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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La present investigació es centre en crear un programa de formació i assessorament docent per atendre la diversitat 
d’estudiants en el marc universitari mitjançant els principis del disseny universal de la instrucció (DUI). D’aquesta manera es 
pretén donar resposta: a) a la necessitat d’implementar un model pedagògic en el marc universitari que doni resposta a la 
diversitat d’estudiants, b) de formar i canviar actituds docents vers la discapacitat i c) d’adaptar el nou marc legislatiu 
espanyol en matèria de discapacitat a les aules de les nostres universitats. A través d’un procés d’investigació-acció es 
detecten quins són les necessitats i dificulats pedagògiques, dels docents de les diferents universitats catalanes, per 
construir espais educatius que garanteixin la igultat d’oportunitats als estudiants amb discapacitat. Les dades obtingudes 
ens permeten crear una proposta de formació pels docents universitaris, basada en el paradigma educatiu del disseny 
universal de la instrucció.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The investigation focuses on the creation of a training program in order to attend the whole diversity of higher education 
students using the principles of the Universal Design for Instruction (UDI). In this way we want to give answers to: a) the 
need to implement a pedagogical model in higher education that responds to students diversity. b) creating and changing 
lecturer’s attitudes towards disability and, c) adapting the new Spanish legislative framework in disability in Higher Education 
classrooms.Through an “investigation-action” process, the requirements and pedagolical difficulties of the Catalan 
University’s lecturers are detected, then the aim is building educational spaces that ensure equal opportunities for students 
with disabilities.The whole data collected in the present work will allow us to make a training proposal for Higher Education 
lecturers based on the paradigm of the Universal Design for Instruction (UDI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 
1. Introducció 
 
El present projecte de tesi va néixer després de cinc anys de recerca en l’àmbit de la 

Universitat i Discapacitat. Durant aquest temps gràcies al desenvolupament de 

diferents investigacions, ‘Estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias: 

Estudio sobre la atención a la diversidad dentro de las aulas universitarias 

(Programa Estudios y Análisis 2005. Ref.: EA2005-0075), ‘El Espacio Europeo de la 

Educación Superior y la Atención de la Diversidad: Estudio sobre la percepción de 

los docentes en la creación de aulas inclusivas en la universidad (Programa Estudios 

y Análisis 2006. Ref.: EA2006-0069) i ‘Guía de actividades docentes para la 

formación en integración e igualdad de oportunidades por razón de discapacidad en 

las enseñanzas técnicas: Accesibilidad Universal y Diseño para todos’ (Programa 

Estudios y Análisis 2008. Ref.: EA2008-0106), hem pogut conèixer amb profunditat 

quina és la situació dels estudiants amb discapacitat a les aules de les universitats 

del nostre país i la dels docents universitaris vers l’atenció a la diversitat. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts en aquestes investigacions ens indiquen que els 

estudiants amb discapacitat no es troben en igualtat d’oportunitats a les aules 

universitàries i que els docents necessiten més formació i orientació per poder 

atendre aquesta diversitat. Concretament, hem pogut observar com la incomoditat i 

la inseguretat del docent davant l’estudiant amb discapacitat, estan relacionades 

amb tres factors: el desconeixement de les metodologies pedagògiques que 

afavoreixin la inclusió, el desconeixement de la discapacitat pròpiament dita i la falta 

d’infrastructures per atendre la diversitat (Castellana i Sala, 2006; Leyser et al., 

2000). Respecte les dificultats dels estudiants també hem pogut observar que es 

recolzen sobre tres factors: l’actitud poc adequada per part del professorat, l’ús de 

metodologies pedagògiques que no permeten la inclusió i les dificultats que 

sorgeixen de la pròpia discapacitat (Castellana i Sala, 2005). Així doncs, estudiants i 

professors coincideixen en què hi ha un gran desconeixement de la discapacitat i de 

les metodologies pedagògiques més adequades. Com a conseqüència, ambdós 

sol·liciten formació dirigida al professorat per poder atendre la diversitat dins les 

aules universitàries (Castellana i Sala, 2006). Totes aquestes dades també han sigut 

corroborades en altres investigacions tant a nivell nacional (Alcantud, 2006; Mirón, et 

al., 2005; Vives, 2007) com internacional (Adams, i Brown, 2006; Burgstahler i Cory, 

2008; Leyser et al., 2000; McGuire, et al., 2003; Riddell, et al. 2006, entre altres). 



