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El treball aborda la relació que s'estableix 
entre corzsci2tzcia i canvi a través d'exa- 
minar coin el tracte que han rebut les per- 
sones arnb discapacitat al llarg dels anys, 
i en particular aquelles arnb retard tnerz- 
tal, ha anat variant en firnció de la coiz- 
cepció que la societat en té. En efecte la 
resposta de la societat al ferzo~nen de la 
discapacitat, tant des d'un plrrit de vista 

jurídic, corn educatiu i d'assistl.rzcia, ha 
sofert grans trarzsfortnacions al llarg de 
les darrers dkcades. La revisió de quines 
han estat aquestes trntzsforinaciotls i de 
qiiins carzvis s7tatz generat, fonainental- 
rnettt en el catrzp educatiu, cortstitlieix 
dotlcs la finalitat d'aqliest treball. I aixci 
arnb lilla triple finalitat. En prirner lloc, 
cotzkixer les diverses corlcepcions, la seva 
fonarneiztació i les practiques edlicatives 
que se'rt lzan derivat; en segon lloc, ana- 
litzar els factors de caizvi i la seva COIIS- 

tant relació arnb els valors i creences iin- 
perattts a la societat; i en tercer lloc, ell- 
tendre algrlizes de les fortaleses actltals en 
la provisió de serveis, així corn també al- 
gunes de les seves lirnitacions, i al tnateix 
temps attticipar possibles escerzaris de fil- 

tur. 

Presentació 

En el marc d'aquest monografic sobre consciencia i canvi, és lícit preguntar- 
se quin sentit pot tenir l'anllisi historica de l'evolució del que habitualment s'en- 
tén com educació especial; és a dir, l'atenció educativa que han rebut els infants i 
adolescents a Catalunya en les darreres decades. 

Al meu entendre, la progressiva transformació soferta en aquest camp il-lus- 
tra de forma paradigmitica la relació que s'estableix entre consciPncia i canvi; 
entre la concepció que la societat té de les persones amb discapacitat i els canvis 
que es produeixen en la seva atenció. És a dir, les practiques professionals referi- 
des a l'atenció a les persones amb discapacitat, així com també en el camp de l'a- 
nomenada educació ordiniria, han estat i són sempre tributaries dels models 
conceptuals que els donen cobertura. En la mesura que la consciencia de la socie- 

1 El text d'aquest treball correspon en gran mesura a la transcripció de la gravació de la conferencia pronun- 
ciada per I'autor en el marc de les V Jornadas lnterdisciplinares de Educaci6n Especial (Valencia, 5 - 8 de 
juliol de  1999). Així mateix, el treball esdevé la contribució de  I'autor a la recerca "L'EducaciÓ Especial a 
Catalunya en els darrers 50 anys" que du  a terme el grup de recerca "Discapacitat i Qualitat de Vida: 
Aspectes Educatius'' de  la Facultat de  Psicologia i Ciencies de  I'EducaciÓ Blanquerna. 



tat envers les persones amb discapacitat es transforma, s'introdueixen progressi- 
vament canvis i~tllportants en la seva atenció. 

La revisi6 de quines han estat aquestes transformacions i de quins canvis s1- 
han generat en 121 camp de l'educació especial constitueix, doncs, la finalitat d'a- 
quest treball. I aixo amb una triple finalitat. En primer lloc, coneixer els diversos 
models, la seva fonamentació i les practiques educatives que se n'han derivat; en 
segon lloc, analitzar els factors de canvi i la seva constant relació amb les concep- 
cions i valors imperants a la societat; i, en tercer lloc, entendre algunes de les for- 
taleses actuals en la provisió de serveis, així com també algunes de les seves limi- 
tacions, i al mateix temps anticipar alguns escenaris de futur. 

No es tracta d'oferir un relat descriptiu del que s'ha esdevingut en el camp de 
l'educació especial al llarg de la segona meitat del segle XX (Scheerenberger, 
1984; ICDM, 1983); ni tampoc un exercici erudit sobre polítiques, fets i persones. 
El sentit real d'aquesta anilisi historica és contribuir a una millor comprensió de 
la situació actutal, de les oportunitats que sens dubte s'obren per a les persones 
amb discapacitat en relació amb temps no gaire llunyans; perb també de les ten- 
sions i amenaces que semblen enterbolir l'horitzó i d'algunes paradoxes; en defi- 
nitiva, comprertdre que els canvis esdevinguts no responen a modes conjunturals 
ni a un mer dictat de l'AdministraciÓ, sinó al ple reconeixement del dret d'aquest 
sector de pob1ac:iÓ a una vida de qualitat. 

s 
2 
4 Abans, pertj, és necessari deixar constincia de la complexitat i dificultat de 

tota aproximactó histbrica a un fenomen educatiu com és el cas de llEducaciÓ Es- 
pecial. No és possible refugiar-se en analisis lineals de causa-efecte, perque hi in- 
tervenen de foima sincrbnica i diacrbnica múltiples variables. Heus ací algunes 
d'aquestes dificultats: 

,O 
S 
," 1. El mateix objecte d'estudi -lfeducaciÓ especial- s'ha modificat al llarg d'a- 

questes decades. La resposta a la pregunta sobre que s'entén per educació especial 
f tindria respostehs ben diferents; idhuc avui es pot afirmar que és un concepte en 
3 

constant evolució. Per exemple, encara que hi podria haver acord en el fet que el 
'O 
3 canvi més important s'hauria de situar en la irrupció del concepte de necessitats 
3 educatives especials (Warnock Report, 1978), resta oberta l'opció d'entendre el 
3 concepte en sentit ample o restringit; és a dir, referides a qualsevol problema 
t- 

d'un infant mereixedor d'un suport educatiu complementari al llarg de tota la se- 
va escolaritat c~ bé referides només a aquells problemes més greus que requerei- 
xen un suport més permanent. 

o 
.d 
.s U 2. En segon lloc, l'anilisi histbrica inclou variables/dimensions de naturalesa .. 
E ben diferent. IJna anilisi com la que es proposa no es pot regir per un Únic para- g 
u metre, que int~oduiria un biaix que desfiguraria la realitat. Entre aquestes dimen- 



sions es troben l'ordenament jurídic, les polítiques educatives, el financament, el 
paper dels professionals, l'evolució dels serveis, el paper de les famílies, etc. 

