GUIA PRÀCTICA PER AL PROFESSORAT

Autores:
Borbonés Lloveras, Rosa
Domènech Montagut, Antònia
Valls Gubern, Teresa
(*)

*

Capítol I tret i revisat del llibre Síndrome de Down. Aspectos médicos y psicopedagógicos.

Fundació Catalana Síndrome de Downwww.fcsd.org
Guia pràctica per al professorat Rev 20/02/2007 12:35

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
C/ Comte Borrell , 201, entresòl, 08029 Barcelona
Tel. 932157423/ 932151988.Fax 932157699
formacio@fcsd.org
www.fcsd.org

Fundació Catalana Síndrome de Down www.fcsd.org
Guia pràctica per al professorat -Rev 19-02-07

2

ÍNDEX
1.

La síndrome de Down (SD)

1.1.

Què és la SD ?

1.2.

Característiques de la SD

1.3.

Quina és la causa de l’alteració cromosòmica?

1.4.

Es pot prevenir?

1.5.

Com i quan se sap que un infant té la SD?

1.6.

Altres qüestions

1.6.1. Es cura?
1.6.2. Hi ha graus d’afecció?
1.6.3. Fins on pot arribar una persona amb la SD
2.

La síndrome de Down (SD) i el retard mental

2.1.

Retard mental. Nou concepte

2.2.

Definició de retard mental segons l’associació Americana pel retard mental
(AAMR)

2.2.1. Elements claus de la definició de retard mental de l’AAMR
2.2.2. Objectius de la definició
3.

Pautes generals d’intervenció a l’escola

3.1.

Què suposa pel/per la mestre/a la inclusió d’alumnat amb la SD a l’aula

3.2.

La inclusió escolar de l’alumnat amb la SD

3.2.1. Reconeixement de les diferències i coneixement de les necessitats educatives
especials (NEE)
3.2.1.1. Dades del nivell de competències en les diverses àrees del desenvolupament
general
3.2.1.2. Dades del nivell de competències de l’alumnat respecte als objectius del
currículum
3.2.1.3. Dades de la dinàmica psicològica, afectiva i emocional, relacional i del
comportament
3.2.2. Projecte individualitzat
Fundació Catalana Síndrome de Down www.fcsd.org
Guia pràctica per al professorat -Rev 19-02-07

3

3.2.2.1. Organització del suport
3.2.2.2. Adaptació de materials i mètodes de treball
3.2.2.3. Avaluació i valoració
3.2.3. Col·laboració amb els companys i les companyes
4.

Particularitats del desenvolupament de la persona amb la SD i
implicacions educatives

4.1.

Particularitats del desenvolupament cognitiu

4.2.

Particularitats del desenvolupament de la capacitat simbòlica

4.2.1. El Llenguatge de la persona amb la SD
4.2.1.1. Desenvolupament fonètic-fonològic
4.2.1.2. Desenvolupament morfosintàctic
4.2.1.3. Desenvolupament semàntic
4.2.1.4. Desenvolupament pragmàtic
4.2.2. Altres manifestacions de la funció simbòlica : el joc i el dibuix
4.3.

Particularitats del desenvolupament personal i construcció de la identitat.
Alguns elements a tenir en compte

5.

Col·laboració família-escola

6.

Referències bibliogràfiques

7.

Bibliografia recomanada

Fundació Catalana Síndrome de Down www.fcsd.org
Guia pràctica per al professorat -Rev 19-02-07

4

1. LA SÍNDROME DE DOWN
1.1. Què és la síndrome de Down?
La síndrome de Down és el fruit d’una alteració cromosòmica, produïda en el
procés de fecundació, que dóna lloc a la presència d’un cromosoma de més en el
parell 21.
Les alteracions possibles que produeixen la SD són :
La trisomia regular
La trisomia 21 (síndrome de Down) explica el 94% dels casos de la síndrome de
Down i es denomina d’aquesta manera perquè en el parell de cromosomes 21 hi ha
tres cromosomes en comptes de dos.

En el cariotip es poden observar els 23 parells de cromosomes que es troben al
nucli de la cèl·lula. En aquesta reproducció s’identifiquen els tres cromosomes 21.
El mosaïcisme
En altres casos, molt poc freqüents, aquest error en la distribució cromosòmica no
es dóna en la primera divisió cel·lular, sinó en la segona o en la tercera. En
conseqüència, l’embrió es formarà per divisions simultànies de cèl·lules normals i
de cèl·lules amb un cromosoma 21 de més.
Encara que no hi ha una relació directa entre la proporció de cèl·lules trisòmiques i
el nivell de desenvolupament, sembla que en els casos de mosaic la persona amb la
síndrome de Down (SD) pot ser que tingui una capacitat intel·lectual més elevada.
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La translocació
Aquesta alteració, que estadísticament constitueix el 4% de les trisomies, es
caracteritza perquè el cromosoma 21 de més o una part d’ell està afegit a un altre
cromosoma, sovint al 14.
En una tercera part dels casos de translocació, un dels pares és portador d’aquesta
anomalia. Ésser portador vol dir que la persona presenta una anomalia estructural,
però com que això no comporta l’existència de material genètic de més, no
presenta la síndrome. Aquesta persona pot formar gàmetes amb un excés de
material genètic que produiria la trisomia amb la unió amb l’altre gàmeta normal.
També és possible que sense originar la trisomia, els progenitors transmetin aquesta
anomalia equilibrada a la seva descendència. Per això s’aconsella als germans de les
persones amb la SD per translocació que també es facin fer un cariotip abans de
prendre la decisió de tenir descendència.

1.2. Característiques de la SD
La síndrome de Down és un conjunt de símptomes i signes diversos que es
manifesten en el desenvolupament global de la persona des que és concebuda, a
causa de l’excés de material genètic en el cromosoma 21.
Alguns d’aquests símptomes i signes es presenten en tots els casos; d’altres, en
canvi, pot ser que es presentin o no.
Els trets comuns de les persones amb la SD són:
Algunes característiques físiques particulars, com ara: ulls lleugerament esgaiats,
coll curt, cabells fins i llisos, talla petita...
Hipotonia muscular generalitzada.
Discapacitat intel·lectual.
Creixença retardada i vellesa prematura.
També poden presentar:
Sistema immunològic sovint insuficient per respondre a les infeccions.
Trastorns oftalmològics.
Pèrdues auditives degudes a malformacions i/o un alt risc d’otitis serosa.
Disfunció tiroïdal.
Cardiopatia congènita.
Malformacions congènites del tracte gastrointestinal.
Inestabilitat atlantoaxial (mobilitat de les primeres vèrtebres cervicals causada
per la laxitud dels lligaments corresponents).
Infeccions de l’aparell respiratori.
Malaltia d’Alzheimer.
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1.3. Quina és la causa de l’alteració cromosòmica?
No se sap encara perquè la divisió cromosòmica s’altera i dóna lloc a l’aparició de la
síndrome de Down.
Els pares d’una persona amb la SD han de saber que res del que han fet o han
deixat de fer abans o després de la concepció d’aquest fill no és la causa de la SD.
També ho han de saber totes les altres persones, car no es pot prevenir: tothom
pot concebre o engendrar un fill amb la SD.
Hi ha persones que tenen més risc que altres de tenir un fill o una filla amb
la SD?
Les investigacions destinades a detectar la causa de la trisomia 21 parlen d’uns
factors de risc, i això vol dir que les persones en les quals hi ha un d’aquests factors
tenen més probabilitat de concebre un individu amb la SD; no obstant això,
aquesta possibilitat també existeix fora dels factors de risc. Aquests factors són
nombrosos i possiblement no fóra un de sol, sinó la coincidència i la interacció de
diversos, allò que afavoria l’alteració cromosòmica.
L’edat de la mare
S’ha comprovat estadísticament que la possibilitat de concebre un fill amb la SD o
una altra cromosomopatia és molt més gran en les dones de més edat, sobretot a
partir dels 35 anys. Les raons amb què hom intenta explicar aquest fet són diverses,
però n’hi ha una que sembla més convincent que les altres: els òvuls estan retinguts
en un estadi evolutiu durant molts anys, des de la creixença, i el seu envelliment
afavoreix la propensió a la no-disjunció meiòtica i, per tant, a l’aparició de la SD.
L’edat del pare
Algunes recerques donen importància, com a possible factor de risc, a l’edat
elevada del pare; en canvi, la majoria dels investigadors neguen la influència
d’aquest factor.
Factors ambientals
Hi ha factors externs a nosaltres, com ara les radiacions, els virus, els agents
químics, etc., que poden tenir efectes nocius per al nostre material genètic; per
aquesta raó es sospita que les persones exposades a aquests processos durant molt
de temps o abans de la concepció, corren més el risc d’experimentar una mutació
genètica que condueixi a l’aparició d’una síndrome cromosòmica en la
descendència.
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1.4. Es pot prevenir?
És impossible de saber, abans de la concepció, si una parella tindrà un fill amb la
SD. Un cop format el fetus, la dona embarassada pot sol·licitar una diagnosi
prenatal per a conèixer el mapa cromosòmic de l’ésser en gestació. Com més
s’avança més freqüents són les anàlisis cromosòmiques realitzades en dones més
grans de 35 anys i en mares que ja tenen un infant amb la SD. Hi ha diverses
proves, de les quals les més freqüents són l’amniocentesi i la biòpsia de còrion.
L’amniocentesi
L’amniocentesi consisteix en l’extracció, mitjançant una punció a l’úter, d’una petita
mostra de líquid amniòtic, que és el que envolta el fetus en el ventre de la mare.
Aquest líquid conté algunes cèl·lules que, durant el seu cultiu en el laboratori, es
reproduiran i faran possible d’analitzar-ne la composició cromosòmica (cariotip) i
permetran de determinar si presenta cap anomalia.
Biòpsia de còrion
És l’extracció i l’anàlisi d’una mostra de teixit de la placenta per a detectar si hi ha
cap anomalia cromosòmica.
Es pot prevenir en un embaràs posterior?
No és clar que els pares d’un infant amb una trisomia regular o mosaic tinguin una
predisposició genètica a alteracions cromosòmiques. Encara que el naixement d’un
segon fill amb la SD només té lloc en l’1% de les famílies ja afectades, sembla que
amb això n’hi ha prou per pensar que el risc és més accentuat respecte a les famílies
que no tenen cap fill trisòmic.
La SD pot ser deguda, com hem vist, a una alteració cromosòmica en els pares; en
aquells casos de trisomia per translocació hi ha un gran risc de reincidència i, segons
l’alteració cromosòmica , pot arribar a ésser del 100%; per això els metges recomanen
que els pares d’un infant amb la SD es facin un estudi cromosòmic, o un cariotip, on es
pot valorar la conformació del seu mapa cromosòmic i, en conseqüència, constatar o
descartar aquest risc de trisomia per translocació en posteriors embarassos. Qualsevol
alteració estructural en el cariotip d’un dels pares (no necessàriament en el cromosoma
21) pot pertorbar la repartició cromosòmica i donar lloc a una cromosomopatia.