 

 

Així doncs, el projecte de tesi que porta per títol “Universitat i Discapacitat: 

Construint un model d’aula inclusiva en el marc universitari”, es centre en donar 

resposta: a) a la necessitat d’implementar un model pedagògic que doni resposta a 

la diversitat d’estudiants, b) de formar i canviar actituds docents vers la discapacitat i 

c) d’adaptar el nou marc legislatiu en matèria de discapacitat a les aules de les 

nostres universitats, a través de la creació d’un programa de formació i 

assessorament docent, per atendre la diversitat d’estudiants en el marc universitari 

mitjançant els principis del disseny universal de la instrucció (DUI). 

A última instància, el fet d’assolir els objectius que ens hem proposat, ha de 

permetre que els docents de diferents universitats i estudis tinguin una eina 

adequada per poder construir espais educatius que donin resposta a la diversitat 

d’estudiants presents a les seves aules. 
 
2. Fonamentació teòrica 
 

Actualment existeixen quatre grans fonaments teòrics que sustenten la nostra 

investigació. Aquests es concreten en els següents: el model actual d’Universitat; les 

característiques, les necessitats i les dificultats dels estudiants universitaris amb 

discapacitat dins les aules universitàries; l’actual marc legislatiu en matèria 

d’Universitat i Discapacitat; i el nou paradigma pedagògic que respresenta el 

Disseny Universal a l’Educació Superior. 

Durant la última dècada el número d’estudiants amb discapacitat a les universitats 

espanyoles s’ha incrementat considerablement. Els canvis produïts a la legislació 

espanyola, respecte a la integració de les persones amb discapacitat a la societat als 

anys vuitanta, van ser el punt de partida per la integració dels estudiants amb 

discapacitat a l’escola ordinària. Amb el pas del temps el número d’alumnes integrats 

a les escoles ordinàries s’ha vist incrementat gràcies als avenços tecnològics i al 

canvi de les filosofies educatives que han superat els plantejaments de l’educació 

especial per donar lloc als de la integració al sistema educatiu orindari. Tot això ha 

tingut conseqüències directes en l’augment d’estudiants amb discapacitat a les aules 

universitàries (Alcantud, 2000; Castellana i Sala, 2005). 

La presència d’estudiants amb discapacitat a la universitat ha impulsat alguns canvis 

a les polítiques educatives degut a les moltes difícultats que tenen aquests 

estudiants per desenvolupar el seu projecte educatiu. La gran majoria de les 

universitats del nostre país no están suficientment preparades per poder atendre la 

diversitat. 



 

 

Un dels principals problemes dels estudiants amb discapacitat a la universitat és el 

seguiment de les classes. Normalment l’aula no disposa dels recursos necesaris per 

afavorir la inclusió d’aquests estudiants i el professorat no imparteix les seves 

classes utilitzant les metodologies adequades perquè aquests estudiants puguin 

participar en elles (Castellana i Sala, 2006). Per tant, aquest col·lectiu no està en 

igualtat d’oportunitats que la resta d’estudiants. Una caracterísitica important 

d’aquesta població és la diversitat. Ens trobem davant d’un col·lectiu de persones 

molt diverses i amb necessitats específiques molt diferents. Per això, la inclusió dels 

estudiants amb discapacitat als estudis superiors requereix un anàlisi minuciós de 

les necessitats d’aquest col·lectiu i les dels seus docents. 

La creació d’aules inclusives és un tema que ha estat especialment tractat i estudiat 

en el context de l’educació primària i secundària (Ainscow, 2001; Arnaiz, 2003; 

Ballards, 1997; López, 2005; Moriña, 2004; Stainback i Stainback, 1999; Vlachou, 

1999; entre altres.), però no en el dels estudis universitaris.  

