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Algunes idees que cal tenir ben clares: 
 

• La inclusió és un procés. La inclusió és una recerca constant per trobar noves 
fórmules per atendre a la diversitat que mai s’acaba. Té a veure amb 
aprendre a viure amb la diferència. I amb aprendre com aprendre d’aquesta 
diversitat. D’aquesta manera les diferències es veuen en positiu, com un 
estímul per promoure l’aprenentatge. 

 
• La inclusió té a veure amb la identificació i la supressió de barreres. 

Conseqüentment, implica agafar, col·locar i avaluar informació per tal de 
planificar millores en la pràctica. Té  a veure amb utilitzar les evidències per 
estimular la creativitat i la resolució de problemes. 

 
• La inclusió és la participació i la consecució de l’èxit de tot l’alumnat. Cal 

repensar com s’eduquen els nens i la seva assistència a les classes 
“ordinàries”. Cal mesurar la qualitat de les seves experiències mentre estan 
escolaritzats. Ha d’incorporar la pròpia visió dels alumnes. Finalment, la 
“consecució de l’èxit” té a veure amb els resultats de l’aprenentatge al llarg 
del currículum, no només els resultats dels exàmens i tests. 

 
• La inclusió implica posar un especial èmfasi en aquells grups d’alumnes que 

poden estar en risc de marginació, exclusió o infravaloració. Això implica la 
responsabilitat moral d’assegurar que els grups que estadísticament tenen 
més risc estiguin curosament atesos i que es facin tots els passos oportuns 
per assegurar la seva presència, participació i èxit en el sistema educatiu. 

 
I com s’aconsegueix això? 

 
• Amb revisions i inspeccions de la praxis de l’escola, dels seus mètodes i del 

seu personal, amb participació d’estudiants i famílies. 
 
• Amb observació mútua de les pràctiques dels docents a l’aula, seguida d’una 

discussió estructurada del que hi ha passat. 
 

• Amb discussió en grup  sobre la forma de fer les classes dels companys. 
 

• Amb la discussió de les evidències estadístiques relacionades amb el resultat 
de les avaluacions, els registres d’assistència i dels ítems d’exclusió. 

 
• Amb les dades de les entrevistes amb famílies i estudiants. 

 
• Amb controls de qualitat basats en indicadors del desenvolupament curricular 

i personal basats en l’estudi de casos, entrevistes i ítems comprovables. 
 

• Amb més cooperació entre docents, i entre escoles, incloent visites mútues 
per obtenir exemples d’atenció positiva a l’alumnat. 

 


