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Els nostres objectius



Autor de los pictogramas: Sergio Palao

NO hi ha dues categories 
d’alumnat

Tot el nostre alumnat, al llarg de la seua 

escolarització, pot necessitar suports en diferent 
nivell, intensitat, amplitud i durada.

Hi ha uns entorns més 
discapacitants que altres



L’educació inclusiva 
té a veure 

amb TOT L’ALUMNAT 
i en tots els 
CONTEXTOS 

(presents i futurs).



L’EDUCACIÓ INCLUSIVA 
COM A DRET





Educació Inclusiva
La inclusió és un procés orienta a donar resposta a la 
diversitat de l’alumnat incrementat la seua 
participació i reduint l’exclusió en i des de l’educació. 
Està relacionada amb la presència, la participació i 
els èxits de tot l’alumnat, amb especial èmfasi en 
aquells que, per diferents motius, estan exclosos o en 
risc de ser marginats. 

Definició



AÑO HITO

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26)

1952 Convenio Europeo de los Derechos Humanos (Primer Protocolo)

1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1982 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad

1989 Convención sobre los Derechos del Niño

1990 Conferencia Mundial de Jomtien (Tailandia) sobre Educación para Todos

1993 Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

1994 Declaración de Salamanca y Marco de Acción

2000 Foro Mundial sobre Educación de Dakar

2006 Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

2008 Ratificación por parte del estado español de la CDPD

2008 Conferencia Internacional de Educación de Ginebra

2009 Foro Europeo de la Discapacidad: educación inclusiva. Pasar de las palabras a los hechos. 

2010 Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (Moscú)

2013 Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.

2014 Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible

2015 Declaración Incheon (Corea): Educación 2030

2018 Informe de la investigación relacionada con España bajo el art. 6 del protocolo facultativo por el CDPD

2018 Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030

Tabla elaborada a partir de Rogelio Martínez, Remedios de Haro y Andrés Ecarbajal (2010)  

Marc 
Internacional

(evolució)



Marc 
Internacional

(present i futur)





Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

LOMQE
Titol II - Equitat en l’educació

L’equitat que garantitze la igualtat de drets i 
oportunitats, la inclusió educativa i la no 
discriminació, l’accesibilitat universal i actue com a 
element compensador de les desigualtats 
personals, culturals, econòmiques i socials, amb 
especial atenció a les que deriven de la 
discapacitat. 

Marc normatiu
(nacional)





La inclusió educativa és un DRET.

El focus canvia de l’alumnat
 a les BARRERES del CONTEXT.

La PARTICIPACIÓ de tota la COMUNITAT és clau. 

Idees 
fonamentals



Les polítiques han de garantir sistemes educatius que oferisquen una visió clara i una conceptualització 

de l’educació inclusiva com un enfocament per millorar les 
oportunitats educatives de tot l’alumnat. 

(Agencia Europea de Educación Inclusiva y Necesidades Especiales, 2015).

Conjugació de qualitat i equitat, cohesió social i participació activa de la ciutadania. 

Tot l’alumnat i en especial qui es troba en situació de major vulnerabilitat i en risc 
d’exclusió educativa i social per raò d’orige, ètnia, llengua situació econòmica i social, 

orientació sexual, identitat de gènere o caracterísitiques sexuals, capacitat i competència… i totes 

aquelles que puguen estar sotmeses a pressions excloents o que troben 
barreres en l’accés, persència, participació i aprenentatge als centres escolars.

Preàmbul



➢ La diversitat és enriquidora.

➢ Llibertat, seguretat i democràcia.

➢ Igualtat d’oportunitats.

➢ Presència i Participació.

➢ Prevenció i intervenció primerenca. 

➢ Orientació (suport i dinamització).

➢ Accessibilitat vs Barreres.    

➢ Flexibilitat organitzativa.

➢ Col·laboració amb agents, entitats i institucions.