1.5. Com i quan se sap que un infant té la SD?
Si no abans –per la diagnosi prenatal-, es pot saber que un nadó té la SD
immediatament després de néixer.
Als metges i als pares, els cridarà l’atenció alguns signes no gaire habituals:
principalment, els ulls lleugerament esgaiats i el baix to muscular. Aquest aspecte
farà que, en sostenir-lo, sembli que al nadó amb la SD li costi arraulir-se entre els
braços de l’adult i que tingui una certa dificultat per xuclar la llet del pit matern o
del biberó.
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Aquesta primera sospita, molt dubtosa en algunes ocasions per les característiques
que pot presentar el nadó –pròpies del període postpart – suscita en el metge la
urgència de fer un cariotip per confirmar-la o descartar-la. El cariotip és l’anàlisi
dels cromosomes de l’individu; encara que es pot realitzar des dels primers dies de
vida, de vegades els resultats trigaran uns quants dies més, durant els quals l’infant
inicia l’exercici de les seves funcions vitals.

1.6. Altres qüestions
1.6.1. Es cura?
No hi ha cap mètode ni tècnica mèdica o psicològica que pugui guarir la SD. La SD no
és una lesió ni una malaltia crònica que una intervenció quirúrgica, un tractament, etc.,
pugui modificar. És una alteració congènita que afecta la globalitat de la persona per a
tota la vida i uniformement; és a dir, no hi ha una evolució progressiva o regressiva de
la síndrome.
S’han fet estudis amb fàrmacs i complexos vitamínics (per exemple, la teràpia
“megavitamínica”) i encara se’n fan, però per ara no es coneix cap suplement nutritiu
que pugui alterar significativament els trets de les persones amb la SD.

1.6.2. Hi ha graus d’afecció?
En les descripcions genèriques o individuals de persones amb la SD, sovint s’ha
parlat del “grau d’afecció” de la síndrome, i encara molta gent, per tenir una imatge
més acurada de com és aquesta persona, pregunta si té molta o poca síndrome. No
hi ha persones amb més o menys SD, més o menys afectades, més o menys
profundes; el que passa és que hi ha tanta variabilitat individual com persones hi ha
amb aquesta síndrome, igual com hi ha una gran variabilitat en la població normal.
Així, cada persona amb la SD té, com totes les persones, unes característiques
individuals, unes qualitats, capacitats i limitacions i una personalitat genuïna que la
diferencien dels altres.

1.6.3. Fins on pot arribar una persona amb la SD?
La inclusió escolar i social i la normalització de la vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual ha modificat i modifica constantment la seva pròpia
realitat quotidiana i conseqüentment les seves expectatives socials.
La situació ha canviat i esta canviant i la realitat de fa vint anys no és la mateixa
d’ara. A l’actualitat, molts nois i noies amb la SD, en el període d’escolaritat
obligatòria, van a l’institut, cursen secundària i en la postobligatòria accedeixen
a la formació professional adaptada i de grau mig (amb les modificacions
curriculars pertinents).
(Per veure més informació sobre la inclusió a secundària veure punt 4.2. i de les
referències bibliogràfiques article, autora R. Borbonés).
En el període de la vida adulta, persones amb discapacitat intel·lectual treballen a
l’empresa ordinària, viuen de manera independent i gaudeixen del seu temps lliure
amb normalitat.
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(Per veure més informació, consultar les referències bibliogràfiques Serveis i
metodologia, FCSD).
L’experiència ens mostra que si bé tothom té limitacions i de manera diversa (com
en la no discapacitat), si tenim en compte les capacitats de l'individu i un entorn
que afavoreixi el seu desplegament, la persona amb discapacitat pot tenir un accés a
la vida adulta amb normalitat.
Així, s’observa com les persones amb la SD continuen desenvolupant el seu
potencial d’aprenentatge després de l’adolescència, joventut i al llarg de la vida
adulta.
2. LA SÍNDROME DE DOWN I EL RETARD MENTAL
Del coneixement genètic de la trisomia es pot dir que la síndrome de Down es té no es
té, però, aquesta evidència no implica dir que totes les persones amb la SD siguin
idèntiques.
Cada persona és única i irrepetible, la formació de la seva personalitat, del seu
físici la seva capacitat mental està determinada per factors genètics (herència dels
seus pares, d’aquí la seva semblança) però combinat amb influències múltiples del
medi socio-cultural, de l’educació, dels estímuls que rep, de la qualitat i quantitat
d’experiències personals que té.
Encara que l’alteració cromosòmica és comuna a totes les persones portadores, no
totes presenten les mateixes característiques ni els mateixos trets físics ni totes
presenten malformacions. L’única característica comuna que es dóna a la síndrome
de Down és el retard mental. No hi ha graus de la SD, la variabilitat de
característiques i personalitat entre uns individus i uns altres és la mateixa que
existeix entre els qui no presenten la SD, essent més les similituds que les
diferències que tenen amb les altres persones.
Molt sovint, sense tenir en compte la individualitat, es diu de les persones amb la
SD que són "tranquil·les, carinyoses, tossudes, felices, agressives” i es cau en els
tòpics que reflecteixen la dificultat d’acceptar la diferència en el àmbit social. És
més tranquil·litzador pensar que la persona amb la SD és "afectuosa" i que viu feliç
i no afrontar que es pugui queixar o deprimir. Així doncs, quan ens fixem en les
dificultats no veiem la persona i podem caure en l’error de creure que certs aspectes
del comportament són propis de la síndrome.
Per tant:
•
•

No totes les persones amb la SD són iguals perquè totes les persones són
diferents.
La SD no determina la conducta de l’infant ni la seva personalitat.
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Però, què significa tenir una discapacitat, què significa tenir retard mental?. Un
infant amb discapacitat és un infant en procés de creixement, amb desitjos,
interessos i necessitats com tots els infants de la seva edat.
La diferència pot marcar dins d’un grup, fins i tot pot excloure, perquè respectar
la diferència en una societat que sobrevalora la intel·ligència és difícil. Per tant, cal
reflexionar sobre el concepte d’intel·ligència en relació al retard mental.

2.1. Retard mental. Nou concepte
El retard mental no és un atribut que es té, com els ulls blaus, o un cor malalt, ni
tampoc es tracta del que som, com ser baix o ser prim. El retard mental es refereix
a un estat particular del funcionament que comença a la infantesa en el qual
coexisteixen limitacions en la intel·ligència juntament amb les habilitats adaptatives
El retard mental és una categoria diagnòstica. S’associa sovint a discapacitat
intel·lectual.
Durant força temps s’ha tingut una visió molt estàtica de la intel·ligència com una
qualitat innata basada en el QI com a criteri per assignar la discapacitat mental.
Les persones amb discapacitat ho tenien difícil. Aquest criteri condicionava el seu
desenvolupament i se n’esperava molt poc.
S’ha produit un canvi al llarg dels anys en la seva definició:
De les concepcions orgàniques o biologistes (s. XIX) en què el retard mental és
considerat com una variant de la demència i les causes s’atribuïen a bases
orgàniques i biològiques innates.
A concepcions exclusivament psicomètriques que donaven un pes determinant
al QI (mesura quantitativa) i les causes s’atribuïen a bases orgàniques i
biològiques.
A la concepció MULTIDIMENSIONAL recollida per l’AARM (Associació
Americana pel Retard Mental) 1992 que incorpora a la definició els aspectes
d’adaptació social donant importància a la interacció de la persona amb
l'ENTORN i considerant que:
El retard mental no és un tret absolut de l‘individu, sinó que és una expressió de la
interacció entre la persona amb un funcionament intel·lectual limitat i l’ENTORN
i que pot variar segons el CONTEXT i al llarg de la seva vida.
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2.2 Definició de retard mental de l’AAMR.
-

El retard mental es refereix a limitacions substancials del funcionament actual de la
persona.

-

Es caracteritza per un funcionament intel·lectual significativament per sota
la mitjana (QI = 70) que es presenta amb altres limitacions en dues o més
de les següents àrees d’habilitats adaptatives (referents a l’autonomia
personal i competència social):
Comunicació
Cura de sí mateix
Vida a la llar
Habilitats socials
Ús de recursos comunitaris
Autodirecció
Salut i seguretat
Habilitats acadèmiques i funcionals
Lleure
Treball

-

Les dues condicions anteriors s’han de manifestar durant el període evolutiu
abans del 16/18 anys.

2.2.1 Elements claus de la definició de retard mental de l’AARM
Aquesta definició té tres elements claus:
1. Capacitats o competències personals de l’individu.
Són atributs que fan possible el funcionament adequat en societat. Inclou tant
les habilitats inherents a l’individu com les habilitats per funcionar en un
context social.
Té a veure amb la intel·ligència
Conceptual: capacitat relacionada amb tasques cognitives i aprenentatges.
Pràctica: capacitat de valdre’s per sí mateix, de manera independent en
activitats de la vida diària (menjar, higiene ...). Té relació amb l’autonomia
funcional. La sobreprotecció i manca d’expectatives dificulta el
desenvolupament de la intel·ligència pràctica.
Social: Habilitat per entendre les expectatives socials, el comportament dels
altres i saber-se comportar. Capacitat per desenvolupar diferents rols socials.
Cal proporcionar models d’actuació adequats i donar oportunitats
d’interioritzar aquests comportaments
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2. Entorn: Aquells llocs on viu la persona, on aprèn, juga, interactua i es
socialitza, que faciliten o impedeixen el desenvolupament del subjecte i la
seva satisfacció.
3. Funcionament actual de l’individu, que no és un estat permanent i que
variarà en funció de les activitats adaptatives existents i les demandes que es
vagin produint al llarg del seu cicle vital. Així com de la qualitat i quantitat
dels suports que necessita per desenvolupar aquestes habilitats adaptatives.
Per tant, el retard mental és producte de la interacció entre les capacitats de
l’individu i de l’entorn.

