
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòri es BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte:  ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Memòria justificativa del treball realitzat durant l’estada a la Universitat de Wisconsin-Madison 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Silvia  

Cognoms 
Molina Roldán  

Correu electrònic 
silvia.molinaroldan@gmail.com 

Dades del centre d’origen  
UNIVERSITAT DE BARCELONA - CREA. Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de 
Desigualtats 

Número d’expedient  
2006 BE 00597 
Paraules clau:  cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
educació inclusiva, inclusió social, grups vulnerables, polítiques educatives, teoria crítica 

Data de presentació de la justificació  
30/07/2007 

 



           

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Aquesta memòria correspon al treball realitzat a la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA), Departament de Curriculum 
and Instruction, des de mitjans d’agost a mitjans de novembre de 2006, relacionat amb el desenvolupament de la meva 
tesi doctoral, recentment llegida, Els grups interactius: una pràctica de les comunitats d’aprenentatge per a la inclusió de 
l’alumnat amb discapacitat. La universitat de Wisconsin-Madison i en concret el departament de Curriculum and 
instruction compta amb professorat de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de l’educació. Entre els temes que es 
treballen al departament i que vaig poder conèixer, en destaco les implicacions de l’educació en l’existència de 
desigualtats socials, així com les implicacions del govern i de les polítiques educatives en la creació i manteniment 
d’aquestes desigualtats, les reformes i polítiques educatives i el paper de l’educació en el més ampli context de la 
societat i les seves estructures, l’anàlisi del llenguatge vinculat amb les desigualtats i l’educació, la necessitat de tenir en 
compte la multiculturalitat des d’una perspectiva crítica, i les possibilitats de transformació en educació facilitades per les 
oportunitats d’interacció. A més d’aquestes aportacions, l’assistència a xerrades i conferències a la Universitat i la 
consulta de bibliografia, bases de dades i experiències en el camp de la inclusió educativa van contribuir al 
desenvolupament de la tesi, per una banda, a través de la incorporació d’aportacions rellevants de la literatura que 
completaven l’estat de la qüestió; per una altra, vaig poder desenvolupar els dos capítols de resultats, en els que recullo 
els elements que contribueixen a l’aprenentatge de l’alumnat amb discapacitat a partir de la interacció amb companys i 
de la participació a l’aula de persones adultes de la comunitat, així com els elements que contribueixen a la seva 
participació i integració social a partir dels mateixos components de la pràctica educativa. 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This report belongs to the work carried out at the University of Wisconsin-Madison (USA), Department of Curriculum and 
Instruction, between the middle of August until the middle of November 2006. It was related to the development of my 
doctoral dissertation, recently defended, The interactive groups: a practice of the learning communities for the inclusion of 
pupils with disabilities. The University of Wisconsin-Madison, and specifically the department of Curriculum and 
Instruction, has professors of international prestige in the field of education. Among the issues they work and I could know 
about, I highlight the implications of education in the existence of social inequalities, as well as the implications of 
governments and educational policies in the creation and maintenance of these inequalities, the educational reforms and 
policies and the role of education in the wider social context and its structures, the analysis of language related to 
inequalities and education, the need to take into account multiculturalism from a critical perspective, and the possibilities 
of transformation in education facilitated by possibilities of interaction. Besides these contributions, the attendance to 
lectures and conferences at the University and the consultation of bibliography, databases and experiences in the field of 
educational inclusion contributed to the development of my dissertation, on the one hand, through the incorporation of 
relevant contributions of the literature to complete the state of the art; on the other hand, I developed the chapters with the 
main findings of the dissertation, where I describe the elements that contribute to the learning of pupils with disabilities 
through the interaction and the participation of adults from the community in the classroom, as well as the elements that 
contribute to their participation and social integration through the same elements of the educational practice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 

 
 

Introducció 

 

Aquesta memòria correspon al treball realitzat a la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA), 

Departament de Curriculum and Instruction, des de mitjans d’agost a mitjans de novembre de 

2006. Aquesta estada es relaciona amb el desenvolupament de la meva tesi doctoral –Els 

grups interactius: una pràctica de les comunitats d’aprenentatge per a la inclusió de l’alumnat 

amb discapacitat1– a la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, i amb l’ampliació 

de coneixements relacionats amb l’educació en relació a la inclusió social a través del treball 

realitzat en aquesta universitat americana.  

