
INCLUSIÓ I SISTEMA EDUCATIU per Climent Giné i Giné. U. Ramon Llull 

LA PROBLEMÀTICA
• Hi ha la necessitat d'identificar l'alumnat a integrar.
• Hi ha dificultat en els criteris de selecció.
• Normalment s'atén als alumnes amb problemes ja establerts.
• Sovint s'atén només quan l'alumnat ja han fracassat.
• Els serveis de suport (entre ells el de suport psicopedagògic) se centren en l'alumne tot sol.
• Es tendeix a donar el suport de forma individual.
• Sovint fora del seu context natural, l'aula ordinària de classe.
• Necessàriament aquest suport és molt limitat.
• Hi ha molt alumnat a atendre, i s'han d'atendre a tots els alumnes amb problemes.
• El professor de l'aula ordinària tendeix a "desresponsabilitzar-se”, voluntàriament o no.
• Es descuiden els aspectes més emotius i socials de l'aprenentatge.

PROPOSEM:

1. Un sistema que no es centra només en l'alumne Es centra en tota l'aula on l'alumne/a està inclós.
2. No s'assigna un alumne/a a l'especialista, sinó un grup cooperatiu.
3. No es basa només en el diagnòstic, sinó que fa un anàlisi de totes les capacitats.
4. Proposa un programa basat en la resolució de problemes en col · laboració.
5. No és un programa individual, sinó per la classe.
6. Es busquen estratègies novedoses i es forma el professorat.
7. No es situa l'alumne/a en un espai específic, sinó que es tendeix, si es pot a donar suport a l'aula.
8. Tots els alumnes son acceptats, reconeguts en la seva singularitat i valorats.
9. Tothom te possibilitats de participar en l'escola d'acord amb les seves capacitats. 
10. S'ofereix a tots els alumnes les oportunitats educatives i els ajuts necessaris per al seu progrés.
11. No només progrés acadèmic sinó també personal.
12. La inclusió és curricular, organitzativa, metodològica, però també una manera diferent 

d'entendre la educació i, si es vol, la vida mateixa i la societat; es una filosofia, uns valors.

ATENCIÓ:

• Avançar cap a la inclusió no és només un treball de l'educació especial.
• Té a veure amb tots els alumnes i no únicament amb aquells que tenen necessitats especials.
• És un intent de millorar la qualitat de tot el sistema educatiu. 
• Pensada per atendre convenientment a tots els alumnes.
• No és una qüestió purament de recursos, encara que aquests siguin necessaris.
• L'educació inclusiva té a veure amb "construir" una escola per a la diversitat dels alumnes.
• L'educació inclusiva és un projecte de la comunitat i de la societat. Escola col·laborativa.

CAL: 

• Conceptualitzar de forma diferent les necessitats especials de l'alumnat.
• Reconèixer i valorar les diferències presents en l'alumnat.
• Procurar la participació de tots els alumnes en el currículum.
• Respectar les característiques personals de cada un.
• Capacitar l'escola perquè pugui donar resposta a tot l'alumnat assignat.
• Desenvolupar la reflexió compartida del professorat, així com promoure la seva formació
• Cercar vies alternatives i innovadores per millorar la pràctica a l'aula.
• Fomentar del treball cooperatiu.



CREIEM QUE CAL PENSAR EN:

• Intervenció conjunta de dos professors a l'aula
• Planificació conjunta de les unitats de programació. 
• Increment de l'ajuda mútua entre docents.
• Millora de la consciència de l'equip docent.
• Promoció de l'autoestima, a partir de la col · laboració entre professionals.
• Disseny de pràctiques efectives en què puguin prendre part tots els alumnes
• Donar més importància de l'aprenentatge social.
• Afavorir el treball cooperatiu entre l'alumnat.
• Optimització dels recursos materials i humans existents.
• Valorar els coneixements i experiència de cada professor/a.
• Millora de la formació del professorat en aquest camp.
• Elaboració d'objectius compartits i clarament definits
• Definició de criteris de centre en el desenvolupament del currículum.
• Acord en relació amb els criteris d'avaluació i d'indicadors per al seguiment de la inclusió.
• Promoure l'autoavaluació i avaluació interna del professorat.
• Disposar d'una estructura organitzativa que afavoreixi la inclusió.
• Potenciar l'intercanvi entre el professorat.
• Distribució dels horaris coherents amb els fins que es persegueixen.
• Enfortiment de la comunicació amb les famílies.
• Enfortiment de les vies de participació dels pares en la presa de decisions.
• Desenvolupament de contactes formals i informals.
• Transformació dels serveis / recursos destinats a l'educació especial en recursos de centre.
• Treball de la inclusió centrat en el currículum general, tan com es pugui.
• El professor de suport ha de ser clau per al treball cooperatiu.

SERÀ ABSOLUTAMENT NECESSARI:

• Implicació de tot el professorat en les finalitats que es persegueixen.
• Negociació dels objectius. 
• Compromet la responsabilitat individual 
• Necessitat de consens.
• Incrementar la consciència d'equip i cohesionar-lo.
• Optimització dels recursos existents, tant materials com personals.
• Potenciació de les responsabilitats individuals com a contribució al projecte d'equip.
• Exigència de la interdependència positiva, de la participació de tot el professorat.
• Promoció de la reflexió sobre la pràctica, de la crítica responsable i d'acords.
• Potenciació de l'autoestima i estímul al professorat.
• Incorporació de l'autoavaluació i l'avaluació externa com a factor de progrés.
• Partir de l'experiència i coneixements propis; dels èxits, i també de les dificultats. 
• Fer del treball col · laboratiu l'instrument metodològic habitual.
• Cercar maneres diferents i eficaces per respondre a les diferents necessitats de l'alumnat.
• Entendre l'heterogeneïtat a l'aula com una oportunitat per diversificar la resposta educativa.
• Fomentar el treball cooperatiu dels alumnes i la tutoria entre iguals.
• Dotar-se d'una estructura de centre i d'aula flexible.
• Incorporar l'avaluació dels resultats com a generadora dels processos de canvi.

Resum per a un assessorament en centre: Joan Molar, assessor TAC.


