels diferents professors i professionals
• S'han fet reunions de coordinació? Amb quina periodicitat?
• S'han planificat conjuntament les activitats compartides? Si no s’ha fet, el docent
que les ha planificat, ha tingut en compte que hi hauria docència compartida de cara
al disseny de l’activitat?
• Els dos docents coneixen el tipus d’activitat que faran a l’aula?
• S'han establert criteris d'avaluació?
• S'hi han anat introduint modificacions, en la mesura que s'hi han vist dificultats o
problemes?
• S'han fet entrevistes conjuntament (o complementàries amb les famílies)?
• Com pensem que podríem millorar aquesta coordinació?
Rols dels docents
• Tipus d’intervencions que es fan a l'aula: en la planificació i organització de les
activitats, en l’execució de l'activitat, en l’avaluació i revisió de les activitats...
• Com intervenen els dos docents i/o professionals a les sessions compartides? Qui fa
què?
• Si hi ha un docent amb un rol de suport, com intervé? El docent A, B o C? Amb quins
alumnes? Amb tots? Sempre amb els mateixos? Segons el moment o la matèria?
• Qui porta la iniciativa? S’ha acordat prèviament? S’ha anat comentant i s’han anat
fent modificacions a mesura que s’ha considerat necessari?
• S’han generat comunicacions per conèixer millor les necessitats educatives de
l’alumnat i per donar-los suport? De vegades s’han intercanviat els papers?
• L’alumnat es comporta igual amb els dos docents? Perceben que n’hi ha un que té
més autoritat?
• Han vist que hi havia una bona colꞏlaboració?
Continguts i activitats
• Quins continguts i quines competències s’han treballat en aquestes sessions?
• Són continguts i/o competències bàsiques i transversals, prioritàries per a l’alumnat
amb més dificultats o amb necessitats educatives especials?
• Quin tipus d'activitats s’han fet (de petit grup, de tallers, de treball individual, de
gran grup...)?
• Les activitats tenen en compte la diversitat (són obertes, hi ha diferents nivells de
dificultat, hi ha diferents ajudes i suports...)? Es consideren adequades? Caldria
modificar-ne algun aspecte?
• S'ha tret profit de la intervenció? Què en podríem modificar?
Alumnes
• S’han atès els alumnes que tenen més necessitat d’ajuda segons les seves necessitats?
• S'han anat comentant els casos que presenten més dificultats per ser ajudats?
• S'han fet entrevistes amb la família? S'han fet reunions amb altres professionals?
• Es considera que aquest tipus d'intervenció és profitós? Es creu que en podria ser
més, si es fes d'una altra manera? Es replanteja de cara al futur?
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Eina per a la valoració de les sessions de docència compartida (cont.)
Grup classe
• Com s'han organitzat els alumnes i els espais?
Es va contrastant i observant l'evolució i el progrés de tot l'alumnat?
• Es realitza una avaluació formativa dels nois i les noies? Se’ls ajuda a autoavaluar-se?
• Hi ha altres alumnes que necessiten més ajuda que no s’havien detectat?
• La dinàmica de l’aula i les activitats permeten l’aprenentatge i la participació de tots
els alumnes?
• Els docents poden interactuar i ajudar l'alumnat segons diferents necessitats? En el cas
que la resposta fos que no, per què? Com es creu que es podria millorar en aquest
aspecte?