 

La Universitat de Wisconsin-Madison és la primera en el departament de Curriculum and 

instruction al ranking d’universitats americanes (America’s Best Graduate Schools 2007), i 

també és la primera universitat en Psicologia de l’educació. La Facultat d’Educació de la 

University of Wisconsin-Madison està situada entre les 10 millors facultats d’educació dels 

Estats Units (amb la posició nº 7). En concret, el departament de Curriculum and instruction de 

Wisconsin-Madison compta amb una trajectòria inclusiva i progressista i és conegut als Estats 

Units per aquesta orientació crítica i inclusiva. Aquests són elements que van contribuir a triar 

aquesta universitat i departament per a fer la meva estada. 

 

Desenvolupament del treball 

 

El treball realitzat durant la meva estada es pot agrupar en les següents activitats: 

 

1. Coneixement del treball realitzat a la Universitat de  Wisconsin-Madison – 

departament de Curriculum and Instruction 

 

La universitat de Wisconsin-Madison i en concret el departament de Curriculum and instruction 

compta amb professorat de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de l’educació. Durant la 

meva estada vaig poder entrevistar-me personalment i assistir a classes de professorat com 

Michael Apple, Thomas Popkewitz, James Gee i Gloria Ladson-Billings, dels quals menciono 

algunes de les aportacions que he recollit. 

 

                                                           
1 La tesi ha estat defensada el 19 de juliol de 2007 al departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de 
Barcelona, i ha obtingut una qualificació d’Excel·lent cum laude per unanimitat. 



           

 

Temes relacionats amb les implicacions de l’educació en l’existència de desigualtats socials 

entre les persones, així com les implicacions del govern i de les polítiques educatives en la 

creació i manteniment d’aquestes desigualtats apareixen en les contribucions de Michael 

Apple2. Un tema de rellevància en relació amb l’actual llei d’educació dels Estats Units No Child 

Left Behind té a veure amb les avaluacions que des del govern s’estan implantant i el debat de 

si les avaluacions han de servir per millorar l’educació, per separar l’alumnat per nivells o per 

invertir temps en preparar l’alumnat per superar aquestes avaluacions. La transformació social 

des de l’educació ha de partir de la importància de tenir en compte les veus del col·lectius 

exclosos per tenir un diàleg obert que porti a aquesta transformació: en una societat on hi ha 

diversitat, hi ha la responsabilitat de tenir en compte aquestes diferents veus. Igualment, és 

important tenir en compte que hi ha col·lectius que són privilegiats (per exemple els blancs als 

Estats Units, per sol fet de ser blancs), i que estem immersos en estructures excloents per a 

certs col·lectius de persones, però el paper de l’escola destaca aquí com a instrument de 

transformació per a superar la reproducció de desigualtats a la societat. 

 

Les reformes i polítiques educatives són analitzades per Thomas Popkewitz3, qui també situa el 

paper de l’educació en el més ampli context de la societat i les seves estructures. Per una 

banda, és necessari partir de que, tot i que habitualment la presa de decisions ve de mans dels 

experts, la democràcia implica que haurien de ser les pròpies persones que participessin 

d’aquesta presa de decisions enlloc d’esperar la resposta dels experts; aquest és un aspecte a 

tenir en compte en la gestió de l’educació. Així mateix és important situar l’ús de les teories 

socials i educatives lligades al canvi: la modernitat apareix lligada al dubte i a la necessitat de 

respondre a la pregunta de què fer davant de la incertesa; si bé la pregunta apareix lligada a la 

idea de deconstrucció i al postmodernisme, la cerca d’una resposta és un intent de construcció 

i apareix lligada a l’educació crítica com a alternativa davant del plantejament de com canviar la 

societat i com a resposta davant de la realitat en què ens trobem. 

 

Una anàlisi del llenguatge vinculat amb les desigualtats i l’educació crítica és aportat per James 

Gee4. El llenguatge és una capacitat biològica de les persones, com defensa Chomsky, que 

s’aprèn de forma natural, com a forma llengua vernacla; no obstant, l’alfabetització sí que 

necessita ser ensenyada. Les formes no vernacles més especialitzades, com les que s’utilitzen 

a l’escola, als llibres de text, poden convertir-se en llenguatges d’exclusió, especialment per a 

col·lectius d’alumnat com els que es troben en contextos empobrits i els pertanyents a minories. 

Però el llenguatge especialitzat i científic es necessari, és funcional, i per tant ha de ser 

ensenyat, el que no vol dir que no es pugui fer servir dialògicament, tenint en compte que pot 

                                                           
2 De Michael Apple vaig assistir a classes de la seva assignatura Theory and design of the curriculum. 
3 De Thomas Popkewitz vaig assistir a classes de la seva assignatura Reform and change in curriculum and instruction. 
4 De James Gee vaig assistir a classes de la seva assignatura Language, literature and culture. 