 
En l’intent de buscar respostes per crear un nou model d’Universitat que sigui capaç 

de fer front a l’actual i futura diversitat d’estudiants garantint l’equiparació 

d’oportunitats cal preguntar-nos si el paradigma de la inclusió pot donar resposta a 

l’atenció a la diversitat dins l’actual i futur marc universitari. 

No es dóna en l’actualitat cap resposta concloent a la precedent pregunta, però sí 

existeixen algunes dades que indiquen que hi ha molts aspectes de la vida 

acadèmica universitària que haurien de ser objecte de mira per anticipar els 

problemes que una persona amb discapacitat es pugui trobar i així garantir la 

pràctica no discriminatòria. Segons Adams (2006), els processos d’ensenyament i 

aprenentatge en relació a la discapacitat en el sistema universitari necessiten un nou 

enfocament. Les formes tradicionals d’atenció als estudiants amb discapacitat a 

l’educació superior s’han centrat sempre en donar suports específics i concrets a 

l’estudiant sense gaire implicació del docent i del disseny curricular. Però, l’autor 

remarca que per aconseguir crear espais educatius inclusius cal un docent que 

s’impliqui plenament en el disseny dels currículums i que es mostri flexible, creatiu i 

comprensiu vers la diversitat d’estudiants presents a l’aula. Perquè això sigui 

possible és necessari un canvi en la cultura de la institució educativa. No es tracta 

només de fer adaptacions concretes a cada un dels estudiants, sinó de crear 

metodologies pedagògiques comunes que possibilitin la participació tots els 

estudiants amb equiparació d’oportunitats. Aquesta visió s’aproxima a la teoria del 

disseny universal de l’aprenentatge desenvolupada per Rose i Meyer (2002) que es 



 

 

centre en resoldre les barreres d’accés curricular de l’estudiant en comptes de veure 

l’estudiant com l’element problemàtic de canvi. És a dir, des d’aquesta teoria es 

considera que les barreres d’aprenentatge sorgeixen de les interaccions dels 

aprenents amb les metes educatives, materials, metodologies i avaluacions 

inflexibles. Segons Adams i Brown (2006), la clau està en generar un debat sobre el 

procés d’ensenyament i aprenentatge normalitzat dins dels departaments 

universitaris. 

Per autors com Burgstahler i Cory (2008), McGuire, Scott i Shaw (2003), Rose, 

Meyer i Hitchcock (2005), entre molts altres, el paradigma del disseny universal pot 

donar la resposta adequada a les necessitats pedagògiques de tots els estudiants 

garantint, al mateix temps, la igualtat d’oportunitats, l’equitat, l’acessibilitat i 

l’excel·lència educativa. En contrast de l’enfocament legalista i reactiu que promou 

adaptacions raonables a les persones amb discapacitat, el disseny universal és 

proactiu i té com objectiu la plena inclusió de tots els estudiants. En efecte, per a tots 

ells, el disseny universal a l’educació superior és un procés que requereix 

planificació, diligència i flexibilitat, difícil d’implementar en la seva totalitat, però dóna 

una resposta molt efectiva pel que fa la inclusió dels estudiants amb discapacitat a la 

Universitat. 
 
3.Objectius  
 

L’absència d’estudis que validin la implementació del paradigma del disseny 

universal de la instrucció a les aules universitàries per donar resposta a les 

necessitats educatives dels estudiants amb discapacitat fonamenta l’interès de la 

nostra investigació. En efecte, l’objectiu general que persegueix el nostre projecte 

d’investigació es concreta en conèixer com repercuteix la formació i l’assessorament 

docent en termes de disseny universal de la instrucció sobre el disseny, la 

implementació i l’avaluació d’una assignatura als estudis superiors. Donar resposta a 

aquests objectius ens permetrà disposar d’una informació que permetrà saber si 

l’aplicació del paradigma del disseny universal de la instrucció a l’educació superior 

és un resposta vàlida per afrontar la diversitat d’estudiants, i si és així, també ens 

ajudarà a crear eines i suports educatius que permetin construir aules inclusives en 

el marc universitari que garanteixin l’equiparació d’oportunitats a tots els estudiants, 

tal i com exigeix el nou espai europeu de l’educació superior. 