Un cop hem fet aquesta reflexió, ja es pot fer la reunió amb el nostre
company docent per posar en comú les reflexions, destacar els punts forts i
arribar a les conclusions sobre el desenvolupament de la colꞏlaboració.
Per acabar, podem recollir i concretar les conclusions d’aquesta valoració
en el quadre de la pàgina següent (B. Síntesi de la valoració i acords) responent a algunes qüestions concretes. Per fer un procés cíclic de millora de la
docència compartida en el centre, caldrà, a més, compartir les conclusions en
l’àmbit de centre, parlar de les dificultats i, sobretot, posar en comú les estratègies i les propostes que les diverses parelles de docents han anat desenvolupant a les diferents aules.
La finalitat és poder fer propostes de millora tant pel que fa a la docència compartida que han dut a terme a les aules com pel que fa a la millora de
l’atenció a la diversitat en el centre.
En definitiva, per construir aules inclusives en les quals tots els alumnes
puguin aprendre i participar, sigui quin sigui el seu nivell d’aprenentatge o el
seu grau de discapacitat, és necessari crear dinàmiques de colꞏlaboració entre
docents, perquè tots vagin assumint les seves responsabilitats en aquest projecte i puguin participar-hi, sigui quina sigui la seva àrea de coneixement.
Per fer-ho, el més pràctic i eficaç és crear contextos de colꞏlaboració
dins les aules, contextos d’ensenyament i aprenentatge amb tots els alumnes,
amb docència compartida i amb el suport d’altres docents o –en certs casos–
de professionals especialitzats. Un suport que, en el dia a dia, colꞏlabori per
planificar, per intervenir a l’aula, per avaluar i analitzar les situacions i les
potencialitats dels alumnes; aporti propostes per a la millora de les situacions, i
proposi ajudes, materials o adaptacions segons els objectius que es persegueixin. Un suport que aporti innovació i metodologies més interactives i
diversificades.
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B. Síntesi de la valoració i acords
Després de la reunió de treball, escolliu de manera consensuada d’un a tres punts
forts de la colꞏlaboració i de l’atenció i el suport a la diversitat:

Digues una cosa que has après del teu company o de la teva companya:

Escolliu un aspecte que penseu que caldria millorar:

Feu una proposta concreta de millora (sigui del vostre treball a l’aula, de la cooperació entre els dos docents, de les metodologies, de l’atenció a la diversitat, dels
aspectes organitzatius o culturals de centre) per aportar a la CAD:
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CAPÍTOL 6.
L’APRENENTATGE ENTRE ALUMNES
COM A SUPORT A LA INCLUSIÓ
David Duran
Universitat Autònoma de Barcelona
El primer apartat d’aquest capítol repassa els vincles entre inclusió i
aprenentatge entre alumnes. Sabent que a vegades –i malgrat la bona intenció–
les actuacions dirigides als alumnes amb més necessitat d’ajuda han comportat efectes negatius sobre el seu desenvolupament i aprenentatge, creiem que
val la pena fonamentar el que es proposa i, a aquest efecte, el segon apartat
presenta resultats de recerca que avalen l’ús de l’aprenentatge entre iguals
per a la inclusió. La resta del capítol té un caràcter aplicat, començant per
revisar a partir de quines condicions i quins valors podem construir una aula
cooperativa, com l’aula ha de crear un entramat d’ajudes mútues i quines són
les seves característiques, i, finalment, com podem servir-nos dels mètodes
cooperatius per mobilitzar la capacitat mediadora –d’ensenyar– del nostre
alumnat.