Capacitats:
- intel·ligència
- habilitats adaptatives.

Entorns:
- casa
- treball
-escola, comunitat.
Funcionament

Suports

2.2.2 Objectius de la definició
Els objectius d’aquesta definició són :
Ampliar la conceptualització del retard mental i evitar la confiança excessiva
dipositada en el QI com a mesura.
Oferir una visió més dinàmica de la intel·ligència, no com una entitat innata i
inamovible, sinó com el producte del que fa l'infant, del que construeix a
partir de la seva interacció amb l’entorn.
Avaluar multidimensionalment a l’individu en base a la seva interacció amb
els diferents contexts que es mou.
Identificar les necessitats de l’individu en les diferents àrees del
desenvolupament, posant en relació el seu nivell de competències amb les
condicions i oportunitats presents en el procés de desenvolupament.
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Dissenyar estratègies i actuacions encaminades a facilitar el desenvolupament
de l’individu, mentre es disposen oportunitats, es modifiquen condicions i
s’enforteixen pràctiques convenients.
Determinar el tipus i intensitat de suports que necessita per avançar cap la
màxima integració possible tenint en compte els factors intel·lectuals,
emocionals, ambientals i de salut.
Basar el treball en les possibilitats de la persona i no en les seves limitacions.
El retard mental afecta al funcionament global de la persona amb la SD. L’individu
pot presentar dificultats en l’adquisició dels aprenentatges però també en l’execució
de determinades habilitats de la vida diària, tant per tenir cura de sí mateix com per
la pròpia seguretat i autoprotecció, així com també per entendre els comportaments
dels altres i per saber com comportar-se adequadament en les diverses situacions
socials.

3. PAUTES GENERALS D'INTERVENCIÓ A L'ESCOLA

3.1. Què suposa pel professorat la inclusió d’alumnat amb la SD a l’aula?
Les demandes que la societat adreça a tot el professorat són múltiples i diverses. La
inclusió d’alumnat divers planteja als professionals de l’educació angoixes i dubtes
sobre la funció a realitzar.
L’alumnat amb la SD a l’aula no necessita d’un expert/a en patologies sinó d’un/a
mestre/a exercint la funció educadora. Ara bé, què és el que passa quan, per primer
cop, a l’aula es té un infant/adolescent amb la SD ?.
El professorat, a l’igual que la família (en els primers temps) es qüestiona sobre les
pròpies capacitats “sabré ser mestre/a d’aquest alumnat ? sabré ser jo professor/a
d’un alumne amb la SD?, com si els recursos que com a professor/a es tenen es
fessin fonedissos davant d’aquest alumnat en concret, oblidant o tenint poc present
que ens trobem davant d’un infant i/o adolescent amb més coses en comú a la
resta d’alumnat que diferències.
L’experiència ens indica que cal un procés de reajustament a la nova realitat, en
el que el professorat pugui anar posant en marxa els seus propis recursos,per tal
que els utilitzats en situacions de normalitat, siguin també els propis amb
l’alumnat amb la SD.
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3.2. La inclusió escolar de l’alumnat amb la SD
Quan parlem de la inclusió d’alumnat als centres ordinaris, estem parlant d’un canvi
qualitatiu en la manera d’entendre l’educació dels infants i adolescents amb NEE i
d’un canvi en la concepció del què és l’escola i de les funcions que ha de
desenvolupar.
La inclusió és un procés que ve determinat per la incorporació d’alumnat amb
NEE a un sèrie de nivells (presència, participació activa, valoració i rendiment
acadèmic) i que fa referència a tot l’alumnat. No es tracta de trobar la clau que
permeti portar a terme la inclusió de l’alumnat amb la SD sinó més aviat es tracta
de canviar el sistema de valors i el sistema organitzatiu que ho permeti.
L’alumnat amb NEE necessita d’una inclusió de qualitat per tal de poder donar
resposta a diversos aspectes: relacional (establiment de relacions de col·laboració i
amistat entre companys/es; rol adequat en la dinàmica del grup-classe..); cognitiu
(aprendre coses noves i significatives; desenvolupar la capacitat de pensar; resoldre
problemes..) i personal psicològic (autoestima, autoeficàcia, construcció de la
identitat...).
La resposta educativa s’ha de basar en el respecte. Ha de considerar les
diferències individuals, valorar les competències i detectar les necessitats de
l’alumnat per poder així, adoptar les mesures d’adaptació adequades per l’accés
al currículum, els recursos materials i personals necessaris i concretar els
entorns on es duran a terme.
Amb aquesta finalitat, apareixen una sèrie d’elements que s’hauran de tenir en compte i
que es configuren com a essencials en la definició del què entenem com a ingredients
bàsics en el procés d’inclusió (veure bibliografia autor D. Ianes):
1. Reconeixement de les diferències i coneixement de les necessitats educatives
especials (NEE).
2. Projecte individualitzat i obertura cap a la vida adulta.
3. Col·laboració amb els companys/es de classe.

3.2.1. Reconeixement de les diferències i coneixement de les NEE
Per una banda s’ha de poder conèixer, reconèixer, buscar, valoritzar i intentar
comprendre les diferències individuals entre les persones (veure punt 3.2.3.); d’altra
banda, es tracta de conèixer l’alumnat de manera funcional i poder comprendre les
seves necessitats educatives especials.
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Per aquest segon aspecte, la recollida i estudi d’una sèrie de dades de l’alumnat és
bàsica:
3.2.1.1. Dades del nivell de competències en les diverses àrees del desenvolupament
general.
3.2.1.2. Dades del nivell de competències de l’alumnat respecte als objectius del
currículum.
3.2.1.3. Dades de la dinàmica psicològica, afectiva i emocional, relacional i del
comportament.

3.2.1.1. Dades del nivell de competències en les diverses àrees del
desenvolupament general
(Veure més informació en el punt “particularitats del desenvolupament cognitiu”).

Es tracta d’un conjunt d’actuacions encaminades a recollir, analitzar i valorar la
informació sobre les condicions personals de l’alumnat i la seva interacció en el
context escolar i familiar. De caràcter interdisciplinar ha de comptar amb la
participació i intervenció dels diferents professionals (aportacions del professorat i
altres professionals) i tutors en els diversos contextos (escolar i familiar).
Els aspectes a valorar són:
- Habilitats cognitives: funcionament intel·lectual (memòria, atenció, concentració,
selecció d’estímuls), procediments per a la resolució de problemes; discriminació i
generalització.
- Habilitats metacognitives, estil cognitiu i d’aprenentatge. Què sap o intueix el
propi alumne/a respecte al seu propi funcionament, coneixement general que té
respecte al que i com fa, al com resol els seus problemes...
- Habilitats de comunicació i llenguatge. Competències comunicatives de l’alumnat.
Intencionalitat comunicativa. Comprensió i expressió lingüística.
- Habilitats interpersonals i socials. Capacitat per mantenir relacions amb els altres.
- Habilitats personals en relació a la pròpia autonomia. De caràcter més psicològic:
capacitat de fer, de prendre decisions, de treballar sol (amb suport verbal o no ),
imaginar-se capaç de valdre’s per si sol.
- Habilitats adaptatives en relació a l’autonomia social vinculada a la participació activa
de la persona en el seu entorn. A casa, a l’escola, en el barri.

Fundació Catalana Síndrome de Down www.fcsd.org
Guia pràctica per al professorat -Rev 19-02-07

16

3.2.1.2. Dades de la dinàmica psicològica, afectiva i emocional,
relacional i del comportament
Es fa necessari conèixer la persona de manera global. En aquest apartat, per a
l’alumnat amb la SD, s’hauran de tenir presents una sèrie d’aspectes (veure el punt
particularitats del desenvolupament personal i construcció de la identitat).
Aquesta dimensió és molt important perquè permet conèixer més de prop una sèrie
d’aspectes psicològics i del comportament que tenen una influència determinant en
el benestar de l’alumnat, la seva capacitat per aprendre i la possibilitat de dur a
terme una bona socialització.
Alguns d’aquests aspectes es perceben ràpidament per part del professorat, per
altres aspectes, caldrà la col·laboració i assessorament d’altres professionals.
Aquesta dimensió completa el perfil de l’alumnat prenent la forma d’una valoració
"de la imatge de si mateixa que té la persona com a subjecte que aprèn" (D. Ianes),
de la imatge que l’alumne es crea al llarg del temps, de la idea que té del seu treball
escolar, del sentit de l’autoeficàcia i nivell d’autoestima, de la seva identitat
autònoma, de la seva afectivitat, motivació i de la maduració relacional i, en alguns
casos, del seu comportament problemàtic.