 
4.Metodologia 

Pel desenvolupament del present estudi s’utilitza el model d’investigació – acció 



 

 

col·laboratiu, i per tant, es fa ús de la metodologia qualitativa. Aquesta metodologia 

es fonamenta en els supòsits del paradigma sociocrític que té per objectiu 

proporcionar eines per canviar o transformar una determinada situació. 

El disseny i la metodologia escollits sorgeixen dels projectes d’investigació 

‘Curriculum Transformation and Disability: Implementing Universal Design in Higher 

Education’ (Higbee, 2003) i ‘Universal Instructional Design in Postsecondary 

Settings. An implementation guide’ (Bryson, 2003), desenvolupats als Estats Units 

d’Amèrica i al Canadà, i creiem que són els que s’ajusten més als nostres objectius, 

els quals pretenen conèixer quina és la formació i l’assessorament docent necessari 

per poder aplicar el disseny universal de la instrucció (DUI) a les aules universitàries 

i d’aquesta manera contribuir a la igualtat d’oportunitats a tota la diversitat 

d’estudiants. 

El procés de la nostra investigació està constituït per les següents fases: 

- Fase 1: Formació sobre l’aplicació del Disseny Universal de la Instrucció 

- Fase 2: Disseny del currículum d’una assignatura mitjançant els principis del 

disseny universal de la instrucció (DUI) 

- Fase 3: Implementació del currículum dissenyat mitjançant els principis del disseny 

universal de la instrucció 

- Fase 4: Valoració final del programa de formació i assessorament 

- Fase 5: Anàlisi de dades 

- Fase 6: Conclusions   

En l’actualitat s’ha dut a terme les dues primeres fases de la investigació, però no 

disposem d’una mostra significativa d’estudiants amb discapacitat per poder 

desenvolupar la resta de les fases del procés. En el següent apartat exposem les 

dificultats que ens hem trobat per poder finalitzar tot el procés d’investigació i les 

decisions que se’n deriven, en forma de conclusions. 

 

5.Conclusions 

Durant el desenvolupament d’aquesta investigació ens hem trobat amb dues 

dificultats importants que han tingut conseqüències directes en la temporització 

inicial establerta pel projecte. La primera fou la localització de recerca científica que 

ens ajudés a construir la fonamentació teòrica i a dissenyar un projecte 

d’investigació que es pogués contextualitzar. A l’estat espanyol, aquest àmbit de 

recerca és quasi inexistent, però amb el suport de diferents projectes d’universitats 

nord americanes i canadenques s’ha pogut resoldre els aspects teòrics i de disseny 

de la investigació. La segona dificultat ha sigut la localització de la mostra 



 

 

participant. Per dur a terme la recerca necessitàvem una mostra formada per 

docents, de diferents universitats catalanes, que tinguessin almenys un estudiant 

amb discapacitat en alguna de les seves assignatures per poder dissenyar i 

implementar un curriculum dissenyat a partir dels principis del disseny universal de la 

instrucció. Després d’un any i mig intentant aconseguir aquesta mostra ha estat 

impossible obtenir-la. Cap dels docents disposats a participar en el projecte tenia 

estudiants amb discapacitat. Davant d’aquest fet només s’han pogut dur a terme les 

dues primeres fases de la investigació (1a. Formació sobre l’aplicació del Disseny 

Universal de la Instrucció i 2a. Disseny del currículum d’una assignatura mitjançant 

els principis del disseny universal de la instrucció) amb 10 docents de la Universitat 

Politècnica de Catalunya que no tenen estudiants amb discapacitat a les seves 

aules. A partir d’aquest punt ens plantagem la supressió de la tercera fase (3a. 

Implementació del curriculum dissenyat mitjançant els principis del disseny universal 

de la instrucció) i una reorientació d’alguns dels objectius de la tesi. 
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