           

 

servir incloure o excloure gent. En aquest sentit cal tenir en compte que l’educació i l’obtenció 

de titulacions superiors cada vegada és més important per decidir el tipus de feina que una 

persona té i els seus ingressos, i no obstant el llenguatge s’ha fet servir als Estats Units com a 

forma de discriminació entre classes socials (a través de proves d’anglès) per a accedir a la 

universitat. També és interessant destacar relació familia-escola i la importància de la interacció 

a casa sobre continguts escolars, ajudant a que aquests quedin més fortament 

emmagatzemats. 

 

La multiculturalitat és un tema que s’ha treballat exhaustivament als Estats Units i Gloria 

Ladson-Billings5 n’és un exemple, des de la perspectiva de la “Critical Race Theory”. És 

interessant destacar el plantejament de la importància d’arribar a acords quan es parla de 

multiculturalitat, de trobar el punt on els diferents interessos convergeixen. També destaca com 

la identitat en termes culturals, no psicològics, està formada per diferents components, com la 

raça, etnicitat, identitat nacional, religió, gènere o classe, i cada persona té la seva configuració 

d’identitat, i decideix emfatitzar més unes parts o altres de la seva identitat, que es basa tant en 

construccions internes com externes, i com això té repercussions en l’educació. 

 

L’aprenentatge de la llengua té també repercussions en relació a la multiculturalitat, tal com 

treballa Paula Wolfe6. Quan existeix un compromís lingüístic del professorat amb estudiants de 

llengua d’una minoria com la llatina, és possible que es donin “microtransformacions” donant 

lloc a possibilitats de transformació, que impliquen canvis en com l’alumnat s’autopercep i 

percep l’escola, facilitades per les oportunitats d’interacció; així, és rellevant que es pugui donar 

la interacció de l’alumnat amb el professorat i no només entre ell. També és interessant 

destacar com una ensenyança basada en una justícia social transformadora es pot donar al 

mateix temps que una bona ensenyança del llenguatge com a àrea instrumental 

d’aprenentatge. 

 

També vaig poder assistir a xerrades i conferències a la Universitat. Entre elles destaco la 

conferència de l’historiador i activista social Howard Zinn, “The Uses of History and the War on 

Terrorism". Al mateix acte, Zinn va rebre el Award for Lifetime Contribution to Critical 

Scholarship, de mans del Havens Center for the Study of Social Structure and Social Change 

de la Universitat de Wisconsin-Madison, per la seva extensa i distingida carrera acadèmica en 

la tradició crítica del pensament social. 

 

                                                           
5 De Gloria Ladson Billings vaig assistir a classes de la seva assignatura Perspectives in multicultural education. 
6 La professora Paula Wolfe va ser qui em va facilitar l’estada a Wisconsin-Madison, així com el contacte amb els altres 
professors. 



           

 

En conjunt, el coneixement del treball dut a terme al departament m’ha aportat el coneixement 

de línies teòriques i de recerca en educació, relacionades amb la inclusió i exclusió educativa 

tant vinculades al context social com més lligades a l’aprenentatge en si, temes que són a la 

base de la meva tesi doctoral. 

 

2. Cerca bibliogràfica, documental i d’experiències relaciona des amb l’educació 

inclusiva  

 

A la facultat d’Educació vaig poder tenir accés al CIMC (Center for Instructional Materials and 

Computing), així com a altres biblioteques de la universitat, on vaig poder consultar bases de 

dades en educació, llibres i articles així com revisions de recerques en el camp de la inclusió 

educativa, que incloc a la bibliografia i que van completar l’estat de la qüestió de la meva tesi 

en quant a recerques que recollissin els efectes d’una educació inclusiva en l’alumnat amb 

discapacitat, així com els elements que contribueixen al seu aprenentatge i la seva participació 

i integració social. Així mateix vaig poder informar-me sobre l’existència d’escoles inclusives 

com la Wingra School i la Malcolm Shabbaz High School, al districte escolar metropolità de 

Madison. La primera d’elles es defineix com una comunitat d’aprenentatge basada en la 

“educació progressiva”, que es basa en la creació d’un entorn en què es recolzen les fortaleses 

i diferent maneres d’aprendre dels nens i nenes, i es fomenta un aprenentatge que incita a la 

reflexió del perquè dels continguts que s’ensenyen, així com habilitats d’aprenentatge al llarg 

de la vida. Per altra banda, valors com la tolerància, resolució de conflictes, apreciació dels 

diferents punts de vista, negociació i escolta són també potenciats. L’agrupació d’alumnat per 

grups de diferents edats a les classes és també interessant en quant contribueix a la 

col·laboració entre l’alumnat, el sentit de comunitat, la responsabilitat i el desenvolupament 

d’amistats. També és rellevant la implicació dels pares i la comunitat a l’escola, considerant el 

desenvolupament dels nens en estreta relació entre la escola i les famílies, així com la 

importància de que els nens i nenes coneguin els recursos de la ciutat. Malcolm Shabbaz High 