3.2.1.3. Dades del nivell de competències de l’alumnat respecte
als objectius de la programació d’aula
L’avaluació de les competències curriculars consisteix en conèixer on es situa
l’alumnat en relació als objectius i continguts escolars. Es tracta de determinar què
és capaç de fer l’alumnat en els diferents àmbits o àrees del currículum ordinari. La
història escolar de l’alumnat serà el referent de base.
L’avaluació també pot prendre com a referent els objectius i continguts de cicles
anteriors, en el cas que el nivell de competències s’adeqüi als criteris establerts en
l’esmentat cicle.
És important tenir present les competències bàsiques que vénen determinades pel
departament d’Educació cada inici de curs.
Qualsevol proposta educativa implica conèixer l’alumnat del que s’està parlant, partir
de qui és i quins coneixements té aquest/a alumne/a per poder inscriure’l/la en un
Projecte de continuïtat en el centre.
A partir de la síntesi d’aquestes dades es construeix el que es pot denominar el projecte
individualitzat.
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3.2.2. Projecte individualitzat
El projecte individualitzat determina el recorregut apropiat i a la mida de l’individu.
Establerts els punt de partida, es tracta de poder determinar a on es va.
En aquest projecte es parla de l’adaptació curricular individual (ACI) a més del
Projecte i projecció de futur (a elaborar amb la família) que ens porti a pensar en
termes de futur encara que es parli d’un infant.
Vindrà determinat per una sèrie de fases:
1a fase ) Definir i escollir els objectius a llarg i mig termini: On volem anar i
perquè. Com ens imaginem el futur d’aquesta persona, que farà i com ho
aconseguirà.
2a fase) Definir i escollir els objectius a curt termini. Fer una selecció dels
objectius vinculats(al màxim) a la programació i activitat de la classe.
Seqüenciació dels objectius i gradació de les dificultats.
3a fase ) Determinar els emplaçaments i suports que l’alumnat necessitarà pels
diferents objectius.
Tria dels suports per a les necessitats detectades: materials i personals.
Emplaçaments on es duran a terme.
(Veure organització dels suports, punt 3.2.2.1.).
4a fase ) Tria i elaboració de les activitats, materials i mètodes de treball.
(adaptació de materials i mètodes de treball, punt 3.2.2.2.).
5a fase) Avaluació de les adquisicions i comprovació que les mesures proposades
són adequades a les necessitats que presenta l’alumnat.
(Veure avaluació i valoració punt 3.2.2.3.).

3.2.2.1. Organització del suport
Els centres docents compten amb recursos diversos per l’atenció a l’alumnat amb
NEE . Els recursos personals que es poden trobar a primària són:
- el professorat de pedagogia terapèutica/ d’educació especial,
- el/la logopeda,
- el/la vetllador/a.
Els recursos personals que es poden trobar a secundària són :
- el professorat d’atenció a la diversitat
- el professorat de pedagogia terapèutica/ d’educació especial,
- el/la psicopedagog/a.
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En els últims anys, a més a més es compta amb les UEE (unitats d’educació
especial i les USEE (unitats de suport a l’educació especial) per atendre a l’alumnat
amb NEE greus i permanents.
La presència d’aquestes figures per atendre a l’alumnat amb NEE no ha de suposar
però, que són aquestes les úniques figures al centre docent que s’ocupen de
l’atenció de l’alumnat amb NEE i que sols aquestes coneixen el què cal fer.
Cal donar un pas endavant i anar més enllà. L’activitat del professorat de suport ha
de poder estendre’s i integrar-se a una funció de suport més gran i global que
s’activi dins la comunitat escolar. Passar de la lògica alumnat amb NEE,
professorat de suport; cap a una lògica d’activitats didàctiques alternatives a
solucions organitzatives diverses.
Des d’aquesta perspectiva, el desplegament de tota una sèrie de mesures afavorirà
la inclusió de l’alumnat amb la SD, com ara són:
- mesures organitzatives: tallers, racons, grups flexibles, desdoblaments, dos
professors a l’aula, aula oberta (a secundària), etc..
- mesures curriculars: treball en projectes, diversificació curricular, treball
cooperatiu, adaptacions curriculars.
Aquestes mesures cal tenir-les present a l’hora de planificar l’atenció a l’alumnat amb la
SD i responen plenament als objectius d’un sistema educatiu basat en la inclusió.
Respecte a l’atenció directa a l’alumnat, l’experiència ens mostra que si bé l’atenció
individualitzada (suport individual que el professorat adreça a un determinat
alumnat) puntualment pot valorar-se necessària, a la llarga pot esdevenir un
obstacle per a capacitar l’alumnat perquè treballi de manera autònoma. Sovint
s’observa que l’alumnat treballa només amb la presència del suport personal
individual i difícilment generalitza aquesta actitud de treball a altres àmbits. Cal
planificar els suports i també la seva retirada de manera progressiva. El treball en
petit grup, la presència de dos professors/es a l’aula-classe es converteixen en
alternatives força vàlides al suport individual.

3.2.2.2. Adaptació de materials i mètodes de treball
L’alumnat amb la SD necessita sovint l’adaptació de materials que li permeti seguir
la dinàmica de l’aula.
La tria i/o simplificació; la modificació; la reducció a paraules-clau, idea principal; la
selecció i la presentació dels continguts de diferents maneres afavorirà aquesta
tasca.
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En l’adaptació de materials s’ha de tenir present l’edat cronològica de l’alumnat a
qui va dirigida la tasca : aconseguir que la proposta educativa no infantilitzi ni la
presentació ni els continguts, ha d’esdevenir una fita .
En moltes ocasions, s’observa que l’alumnat amb la SD accepta poc o no accepta
gens el treball diferenciat. L’experiència ens indica que en la mesura que l’alumnat
observa i estableix lligams de relació entre l’activitat que es proposa i el treball que
es duu a terme a l'aula-classe, augmenta el nivell d’acceptació i es multiplica la
motivació.
Cal tenir present , en aquesta fase, les TIC (tecnologies de la informació i de la
comunicació), que ofereixen el suport informàtic tant pel que fa a la diversificació
de presentació d’activitats com a facilitador de les produccions per part de
l’alumnat (la producció escrita en suport informàtic, n’és un exemple).
Un altre aspecte a considerar és el que parla dels mètodes de treball o
metodologies. Hi ha la creença que els infants amb discapacitat intel·lectual i/o SD
tenen més facilitat per l’aprenentatge mecànic i/o repetitiu. El que s’observa no va
en aquesta línia. Els aprenentatges repetitius i memorístics tenen una supervivència
limitada, és a dir, acostumen a ser aprenentatges que s’obliden ràpidament.
Les dificultats per aprendre i el cost elevat que tant la persona amb discapacitat
com els professionals han de realitzar en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge
aconsellen, en el màxim possible, afavorir aquells aprenentatges significatius i
funcionals. Aprenentatges significatius que parteixin del nivell en el què es troba
l’alumnat i dels seus interessos; funcionals, en la mesura que són susceptibles
d’ésser utilitzats en l’esdevenir diari, que es posen en marxa en les relacions amb
l’entorn. D’aquesta manera s’asseguraran nivells més alts de generalització a altres
contextos.
Finalment, també esmentar que hi ha la creença que hi ha una metodologia
específica per a l’infant i/o adolescent amb la SD. Hi ha diversos autors que
defensen aquesta tesi.
L’experiència ens mostra que si bé s’han de tenir presents una sèrie d’especificitats
(que s’esmenten en aquesta guia), no hi ha una metodologia específica per a
l’alumnat amb la SD. L’opció metodològica que el centre docent tria inclou a
l’alumnat amb NEE.
Ara bé, seguint en la línea del que anteriorment s’esmentava, es pot afirmar que
aquelles metodologies més comprensives afavoreixen que els aprenentatges siguin
significatius i funcionals.
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3.2.2.3. Avaluació i valoració
Finalment cal verificar si els objectius planificats s’assoleixen o no i valorar si les
mesures proposades són o no les adequades.
Des d’un punt de vista més concret, es tracta de comprovar si les activitats que
s’han planificat són les adequades i si es duen a terme o no per part de l’alumnat.
Per fer aquesta valoració cal que els professionals controlin les activitats realitzades
i avaluïn el procediment que segueix l’alumnat en la realització de les tasques. Quan
no es dóna, l’infant i/o adolescent es pot instal·lar en una dinàmica poc o gens
productiva "tant si faig com si no faig no passa res" que es fa difícil de modificar.
Hi ha diversos factors que intervenen en aquesta situació. Per part de l’alumnat,
s’observa, en termes generals, que :
- es treballa poc, o
- s’espera que els altres resolguin les pròpies responsabilitats, o
- el/la nen/a ,el/la noi/a es col·loca en l’actitud de "no saber" (que, d’entrada,
incapacita força el professorat).
Per part del professorat, s’observen molts dubtes respecte a:
- la pròpia tasca a fer: "sabré ser o no un/a bon/a professor/a per a l’alumnat amb
NEE.?", i a
- la comprensió de l’alumnat: "entén o no el que li dic?" "Sap fer o no la tasca que li
proposo?"
Partint d’aquestes premisses, el progrés es fa difícil. Ara bé, a mesura que les
activitats es van adequant a les competències de l’alumnat, quan es revisen les
activitats proposades, quan s’acara a l’alumnat amb el com ha anat, o què ha passat
i a mesura que les accions tenen les seves conseqüències, l’experiència ens mostra
que el progrés és possible.
En termes generals, cal mencionar que, quant al nivell d’exigències, s’exigeix poc
perquè es valora poc. Exigir suposa valorar l’altre/a com a capaç de dur a terme
una determinada conducta, activitat, etc. A l’alumnat amb la SD, se li exigeix poc
perquè, en moltes ocasions, es pensa poc en les seves capacitats. Posar l’individu en
la situació d’avaluació i de valoració, en funció de les seves competències, suposa
també donar-li la confiança del "jo crec que tu ho pots fer; tu ets capaç de fer-ho".
En aquest sentit, l’avaluació dels objectius que es planifiquen a l’ACI, la valoració
del treball que l’alumnat amb la SD realitza als centres docents és, doncs, com s’ha
vist, un element bàsic per tal que la inclusió esdevingui un fet real.
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En la creació del Projecte individualitzat cal tenir present que hi ha el risc de crear
un programa individualitzat de l’alumnat amb NEE de manera aïllada del seu
entorn. Cal donar un pas endavant i crear el que podríem denominar el PUNT DE
CONTACTE.
S’ha de poder treballar sobre aquest aspecte, i en aquest espai que permet el punt
de contacte de la programació de l’aula-classe amb el projecte individualitzat,
realitzat a mesura de les NEE de l’alumnat.
Per últim, citar que en la construcció del projecte individualitzat cal comptar amb la
participació activa del propi alumne/a (infant/adolescent) que augmentarà en la
mesura que aquest es va fent més gran.
És important que l’alumnat amb discapacitat conegui el que s’espera d’ell/a.
Generalment, l’alumnat sense discapacitat coneix els objectius a aconseguir –el
llibre que indica què estudiar; continguts establerts en un determinat curs de
primària, etc. – en massa ocasions, per l’alumnat amb NEE, la percepció del què
aconseguir es fa molt difusa (fins i tot per part dels professionals hi ha la sensació
de que sempre s’està fent el mateix). Parlar amb l’alumnat dels objectius a
aconseguir a curt termini en les diverses àrees o en algunes d’elles, de les decisions
preses entorn al currículum, dels suports i entorns que es determinen i de les
mesures per a la seva avaluació poden ser alguns dels elements per a fer possible
aquesta participació.