Principis
generals



I
Detecció i 

eliminació de 
barreres

II
Cultura i 
valors 

inclusius

III
Mobilització 
de recursos 

IV
Curriculum per 

a la inclusió

Línies d’actuació
(Decret)



Participació

Aprenentatge

Presència

BARRERES ACCESIBILITAT
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Línies d’actuació
BARRERES



Barrera: són tots aquells factors 
ambientals a l’entorn d’una persona 
que condicionen el funcionament i 
cree discapacitat.

Discapacitat: denota els aspectes 
negatius de la interacció entre la 
persona i el seu entorn (factors 
contextuals i ambientals).     

Si s’eliminen barreres, la persona és menys 
discapacitada o, fins i tot, pot arribar a no 

mostrar cap discapacidad.



Pictos de Sergio Palao

Als contextos 
d’aprenentatge poden 

haver barreres que limiten 
l’accés a la informació i/o 
bloquejar l’aprenentatge. 

DISSENY UNIVERSAL
Accesibilitat en tots els 

àmbits

ACCESSIBILITAT 
FÍSICA

ACCESSIBILITAT 
SENSORIAL

ACCESSIBILITAT 
COGNITIVA

ACCESSIBILITAT 
EMOCIONAL

Desplaçaments 
autònoms, 

participació a les 
activitats en tots els 
espais, manipulació 

de materials 
d’aprenentatge. 

Accedir mitjançant 
els sentits a la 

informació 
necessària per a 

realitzar activitats, 
manipular objectes i 

desplaçar-se pels 
entorns. 

Entendre les 
activitats, 

comprendre els 
entorns i l’ús dels 

objectes. 
Comprensió, 

Predicció

Sentir-se competent, 
segur i acollit als 

entorns, les activitats i 
amb els objectes i 

persones. 
Tolerància a l’errada. 

Mábel Villaescusa



contextos discapacitants vs contextos accessibles



I
Adreçat a 

tota la 
comunitat 

educativa i a 
les relacions 

del centre 
amb l’entorn 
comunitari. 

II
Adreçat a tot 
l’alumnat del 
grup-classe.

III
Mesures per 

a alumnat 
que 

necessita 
una resposta 
diferenciada, 
individual o 
en grup, que 

implica 
suports 

ordinaris 
addicionals. 

IV
Mesures per a 
alumnat amb 

NESE que 
necessiten una 

resposta 
personalitzada 

de caràcter 
extraordinari 
que implica 

suports 
especialitzats

Nivells 
de resposta



Adaptació a partir del model de 

Resposta a la Intervenció (RTI): 

Procés d’avaluació i intervenció i de 
seguiment sistemàtic del progrés de 
l’alumne/a i la presa de decisions al 
voltant de la necessitat de 
modificacions d’instrucció o suports 
cada vegada més intensificats  
(Mellard y Johnson, 2008).

Mábel Villaescusa 2018





ACCÉS PARTICIPACIÓ APRENENTATGE

Mesures 
organitzatives 

i de 
funcionament

Mesures en relació 
amb la cultura i la 

diversitat

Mesures 
curriculars

Mesures
de resposta

(Ordre)



TIPUS DE SUPORT

Generals: nivell de resposta  I i  II

Personalitzats: nivell de resposta  III

Especialitzats: nivell de resposta IV

PERSONAL

Atenció ordinària 
per a tot 

l’alumnat: 

TOTA 
la comunitat 

educativa

Atenció especialitzada a 
alumnat amb NESE:

• Pedagogia Terapèutica
• Audició i Llenguatge
• Sevei d’Orientació (DO, 

SPE, GPM)

• No docents (educadores, 
fisioterapeutes, treballadores 
socials, etc) 

Atenció externa 
especialitzada:
• Serveis especialitzats 

d’orientació (GPE, EOE)
• CEFIRE
• CEE
• Centres educatius ordinaris 

especialitzats 
• Altres (p.ex. Centres 

d’escolarització preferent))

DE SUPORT ESPECIALITZAT DE 
SUPORT SERVEIS I EQUIPS DE 

SUPORT

Suport
(Decret i Ordre)















PER A QUE PUGA SORGIR
ALLÒ POSSIBLE ÉS PRECÍS
INTENTAR UNA I ALTRA
VEGADA ALLÒ IMPOSSIBLE.
(Herman Hesse)