School té com a objectiu crear un entorn d’aprenentatge lliure d’assetjament i antidiscriminatori 

on tot l’alumnat sigui respectat, amb independència de del seu rendiment acadèmic previ, 

context familiar i socioeconòmic, creences, capacitats, aparença, raça, gènere i orientació 

sexual. El seu alumnat és molt divers: entre el 20 i el 30% són estudiants de color, i un 

percentatge important són considerats “en risc”; no obstant, més del 70% dels estudiants 

decideixen continuar estudiant després de graduar-se a l’institut. Es caracteritza per un fort 

sentit de comunitat pel qual l’alumnat és convidat a participar en la presa de decisions de 

l’escola i la resolució de conflictes. També es té en compte que l’educació té la capacitat de 

tenir in efecte positiu en enfortir les connexions entre els estudiants, les famílies i la comunitat. 

La creació d’un clima positiu d’aprenentatge, l’objectiu d’èxit en l’aprenentatge, la creació de 

condicions per a la col·laboració en l’aprenentatge, el respecte per les diferències i la connexió 



           

 

amb la comunitat són elements que estan presents en aquestes escoles així com en 

l’experiència en l’anàlisi de la qual es basa la meva tesi. 

 

3. Treball en el desenvolupament de la tesi 

 

Finalment, la meva estada a la Universitat de Wisconsin-Madison va ser molt profitosa pel que 

fa referència a l’elaboració de la meva tesi pròpiament dita. Prèviament a l’estada havia 

realitzar el treball de camp de la tesi, i durant la mateixa vaig poder avançar en el seu anàlisi, 

essent un període molt important per al desenvolupament dels dos capítols de resultats, en els 

que recullo els elements que contribueixen a l’aprenentatge de l’alumnat amb discapacitat a 

partir de la interacció amb companys i de la presència a l’aula de persones adultes de la 

comunitat per una banda, i els elements que contribueixen a la seva participació i integració 

social a partir dels mateixos components de la pràctica educativa. Aquests dos capítols de 

resultats, que és on es recull la principal aportació de la tesi, han estat molt valorats en la 

presentació de la tesi. L’elevat índex d’activitat, l’alt grau de motivació, la diversitat com a 

component positiu per a l’aprenentatge, les oportunitats per establir relacions d’ajut, 

l’aprenentatge per observació i les altes expectatives són els elements que apareixen 

relacionats amb l’aprenentatge de l’alumnat amb discapacitat; per altra banda, les majors 

oportunitats per a la participació, la bona relació amb l’alumnat, les oportunitats per a conèixer 

millor a l’alumnat amb discapacitat i canviar percepcions, i la interacció, participació i integració 

social promogudes per les persones adultes del aula són elements que contribueixen a la 

participació i integració social de l’alumnat amb discapacitat a la pràctica analitzada. 

 

Per altra banda, com s’ha mencionat, durant aquesta estada es van incorporar aportacions 

rellevants de la literatura que completaven l’estat de la qüestió respecte de la inclusió educativa 

de l’alumnat amb discapacitat. 

 

 

Conclusions 

 

En conclusió, la estada ha estat molt profitosa per al desenvolupament de la tesi, que he 

presentat recentment, i enriquidora per l’apropament al treball desenvolupat a la universitat i al 

departament.  

 

Elements com la possibilitat de transformació social i superació de desigualtats a través de 

l’educació, la necessitat de tenir en compte la veu dels col·lectius desafavorits, la importància 

de la participació de les persones en la presa de decisions, la necessitat de teories que 

condueixin al canvi social i educatiu, la importància de l’adquisició de coneixements socialment 



           

 

rellevants per a la inclusió social, la relació entre la família i l’escola per a fomentar 

l’aprenentatge, la multiplicitat d’identitats en les persones i la influència en elles de les relacions 

socials, i la importància de les interaccions per a aconseguir la transformació en educació, són 

elements que apareixen a les aportacions recollides durant l’estada i que estan estretament 

relacionats amb el projecte de comunitats d’aprenentatge i la pràctica dels grups interactius que 

analitzo a la tesi. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons    i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 30 de juliol de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