3.2.3. Col·laboració amb els/les companys/es
L’actitud de l’entorn en el procés d’inclusió de l’alumnat amb discapacitat
esdevé un element essencial; l’entorn escolar pot posar barreres o afavorir
aquest procés. A les dificultats del propi individu s’hi poden afegir les dificultats
per establir relacions de normalitat amb l’entorn.
El grup classe esdevé, si es treballa,un recurs de valor inestimable i de baix cost
tan des del punt de vista relacional com cognitiu. És un recurs que com més
sovint s’utilitza millors resultats s’obtenen.
L’experiència ens mostra una sèrie d’actituds que apareixen amb la incorporació
d’alumnat amb NEE (en les que caldrà incidir) com ara són:
- Actituds de sobreprotecció si a les persones amb discapacitat se les protegeix i
no se les exigeix res perquè es pensa que són totalment discapacitades.
- Actituds de rebuig quan se les exigeix una normalitat impossible. Quan es
parla de normalització no es fa referència a les persones (que siguin normals)
sinó a la normalització de les condicions de vida i als serveis. Les persones
amb discapacitat mental tenen, com diu E. Montttobio, una "normalitat
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difícil" perquè sovint es proposen programes d’integració que eviten entrar en
contacte amb el subjecte (ignorant el seu desenvolupament i maduració
emocional i personal i oblidant les seves necessitats reals) i convertint-lo en
allò que els altres volem que sigui.
- Expectatives socials limitades. S’observa que la imatge que es té de la persona
amb discapacitat mental queda reduïda a la d’un infant al llarg de tota la seva
vida, a la d’una persona que no té coneixements.
M. Companys, en el seu llibre Una escola per a Tothom parlant de les relacions
entre l’alumnat i la col·laboració mútua afirma, que la integració social de
l’alumnat amb NEE es farà efectiva si, en el context de l’aula, es donen
determinades condicions. Argumenta que integrar és comprendre i acceptar
les diferències per tal que formin part del conjunt de la normalitat. La Funció
integradora, continua dient, “afecta el grup i és necessari crear consciència
d’estar elaborant un Projecte en comú perquè cada un dels membres s’hi senti
compromès”.
El disseny d’un pla d’intervenció que tingui en compte les característiques del
grup i de l’alumnat amb NEE per tal de modificar: les relacions de
coneixement entre l’alumnat; les habilitats socials i acadèmiques de l’alumnat
amb NEE i la predisposició discriminatòria que pot aparèixer en algunes
edats, afavoreix la relació i la valoració de tot l’alumnat.
Planteja, en l’esmentat llibre, que és possible treballar amb el grup en el
context escolar per afavorir que l’alumnat que no té un bon lloc en el rànquing
del rendiment escolar tingui un espai i millori la seva socialització.
Des d’aquest plantejament la intervenció per incidir en el procés de
col·laboració entre companys/es ha de tractar de (aspectes més rellevants):
•

Fer conèixer i donar informació a tot l’alumnat sobre les diferències i sobre les
diferents discapacitats. (veure de la bibliografia llibre autora M.R. Buxarrais)

•

Ajudar a entendre la naturalesa de les possibles necessitats de la persona en
situació de discapacitat.

•

Fer participar a tot l’alumnat del Projecte d’atenció a la diversitat del centre.

Per a la realització d’aquests objectius el centre pot:
•

utilitzar:
vídeos, filmacions (veure vídeos a bibliografia),
articles (veure bibliografia, diari El País),
contes (veure Bibliografia),
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•

proposar activitats tipus role playing (posar-se en el lloc de l’altre),

•

convidar a persones adultes amb discapacitat, famílies o professionals
(contactar SSEE) perquè expliquin la seva experiència,

•

reflexionar sobre com donar suport al procés d’inclusió al centre, etc..

(Veure document de treball “Sensibilització. Suggeriments per treballar la diversitat
a l’aula. La SD i la discapacitat intel·lectual.” elaborat pel SSEE de la FCSD a
referències bibliogràfiques o posar-se en contacte amb seguiment@fcsd.org).

4.PARTICULARITATS DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONA
AMB LA SD I IMPLICACIONS EDUCATIVES

4.1. Particularitats del desenvolupament cognitiu de la persona
amb la SD
El desenvolupament de la persona amb la SD sempre s’ha considerat més lent que
el de la persona sense discapacitats. Encara que és cert que assoleix els aspectes
evolutius més rellevants més tard (caminar, parlar, etc.), els seus processos
cognitius no són idèntics als de la resta de la població.
La seva capacitat exploratòria és restringida, fet que comporta que el seu
coneixement de l’entorn sigui reduït i es quedi també amb alguns aspectes que
sovint no són els més rellevants ni els més significatius. Pot presentar dificultats
específiques que fan referència tant a la memòria, a l’atenció, a la inhibició, a la
latència així com també al processament de la informació a través del canal auditiuverbal i tot l’aspecte simbòlic-abstracte.
Memòria. Les dificultats en aquesta àrea no són degudes només per l’edat mental
de la persona sinó també (segons sembla) per alguns dèficits específics provocats
per components endògens.
L’adquisició d’estratègies adquireix especial rellevància a l’hora d’acarar aquestes
dificultats.
Latència . El temps de resposta tendeix a ser més llarg. Es dóna una gran
variabilitat entre les persones amb la SD, ja que té a veure amb el processament de
la informació, amb la presa de decisió en el moment d’actuar i també amb la
personalitat de cadascú. El temps de resposta pot variar segons quin sigui el nivell
d’autoestima, seguretat personal i el coneixement de sí mateix i de les seves
possibilitats, a més dels propis factors endògens.
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Inhibició. Hi ha una dificultat en seleccionar estímuls. Les persones amb la SD
poden presentar limitacions per fixar-se solament en un aspecte o part concreta de
l’estímul, descartant la resta.
Què pot comportar aquest dèficit?
En relació a la construcció del coneixement de l’entorn, les dificultats per a
extreure les característiques principals i més rellevants dificulten poder establir les
semblances i les diferències quedant condicionada la formació de conceptes i la
integració d’aquests en categories significatives. Així doncs, poden presentar
dificultats en el procés d’abstracció i de generalització dels coneixements.
Atenció. Es dóna una gran variabilitat a causa que les dificultats no solament tenen
relació amb components endògens sinó també amb components ambientals.
Canal Auditiu-Verbal. Sembla haver-hi més dificultats en processar la informació
per aquest canal que pel canal visual-motor. Diversos estudis han demostrat que
donen millors resultats quan se’ls presenta les activitats visualment i quan la
resposta es pot expressar de manera manual, assenyalant o seleccionant.
Aquestes dificultats específiques poden comportar:
Dificultats per extreure els trets principals i establir les semblances i diferències.
Limitacions en la formació de conceptes, l’abstracció i la generalització.
Tots aquests aspectes poden afectar i condicionar el funcionament cognitiu i a la
vegada, poden determinar un funcionament davant les situacions d’aprenentatge,
com ara:
Tendència a perseverar: Dificultats per modificar en funció de la nova
informació.
Reducció del fenomen de l’acomodació: en presentar dificultats per modificar
l’esquema de coneixement en funció del nou aprenentatge, es dóna un
manteniment d’esquemes rígids i fixos.
Tendència a la simplificació: dificultat per utilitzar formes més ajustades per
resoldre situacions.
Tendència a la desorganització: si no es dóna una situació de perseverança, sol
donar-se un funcionament desorganitzat en la recerca de la solució.
La intervenció educativa hauria d’anar adreçada a:
•

Afavorir una conducta estratègica.

•

Donar un temps de resposta més llarg (latència), no pressuposar que no
ho sap i animar a que respongui.

•

Simplificar el material a presentar de manera que sigui possible de
realitzar l’activitat sense la necessitat de suport.
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•

Crear situacions en les que s’afavoreixi:
- L’atenció cap al missatge verbal. Quantes vegades veiem al nen que només fa i fa i no
escolta.
- La interacció
- Les capacitats per l’aprenentatge com són:
(•) escoltar
(•) seure
(•) mirar
(•) respondre
(•) actuar. . .

Si partim de la idea que el desenvolupament cognitiu té a veure amb la interacció
entre els factors inherents a la persona i els que provenen del medi, podem
entendre la importància que pren la naturalesa d’aquests últims. Si a més, recordem
que la intel·ligència no es estàtica si no que és fruit d’una construcció, en la que
cada nova adquisició es recolza en les anteriors i serveix a la vegada com a base
necessària per les següents, veurem que l’ infant ha d’accedir a la comprensió per
desenvolupar els seus esquemes de coneixement i poder-los generalitzar a
contextos diferents d’aquells en que es dóna l’aprenentatge.
L’infant amb la SD no té una discapacitat que amb una tècnica rehabilitadora se li
pugui restablir un funcionament negat o espatllat per una malaltia. Quan es dóna
aquest enfocament, s’instauren intervencions rehabilitadores sovint inadequades i
inacabables.
En aquest sentit, és molt interessant el que ens diu C. Cunningham en relació als
programes derivats dels tests de desenvolupament, aquells que proposen un mateix
entrenament per a totes les persones. Comenta que la investigació no ha demostrat
la seva eficàcia a llarg termini. En canvi, sí que ha constatat que aquest enfocament
comporta perills potencials per al desenvolupament de les relacions familiars i pel
rol de l’infant, en no considerar la importància de la família, ni de l’entorn social, ni
tampoc la contribució de l’infant en el seu propi desenvolupament i creixement.
A l’ infant amb la SD l’hem de veure en la seva globalitat, amb la seva edat cronològica i
les seves necessitats concretes, com a persona en relació a un entorn.
La determinació de les necessitats ha d’incloure tant la valoració de les capacitats i
necessitats, com la dinàmica del seu procés fins el moment. Per tant és necessària
una visió evolutiva, dinàmica i oberta del procés individual de l’ infant i a la vegada
poder fer una valoració i seguiment del procés, establint les prioritats en cada
moment.
Cal estar molt atents a no afavorir la inhibició, la inactivitat, la passivitat i l’aparició
del sentiment de poca autoestima per part de l’ infant.
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Per aquest motiu la intervenció com a professionals cal plantejar-la de cara a
aconseguir que l’infant no sigui només agent actiu de l’aprenentatge sinó també
capaç d’abordar una activitat o tasca, d’interrogar-se pel que passa al seu voltant i
capaç de plantejar conflictes i buscar possibles solucions.
L’actuació del professional ha d’estar basada en una intervenció sense caure en els
tòpics existents en relació a la persona amb la SD. Cal considerar fonamental el
paper actiu de l’infant en la comprensió de tot allò que l’envolta i en la construcció
dels seus aprenentatges. Treballant els aspectes mecànics deslligats de la
comprensió. D’entrada tothom es tranquil·litza durant un temps, però ben aviat,
arriba el moment en què l’infant no troba el sentit al que fa i apareix una
desmotivació difícil de resoldre.