1. INCLUSIÓ I APRENENTATGE ENTRE IGUALS
Pot haver-hi inclusió sense aprenentatge entre iguals? Podem imaginarnos una aula capaç d’acceptar i donar resposta a les necessitats de cada alumne
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sense promoure llaços de colꞏlaboració i ajuda mútua entre ells? La inclusió
té a veure amb la creació de comunitats en les quals tots –alumnes i professors– se senten part reconeguda i se’ls ofereixen oportunitats d’estar, de participar i d’aprendre. És necessari superar la competició i la individualització
amb la finalitat de convertir l’aula en una comunitat, on tots els seus membres
treballen cooperativament per aprendre. En paraules de Sapon-Shevin (1999),
es tracta que el significat de la frase «Ningú de nosaltres és més capaç que
tots junts» estigui present en tots els aspectes del currículum, la pedagogia i
les estructures escolars. No és estrany, doncs, que els autors del moviment
per a l’educació inclusiva s’hagin referit insistentment a l’aprenentatge entre
iguals com una estratègia instruccional de primer ordre per a la inclusió
(Ainscow, 1991 o Stainback i Stainback, 1999).
També podem fer-nos la pregunta inversa. Pot haver-hi aprenentatge
entre iguals sense la diversitat que aporta la inclusió? L’aprenentatge cooperatiu –amb els diferents mètodes als quals després ens referirem– necessita la
diversitat. És gràcies al fet que els participants dels equips són diferents que
es poden oferir ajudes per aprendre. Dues persones que sabessin exactament
el mateix difícilment podrien establir una interacció entre elles que les portés
a aprendre. Es necessiten nivells de competència diferents, punts de vista
divergents, rols o informacions diferents perquè els membres d’un equip
puguin cooperar. Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu necessiten les diferències individuals. Es basen en la creació d’equips heterogenis, que busquen
la màxima diversitat quant a nivell acadèmic, habilitats socials, personalitat,
cultura o sexe. Per això, per exemple, s’assignen rols diferents o es distribueixen informacions diferents o es creen parelles amb un alumne de 5è i un de
3r. Tal com hem sostingut (Duran i Monereo, 2012), l’aprenentatge cooperatiu no només reconeix les diferències entre els alumnes, sinó que a més en
treu profit acadèmic. És, doncs, una metodologia per a la inclusió.
El reconeixement de l’heterogeneïtat i la valoració de la diversitat conjunten l’aprenentatge entre iguals i la inclusió. Tal com plantegen SaponShevin, Ayres i Duncan (1994), la promoció i l’ús de formes d’aprenentatge
entre iguals és positiva per a tots els alumnes, perquè tots necessiten participar
i aprendre en un entorn que reconegui les seves capacitats i atengui les seves
necessitats. A més, l’aprenentatge cooperatiu permet no només l’adquisició
de competències vinculades al saber de les matèries, sinó que també promou
el desenvolupament d’altres competències imprescindibles per a la ciutadania dels nostres temps. En primer lloc, l’acceptació de les diferències individuals, de les pròpies i de les dels altres, que té lloc en les interaccions cooperatives. No n’hi ha prou que la Marta, que no hi pot veure, o que el Nadir, que
ha vingut del Magrib, estiguin a la meva classe. És treballant en un equip amb
ells que tindré –que tindrem– oportunitats per acceptar i valorar les nostres
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diferències. Sovint, s’assenyala l’aprenentatge cooperatiu com una eina eficaç per a l’acceptació de la discapacitat (Putnam, 1997), per a l’educació
intercultural (Díaz-Aguado, 2003) o per a la prevenció de l’assetjament escolar (Díaz-Aguado, 2006).
I, tal com dèiem, els alumnes no només reconeixeran les diferències
entre les persones treballant i aprenent amb elles, sinó que a més desenvoluparan habilitats socials complexes de treball en equip, una de les quatre capacitats bàsiques que ha de proporcionar l’educació (UNESCO, 1996). Els
contextos d’inclusió permeten que els alumnes aprenguin a treballar en equip
amb persones que, almenys d’entrada, ells perceben com a “diferents” o “problemàtiques”. Això constitueix una valuosa oportunitat per al desenvolupament del que DeSeCo (Programa de l’OCDE per a la Definició i Selecció
de Competències) ha assenyalat com una de les tres competències clau en
l’era del coneixement: la interacció dins de grups heterogenis (DeSeCo,
2002).
Però, sobretot, l’aula convertida en una comunitat d’aprenents, conjuminant inclusió i aprenentatge entre iguals, permet crear un microcosmos del
que pot ser una societat més justa i democràtica, que valora tothom. Un ensenyament d’aquesta índole permet que els alumnes tinguin experiències
vitals de la manera com les ajudes mútues faciliten l’aprenentatge i siguin
conscients de la possibilitat de cooperar, com un instrument que després els
servirà per a crear colꞏlectius de transformació social (Perrenoud, 2001).

2. EFECTIVITAT DE L’APRENENTATGE ENTRE
IGUALS EN ELS ALUMNES VULNERABLES
Si a l’apartat anterior ha predominat un to de desig, de justificació de la
necessitat d’emprar l’aprenentatge entre iguals com a suport inclusiu, en
aquest revisarem què diu la recerca sobre la seva efectivitat en alumnes amb
el risc d’exclusió o a la zona de vulnerabilitat, tal com a ells es refereix
Echeita (2006).
Revisant les metaanàlisis (revisions d’investigacions) sobre aprenentatge
cooperatiu (Duran, 2018), podem trobar-ne tres que aporten bons resultats,
tant acadèmics com socials, per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i
discapacitat: Marr (1997), que revisa investigacions publicades entre el 1965
i el 1995; Utley i altres (1997), que revisa cinquanta estudis de la dècada dels
noranta, i McMaster i Fuchs (2002).
En l’àmbit de la tutoria entre iguals també disposem de metaanàlisis que
aporten evidències, en comparació amb altres pràctiques (Greenwood, Carta i
Kamps, 1990), amb beneficis per a alumnes amb discapacitat (Bowman-Perrot
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