4.2 Particularitats del desenvolupament de la capacitat simbòlica
La capacitat de representació consisteix en la possibilitat de fer servir significants
per referir-se a significats. Els significants estan en el lloc d’una altra cosa a la que
es refereix (pot ser un objecte un succés o una situació). Aquesta capacitat ajuda a
estructurar el pensament i permet actuar sobre la realitat de manera simbòlica a
través de símbols i signes.
L’ infant amb la SD, des que neix té uns condicionants que tenen a veure amb els
aspectes cognitiu i relacional, que possiblement afectaran tant a la capacitat per
adquirir els instruments per conèixer el món que l’envolta, com la capacitat per
representar-lo.
El desenvolupament de la capacitat simbòlica a través de les seves diverses
manifestacions com el joc simbòlic, el dibuix, la dramatització, el llenguatge verbal, el
llenguatge matemàtic, etc., afavoreix que ja des de l’inici els aprenentatges puguin
fonamentar-se en la comprensió, trobant un sentit al que es fa, essent el propi infant el
protagonista del seu aprenentatge.
Cap a l’any i mig de vida comença a desenvolupar-se la capacitat simbòlica. Segons
Piaget evoluciona paral·lelament al desenvolupament cognitiu, relacional i lingüístic.
En l’infant amb la SD aquest desenvolupament no es dóna de manera harmònica.
Pot aparèixer abans el joc simbòlic que les primeres paraules, fet que pot influir, ja
que el llenguatge ajuda a regular la pròpia acció i les accions dels altres.

4.2.1. El llenguatge de la persona amb SD
Hi ha una gran variabilitat respecte a l’adquisició i desenvolupament del llenguatge
de l’infant amb la SD; de forma general segueix el procés considerat dins la norma
amb diferències individuals (determinades per diferents factors socioculturals,
ambientals, emocionals...); de forma específica s’observa un ritme més lent i una
adquisició incompleta.
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Sovint es diu que l’infant amb la SD no es comunica, que “no té llenguatge” quan
potser es fa referència a que no fa servir el llenguatge verbal per comunicar-se. Per
tant, és important diferenciar la comunicació amb els seus nombrosos llenguatges,
de la comunicació verbal o llenguatge verbal, que és la capacitat de fer servir
significants per referir-se a significats.

4.2.1.1. Desenvolupament fonètic i fonològic
Els estudis coincideixen en la idea que la seqüència en l’adquisició dels diferents
fonemes en l’infant amb la SD és similar a la resta de la població, tant pel que fa a
l’ordre de l’adquisició dels fonemes com pels errors articulatoris que apareixen
durant el procés (com les omissions, substitucions, ...).
Aquest fet comporta que es puguin utilitzar les dades relatives al desenvolupament,
considerat dins la norma, com a referent per així poder valorar tant el seu procés
de desenvolupament com també per fixar els objectius a assolir.
Ara bé, la velocitat no és l’única diferència en el desenvolupament d’aquest aspecte
del llenguatge.
S’ha constatat que l’organització interna del sistema fonològic i les característiques
funcionals, a partir dels elements que participen en l’acte de produir, poden ser
diferents als de la resta de la població, amb els mateixos recursos lingüístics.
No podem esperar que es doni el mateix procés que es dóna en l’infant sense
discapacitat i que coincideixen en similars produccions, ja que els errors que
apareixen no sempre tenen relació absoluta amb les condicions de la praxi dels
infants i no podem relacionar tot el problema dels errors que apareixen en la parla
(dels infants amb la SD) al pla articulatori.
La majoria dels errors que es donen no són per la no presència (o sigui la
impossibilitat d’articular un so) sinó perquè els sons apareixen produïts correcta
i/o incorrectament en condicions variables. L’infant amb la SD és capaç d’emetre
sons però, quan aquests s’integren en un conjunt, els moviments precisos per
emetre’ls es desorganitzen.
El nucli de la qüestió no està tant en la impossibilitat del moviment sinó en
l’ajustament neuromotriu i la causa dels errors es troba essencialment en la
dificultat que suposa la coarticulació, de manera que encara que siguin capaços de
produir els sons de manera aïllada, les seves possibilitats a nivell de praxi són
insuficients i quan la dificultat augmenta, no hi ha la capacitat de crear una resposta
adequada.
També cal recordar que presenten diferències en la recepció de l’estímul auditiu a
més de dèficits en la memòria auditiva.
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De manera que quan es tracta el tema dels errors en la parla de l’infant amb la SD
és necessari tenir present: una cosa és dir que existeixen factors de tipus pràxicarticulatori que influeixen en l’aparició d’aquests errors i l’altra és establir-hi una
relació absoluta .
Perquè els infants puguin modificar les condicions de la parla és molt important valorar
altres aspectes a més de la praxi i incloure’ls en els programes de treball. També cal
valorar la influència de la interrelació establerta entre l’infant i el mitjà lingüístic i l’actitud
d’aquest cap a ell/a.
És evident que perquè es modifiquin les condicions espontànies és necessari un
element motivador; recordem que es dóna una tendència a la simplificació i a la
reducció de l’esforç i que per sobre d’uns hàbits verbals adquirits és difícil que
esculli altres formes més ajustades que les que posseeix per resoldre les situacions.
En moltes ocasions, el mitjà no exerceix aquesta funció i l’infant persevera.
Diferenciar entre entorn restringit, en el que per comunicar-se no calen canvis, de
l’entorn que s’amplia a mesura que creix l’infant, entorn amb noves exigències i
que comporta l’ús de noves maneres per comunicar-se (família, escola, esplai,...)

4.2.1.2. Desenvolupament morfosintàctic
A mesura que es va desenvolupant el llenguatge es va adquirint competència
lingüística, que és la facultat de comprendre i construir frases gramaticalment
correctes en la llengua pròpia. Es diu que es té competència morfosintàctica quan
es té incorporada l’habilitat de comprendre i construir frases per expressar un
pensament.
A nivell de comprensió:
S’adquireix la capacitat de comprensió abans que la capacitat d’expressió. Sovint es
diu que l’infant amb la SD comprèn molt més del que produeix i és cert, si tenim
en compte les dificultats que presenta a nivell fonètic-fonològic. Ara bé, cal tenir
present que aquesta funció també presenta un retard, tot i que evoluciona amb
l’edat. S’ha de recordar que l’infant presenta dificultats en les operacions mentals i
en els processos d’abstracció; dificultats en l’organització del pensament, en
l’estructuració de la frase i en l’adquisició del lèxic. Sovint recorren al context
extralingüístic per desxifrar allò que no poden comprendre mitjançant l’anàlisi
lingüística dels enunciats.
A nivell d’expressió:
És necessària una base cognitivo-semàntica perquè comenci a funcionar el
component gramatical. Les regles gramaticals s’interioritzen de forma individual.
La gramàtica no s’ensenya. L’infant ha d’anar organitzant les estructures
morfosintàctiques. Sembla que hi ha un paral·lelisme entre el desenvolupament de
les estructures sintàctiques i el desenvolupament de la categorització, per tant,
relació amb el desenvolupament cognitiu.
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Les edats de més desenvolupament sintàctic se situen entre 2/3 anys (evolució del
pensament sensoriomotor al pensament preoperatori) i entre 6/7 anys (període de
les operacions concretes).
En l’infant amb la SD se situaria més tard, al voltant dels 4/5 anys (és capaç de
combinar dos o tres paraules per formar breus enunciats) i cap a l’adolescència, al
voltant dels 12/14 anys.
Després dels 5/6 anys els enunciats es van allargant progressivament i es van
incorporant algunes preposicions i articles. L’allargament és lent i costós i continua
a l’adolescència i edat adulta
Per més que s’incrementin els enunciats, l’organització gramatical és pobra.
A nivell d’organització del discurs:
Combinar frases per explicar fets suposa la coordinació de nombrosos mecanismes
cognitius i lingüístics.
En les primeres etapes, l’infant amb la SD té dificultats per tenir en compte
l’interlocutor i estructurar cronològicament el seu discurs. Quan l’infant explica un
fet que ha estat motivador, retén més fàcilment i explica tot el què ha passat
enumerant una sèrie de detalls aïllats que responen més (a les primeres etapes) a la
importància afectiva del contingut que a altres aspectes.
La incoherència és la conseqüència d’una manca de síntesi i a frases
gramaticalment mal construïdes.
Es poden quedar amb un discurs més descriptiu que narratiu.
Per afavorir l’organització del discurs s’ha de tenir en compte que :
la persona anirà assimilant estructures correctes del seu idioma a partir dels
models que li ofereix l’entorn i dels intents progressius d’adaptació de les seves
construccions personals en funció de l’etapa madurativa.
no es tracta tant d’ensenyar gramàtica, sinó que les frases estiguin en un
context funcional que li serveixin per comunicar-se.

4.2.1.3. Desenvolupament Semàntic
El llenguatge és una eina per organitzar el pensament, ja que un dels aspectes
fonamentals del llenguatge és la seva relació amb les estructures del pensament.
Expressions com: “més-menys”, “sobre-sota”, “abans-després”, són la traducció
verbal d’unes estructures de pensament corresponents a les nocions de: quantitat,
espai i temps.
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La persona ha de construir no solament una representació del món que l’envolta,
tant físic com social, sinó també els seus propis instruments per a conèixer i
relacionar-se amb la resta (percepció, raonament lògic, etc.).
Aquestes dues activitats constructives són complementàries: mentre s’organitza la
realitat trobant-hi regularitats es construeixen els instruments per a realitzar
aquesta organització. L’adquisició de conceptes és el resultat de tot un procés
complex i coneixent les dificultats i les limitacions que presenten les persones amb la
SD per extreure les característiques principals i per establir les semblances i les
diferències, podem entendre les dificultats que poden presentar.
En moltes ocasions se sol pensar que la persona amb la SD ha adquirit un nou
concepte pel fet d’utilitzar-lo, quan segurament encara està en procés d’adquisició.
A més, quan apareixen dificultats per extrapolar els aprenentatges a situacions noves,
cal que ens preguntem si realment s’ha construït el primer coneixement, cosa que
permet reconstruir-lo en un nou context, o senzillament s’ha après mecànicament unes
estratègies, vàlides només per a una situació determinada, però no generalitzables.
Les estratègies mecàniques serveixen per a poder donar la bona resposta però no
afavoreixen el desenvolupament intel·lectual que implica una construcció
autònoma. L’aprenentatge significatiu i contextualitzat afavorirà l’accés a la
comprensió i facilitarà la generalització a altres contextos.
4.2.1.4. Desenvolupament pragmàtic
La competència comunicativa o pragmàtica és la capacitat d’interioritzar les regles
de l’ús del llenguatge en el context.
Durant el desenvolupament del llenguatge apareixen una sèrie de funcions (intencions
comunicatives) que utilitza el subjecte que parla per comunicar-se amb el que escolta i
que permeten la interacció, la regulació i el control de l’altre.
L’infant amb la SD té intenció comunicativa amb finalitat, però sovint presenta
dificultats a l’hora de transmetre el missatge (per les diferències a nivell de
producció i organització del discurs, esmentat anteriorment) i també d’adequar-lo
al context i l’interlocutor. També presenta dificultats per captar les
pressuposicions, les intencions, la ironia i el llenguatge metafòric que, de vegades,
es fa servir en les converses.
A nivell Pragmàtic cal tenir en compte:

La motivació per comunicar-se. Ens trobem amb infants que estan

desmotivats per explicar fets, esdeveniments, davant les dificultats que tenen per
expressar-se i les dificultats dels altres per entendre’ls. De vegades es fan
preguntes molt directes o se’ls corregeix mentre parlen fixant-nos més en la
forma que en allò que vol explicar (contingut).
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La Comprensió. Cal veure si comprèn el missatge; de vegades les dificultats de
percepció a nivell de sons pot modificar el significat /bata//gata/i portar a
interferències en la comunicació.
La interacció que sigui reforçant, que l’infant aprengui a escoltar i sigui escoltat.
Resituar-lo en les converses. Que esperi el torn, que pensi allò que vol dir, que
tingui en compte l’altre, que adeqüi el missatge al context i a l’interlocutor ...
Per tant, és important que l’infant aprengui el llenguatge, com diu J. Bruner, "fentlo servir" perquè pugui anar captant tots els elements que entren en joc quan es
produeix la comunicació (llenguatge corporal, mirada, gests ...) entonació
adequada, torns, atenció al que diu l’altre...).
És important la nostra actitud i el model que li podem oferir, perquè la persona
amb la SD vagi adquirint competència comunicativa.
J.A. Rondal diu que tot i les dificultats que presenten a nivell de parla, es pot
considerar el llenguatge de l’adult amb la SD des del punt de vista pragmàtic com
adequat a les exigències cognitives mínimes.

4.2.2. Altres manifestacions de la funció simbòlica: el joc i el dibuix
El desenvolupament del joc simbòlic
L’evolució del joc va des de la representació d’esquemes simples fins a accions
complexes i seqüencials. En l’infant amb la SD es poden donar esquemes d’acció
rígids i repetitius (posar, treure, llençar) o quadres rígids sense relació entre ells,
amb poca flexibilitat per integrar-ne de nous. Sovint no es manté el tema quan
l’adult intervé canviant el material i l’argument i sembla que hi ha una tendència a
les acomodacions imitatives.
Per altra banda, també s’observa una dificultat per diferenciar l’acció del context en
el que té lloc. Aquest fet pot impedir l’abstracció del procediment i l’aplicació a
situacions noves, és a dir, la creació d’esquemes nous per combinació dels que ja es
coneixen.
Si l’adult insisteix en la manipulació correcte de l’objecte més que en el contingut
de l’acció i no respecta el temps d’espera o no dóna temps a finalitzar la seqüència
pot ocasionar una retroalimentació pobra que afecti al desenvolupament de la
motivació, l’augment de la passivitat i el desplaçament de l’interès de l’infant cap a
aquells dominis on obté més èxit (relació interpersonal) i les seves accions es
poden encaminar més a captar l’aprovació de l’adult que en provocar
transformacions al medi.
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El joc ha de permetre a l’infant ser el protagonista de la seva activitat (actuar, crear,
expressar-se...), proporcionar-li plaer, ajudar-lo a organitzar el pensament i a
construir coneixements, ajudar-lo a resoldre conflictes i a potenciar la comunicació
i el llenguatge.
Per tant, és important l’actuació de l’adult com a mediador, per afavorir el
desenvolupament de la capacitat de representació.
La seva actitud hauria de ser més suggerent que instructiva, oberta i
dialogant que rígida i directiva per:
•
•
•
•

adequar-se a les intencions de l’infant interpretant allò que fa, allò que diu,
donar models adequats al seu nivell de desenvolupament,
ampliar el repertori d’esquemes simbòlics,
donar elements per anar ampliant el contingut del joc i organitzar el seu
pensament.

El Joc és la forma d’expressió més clara en la qual l’infant va incorporant el
llenguatge.
El desenvolupament del dibuix
Cal veure el dibuix en relació a altres manifestacions de la funció simbòlica. El seu
desenvolupament segueix un curs paral·lel i per tant, és important saber el que pot
fer l’infant en cada etapa del desenvolupament, per establir si l’expressió gràfica es
correspon amb el seu desenvolupament intel·lectual, motriu i socio-emocional.
El dibuix dels infants abraça des del camp motor, perceptiu, afectiu, imaginatiu,
per entrar en els processos superiors del pensament.
L’infant dibuixa no el que veu, sinó el que coneix de l’objecte, en funció de l’etapa
evolutiva en què es troba. El dibuix és una forma d’analitzar, imitar i representar la
realitat. Sorgeix de l’activitat motora i té relació amb el llenguatge escrit. L’infant
passa del dibuix a altres expressions més abstractes.
Amb el dibuix desenvolupa la imaginació descriptiva, la constructiva i la narrativa.
Hi ha tres aspectes que funcionen conjuntament:
1. Aspectes perceptius. El dibuix com activitat constructiva i no com a còpia d’un
model.
2. Aspectes conceptuals (com s’interpreta la percepció). Reflexa la comprensió i
la concepció que té l’infant de la realitat. Component cognitiu.
3. Aspectes expressius-comunicatius. L'infant representa allò que li interessa,
preocupa o desitja. Comunicació emotiva dels seus estats d’ànim, sentiments,
sensacions (pot fer omissions, afegir elements decoratius.). Component
emocional.
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En l’infant amb la SD s’observa:
Dificultats per passar d’una etapa a l’altra (costa més passar de l’activitat motriu
a l’activitat motriu amb significat), de l'etapa pre-esquemàtica (coses en l’espai)
a l’esquemàtica (coses ordenades i relacionades en l’espai). Cal tenir en compte
les diferències individuals i l’etapa evolutiva en què es troba l’infant.
Es manté més temps en esquemes pre-significatius. Dificultat de relacionar
objectes i persones, introduir elements simbòlics i relacionar l’espai.
Barreja dels aspectes subjectius (emocionals) i objectius (cognitius)
Com afavorir:
Deixar que s’expressi amb la representació gràfica. Quan l’infant copia,
no reflecteix el seu concepte del món, el seu procés d’assimilació,
reflexió i projecció exterior. Es fa dependent de l’esquema de l’adult,
s’inhibeix i abandona la facultat de crear.
Ajudar-lo a distribuir i organitzar l’espai.
Enriquir amb la vivència (treballar l’esquema corporal, els objectes, les
situacions).
Seqüenciar les situacions.
Propiciar el treball amb el dibuix com a:
record de l’activitat que s’ha dut a terme,
objecte de coneixement,
comunicació,
iniciació al llenguatge escrit.

4.3. Particularitats del desenvolupament personal i construcció
de la identitat. Alguns elements a tenir en compte
Al llarg de tot el document s’ha anat parlant de la persona amb la SD tot fugint d’una
idea estereotipada, per tal de centrar-nos en qui i com és, quines necessitats té i com
es pot estructurar una resposta educativa adequada a partir d’aquests elements.
En la construcció del projecte individualitzat de l’alumnat es parlava de la importància
de tenir present les dades de la dinàmica psicològica, afectiva i emocional, relacional i
del comportament ja que tenen una influència determinant en el benestar de l’alumnat,
la seva capacitat per aprendre i la possibilitat d’una bona socialització.
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Amb aquestes consideracions com a premissa, es parlarà d’alguns aspectes a tenir
en compte en el desenvolupament de la persona amb la SD que cal conèixer per
comprendre funcionaments determinats.
En relació al procés de construcció de la seva identitat, l'infant i adolescent amb la
SD, igual que les altres persones, construeix la seva identitat (qui sóc, què faig i cap
a on vaig) en els diferents períodes de la seva vida i en relació a: la imatge que els
altres li retornen de si mateix, les relacions que estableix amb l’entorn i als
processos interns d’identificació.
En aquest procés l’acceptació de les limitacions i el descobriment de les
possibilitats esdevenen elements essencials.
El coneixement que tenen les persones de si mateixes és un coneixement en
construcció, intuïtiu, en massa ocasions amb confusions, en el que calen paraules
per anar comprenent i aclarint allò que està succeint i motiu pel qual aquest
coneixement s’ha d’anar treballant.
Fins fa poc, aquest era un aspecte totalment oblidat en l’educació i en el procés
evolutiu de les persones amb discapacitat i aquestes tenien pocs coneixements
sobre qui eren, què feien o cap a on anaven; l’entorn es mantenia al marge mentre
es pretenia que la persona madurés i accedís al món dels adults privant-la de certs
aspectes. Amb la normalització, aquests paràmetres estan en vies de modificació.
L’últim any de preescolar i l’inici de l’etapa primària són moments especialment
complexes on l’infant comença a percebre diferències respecte als altres (li costa
més parlar, a vegades no l’entenen, el procés d’aprenentatge dels/de les
companys/es es dispara, etc.).
És un moment adequat per parlar amb l’infant amb la SD, de la seva discapacitat i
del què implica, emfatitzant aquells aspectes més desenvolupats, aquells aspectes
que es tenen en comú amb els altres i el que si es pot fer, per evitar que l’infant
s’identifiqui exclusivament en els aspectes menys desenvolupats.
En aquest període, es poden observar problemes de comportament quan l’alumnat
s’adona de certes dificultats, com per exemple, que els/les companys/es
s’expressen millor, que ja llegeixen o escriuen, o que fan un dibuix com el que a
un/a li agradaria fer. En la presa de consciència d’aquestes dificultats (en una
primera fase) l’infant/adolescent pot mostrar comportaments d’inhibició o
agressivitat als que cal estar atents. Manifestacions del tipus estripar les
produccions del/de la company/a, en els casos esmentats, reiterar-se en el “no sé”
“no puc”, mantenir-se passiu/va o provocador/a en la dinàmica de classe poden
mostrar el moment en el què es troba i que permet analitzar:
- com viu la seva discapacitat,
- com afecta en el seu comportament i actitud en els diversos entorns (casa,
escola, barri), i
- quins mecanismes fa servir davant del reconeixement i acceptació de les seves
limitacions.
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En la seva relació amb el món hi ha una sèrie d’actituds que es poden donar, que
actuen com a mecanismes de defensa als que cal estar atents. Es poden concretar en:
. Desconnexió de la realitat. L’individu abans d’entrar en contacte i interaccionar
amb una realitat que no li agrada, substitueix un món que no reconeix i no
accepta -que pot esdevenir dolorós- per una altra realitat, formada per fantasies.
Es dóna una indiferenciació de les fantasies -que prenen la dimensió de realitatdels propis desitjos.
. “Fals jo”. Funcionament que ve determinat per agradar a l’altre. L’individu
construeix la seva identitat en funció del que l’altre espera d’ell. És una forma de
camuflatge complaent en no ser reconeguda la possibilitat de ser com un/a és.
Té relació amb els mecanismes de negació que s’utilitzen davant l’acceptació de
la discapacitat.
Aquest fals jo pot portar a un comportament adhesiu cap a l’altre (l’individu fa
com l’altre, diu el que l’altre diu), a una dependència cap a l’adult.
. Centració en les incapacitats. Davant la por a no conèixer, a trobar-se i afrontar
les dificultats, l’individu opta per un comportament de “restar en la ignorància”.
En una societat que dóna un valor considerable a la intel·ligència, l’infant viu la
diferència com a quelcom problemàtic i el seu coneixement el portaria a un
reconeixement dolorós de les seves limitacions.
El “no sé”, el “no puc” és un funcionament intel·lectual defensiu com també ho
són determinats comportaments que es donen (desinterès, lentitud, perseverança)
que eviten el conflicte.
Aquestes actituds poden constituir-se com a trets de caràcter que porten el
subjecte a una autodesvalorització que inhibeix les seves capacitats reals i debiliten
l’autoestima.
El professor A. Canevaro diu “ que el nen amb hàndicap tanqui els seus canals de
recepció de les informacions per no trobar-se en una situació humiliant i no patir
frustracions..... mai no sabem prou fins a quin punt unes determinades incapacitats
, en un disminuït, són conseqüència del hàndicap, i no pas resultats d’un
condicionament. Diem que “no comprèn” o “no sap fer alguna cosa” quan, en
realitat, seria millor dir sembla que “no sap fer”o sembla que, “no entén alguna
cosa”. Les expressions absolutes poden donar lloc a equívocs dramàtics, que talla o
nega el valor a la pròpia experiència directa”
Aquest últim aspecte també fa referència a la imatge que té el subjecte com a
persona que aprèn i que sens dubte condiciona les seves expectatives d’èxit davant
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les tasques d’aprenentatge. El subjecte amb discapacitat, en molts casos, té una
autoimatge cognitiva pobra o negativa. Per les pròpies dificultats i pel que rep de
l’entorn es percep com a subjecte incapaç. S’observen, tal i com es deia, períodes
en els que preval la idea del “no sé , no puc”. En aquesta centració en les
incapacitats, l’individu mostra importants dificultats per valorar el que si sap, el que
si pot fer i quina és la seva pròpia evolució.
Donar suport a l’individu en el dret a ser ell mateix, a desenvolupar-se a partir de
les seves pròpies competències i necessitats, donar-li suport en el procés de
destriar el que si sap del que no, el que coneix del que no; fer-lo participar en la
constatació de la seva pròpia evolució (veure treballs de períodes anteriors i valorar
l’avenç) poden ser algunes propostes que afavoriran la descentració i milloraran la
imatge de l’individu.
La comprensió per part de l’entorn, de les causes de determinades conductes amb
el suport emocional i el redescobriment i valoració de les capacitats,
proporcionaran nivells més alts de benestar personal i l’acceptació de les
limitacions i el descobriment de les pròpies possibilitats i competències.
Des del SSEE es treballa amb grups psicoterapèutics per tal de poder incidir en els
aspectes esmentats (per a més informació, consultar la pàgina web, veure les
referències bibliogràfiques Serveis i metodologia, “Grups psicoterapèutics I i II”o
posar-se en contacte amb l’esmentat servei).
5. COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
La família en l’educació:
La família és un pilar bàsic en l’educació dels infants.
La coordinació família-escola serà necessària per a la consecució del
desenvolupament de totes les potencialitats de l’alumnat i la participació de les
famílies constitueix un element essencial per l’èxit de la intervenció educativa.
Conscients del valor d’aquesta col·laboració i des de la pràctica educativa, cal
poder reflexionar sobre quines són les actuacions que des del centre docent
s’adrecen a la família per enfortir aquesta relació i quines són les actuacions que
s’adrecen perquè la família pugui fer-se copartícep del procés d’inclusió del seu fill
o filla en el centre docent.
Es tracta de propiciar i afavorir els canals que permeten un diàleg enriquidor entre
ambdues parts (família-escola).
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La família en el procés de creixement i en el procés d’inclusió del fill o filla amb
discapacitat necessita el suport i recolzament de l’equip de professionals.
Cal tenir present que amb l’arribada d’un infant amb discapacitat, la família passa
per diferents etapes d’un procés fins a la progressiva acceptació de la seva pròpia
realitat.
Les reaccions emocionals dels pares davant del diagnòstic són de diversa naturalesa
i intensitat (Veure article M. Golanó i d’altres en les referències bibliogràfiques).
Quan l’infant neix i té la SD, es produeix un trencament i una pèrdua de totes
aquelles fantasies narcisistes que impulsen els progenitors a ser pares d’aquell
infant que esperaven. Segons M. Mannoni això suposa l’inici d’un procés de dol,
l’elaboració del qual és dolorosa en comportar la desvinculació interna d’aquell/a
fill/a ideal, i l’apropament a una realitat, la de l’infant real (l’infant amb la SD). És
un procés llarg i necessari per a la reconstrucció d’un nou lloc intern per l’infant
que ha arribat i que condueix a la progressiva acceptació de l’infant.
El reajustament emocional intern dels pares i la reorganització familiar dependran,
entre d’altres, de diversos factors com ara són:
-

el tipus de retard que presenta el/la fill/a,
els recursos de la família (emocionals, físics, educatius, culturals i econòmics),
el significat que la discapacitat tindrà per la família, i
el significat que la discapacitat té en l’entorn.

En aquest procés la família es planteja un seguit de dubtes, incerteses i interrogants
sobre la discapacitat i les seves implicacions en el procés de desenvolupament i en
el procés educatiu del/de la fill/a.
En aquestes etapes ens trobem en moments que cal atendre més especialment: el pas
d’infantil a primària; la presa de consciència de la discapacitat per part de l’infant; el
canvi de mestre/a o professional; el pas a secundària, l’etapa de l’adolescència, com a
més rellevants.
Qüestions com ara l’acceptació o rebuig del/de la fill/a en el centre; com viurà el
propi infant o jove el procés d’inclusió; com ho viuran els altres; fins quan podrà
estar en el centre educatiu... són preguntes que es formulen les famílies i que cal
poder abordar.
L’escola/institut té diversos canals de comunicació amb la família per a propiciar el
diàleg i l’intercanvi :
- les reunions de grup-classe,
- les entrevistes amb les famílies,
- els contactes diaris amb els progenitors (infantil i 1rs cursos de primària),
- l’agenda escolar...,
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que haurien de dur-se de manera periòdica i el més sovint possible. Es tracta de
poder parlar sobre els interrogants que la família es planteja entorn al procés de
desenvolupament i evolució del/de la fill/a i al procés d’inclusió de tal forma que
enriqueixin i donin cohesió al Projecte educatiu i de vida que tota persona té al seu
darrere.
Els objectius en els intercanvis amb la família podrien concretar-se en els següents
punts:
- Fer conèixer i coparticipar en el Projecte individualitzat de l’alumnat al centre
(aspectes curriculars, tipus de suport, emplaçaments, avaluació..).
- Fer el seguiment de l’alumnat en el seu procés evolutiu i d’inclusió en el centre.
- Crear expectatives de progrés del/de la fill/a.
- Participar en l’adequació de les expectatives a les capacitats reals de l’alumnat.
- Donar pautes per afavorir el creixement en relació a l’edat cronològica de
l’alumnat i per afavorir la seva normalitat de vida.
El professorat tutor ha de ser el responsable de la coordinació del procés educatiu, si
bé és convenient que les famílies contactin amb tots els/les professionals que atenen al
seu fill o filla.
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