3. En tercer lloc, un treball d'aquestes característiques comporta dificultats 
metodologiques, malgrat que no respongui estrictament a un estudi empíric, les 
quals, fins un cert punt, poden condicionar la naturalesa de les apreciacions o de 
les conclusions. Fonamentalment, les dificultats tenen a veure amb les fonts 
d'informació, el valor de les opinions i l'opció per un eix vertebrador del recorre- 
gut histbric. En el punt següent s'aborden més en detall aquestes qüestions. 

4. En quart lloc, convé alertar sobre els perills de subjectivitat i parcialitat de- 
rivades de les limitacions prbpies de qui realitza la lectura historica i de la seva 
prbpia formació i experiencia en un camp determinat de llEducaciÓ Especial. En 
aquest sentit, qualsevol temptació d'exhaustivitat quedaria desautoritzada. 

2. Plantejament Metodologic de 1'AproximaciÓ Historica a 1'EvoluciÓ de l1Educa- 
cio Especial 

Un cop examinades les dificultats o complexitats inherents a l'estudi que es 
proposa convé deixar constancia de les opcions metodolbgiques que guien el tre- 

'O 
ball: B g 

a) L'analisi historica es vertebrara entorn de les diferents etapes que es poden 9 
identificar en la historia recent de 1'EducaciÓ Especial (Giné, 1997; Basi1 - Bolea - 3 
Soro-Camats, 1997). Evidentment no es tracta de l'unica opcio, per6 sembla la 3 

,3 mes clara i suggerent ates que suposa una aproximació més sincronica, que per- Q 

met analitzar com es comporten les diferents dimensions en un determinat perí- $ 
ode de temps; així com també la relació de continultat en les etapes posteriors. ,o 

b) La següent opcio té a veure amb la identificació de les etapes i els criteris 
que les sustenten. Convé tenir present el grau d'aleatorietat en l'establiment de 
les etapes, ates que les diverses dimensions objecte d'estudi a vegades s'expressen 
de forma i amb un ritme desigual, per la qual cosa podrien demanar talls histo- 
rics diferents. Dos són els criteris que finalment han primat en la identificació de 
les etapes que es proposen; per un costat, la transcendencia d'un determinat fet 
histbric i, per l'altre, l'existencia d'un cert nivell d'acord entre els autors. Així, 
doncs, en la historia d'aquests 25-30 anys darrers, es contemplen tres etapes o 
moments importants i clarament diferenciats: 

Dkcada dels 60 i 70, fins al 1978: Plan Nacional de Educación Especial (MEC). 
Decada dels 80 i primers 90 que té com a elements crítics la promulgació de la Llei 

d'integració social dels minusvalids (1982) i la LOGSE (1990), i el desenvolupament 
de les polítiques d'integració. 



Del 199511997 fins a l'actualitat. Aquesta etapa arrenca de la publicació per part de 
les Administracic~ns Educatives del nou decret que regula l'educació especial a partir 
de les previsions de la LOGSE. 

c) La tercera opció fa referencia a l'establiment de les dimensions que es con- 
sideren com a més crítiques i que son objecte prioritari de reflexió en aquest tre- 
ball i que, en definitiva, il.lustren els canvis i les transformacions experimenta- 
des. Sóc conscient que queden per incloure altres variables o dimensions (fi- 
nancament, la t:ransicio a la vida adulta i laboral) igualment importants, per6 
que escapen als objectius d'aquest treball 

L'evolució del )marc conceptual 
L'evolució de 1,'ordenament jurídic 
L'evolució dels serveis, com les escoles, equips de suport,. . . 
La participació dels afectats, dels pares en particular, i també de la comunitat 
La formació i progrés dels professionals, així com també la seva vinculació i el seu 

compromís amb les diferents iniciatives de canvi produi'des en aquest camp 

3. L'Educacio Especial en les Decades dels 60 i 70 (Fins a I'elaboració del Plan 
Nacional de Educacion Especial - 1978) 

'8 Convé teni.r present que des de la perspectiva de Catalunya, n o  es poden as- 
senyalar característiques diferencials propies en l'ordenament jurídic en les deca- 

$ des dels 50, 60 i 70, ates que llEstatut dlAutonomia es promulgi el 1979 i les 
1: 
2 transferencies en materia dlEducacio no van tenir lloc fins a 111/01/1981. Així, 

doncs, l'evolucib de l'educació especial a Catalunya corre paral.lela a la de la res- - 
$ ta de llEstat, enlcara que s'hi poden entreveure algunes diferencies --que tot seguit 
cl 
9 son objecte d'anilisi-- principalment relacionades amb el neguit d'alguns metges 

,% amb una forta  rocac cio pedagbgica, la manca de sensibilitat de 11Administraci6 de 
1'Estat tradui'da en una quasi total absencia d'inversions en equipaments a Cata- 

5 lunya, i la vo1u:ntat emprenedora d'un sector de pares afectats. 
5 s 
9 La característica més important de les decades dels 60 i 70, des del punt de - 
,, vista conceptual, fou llexist$ncia d'un model clínic d'aproximació a 11Educaci6 
3 
9 Especial compa~rtit i consolidat entre els professionals i la comunitat científica. 
3 
2 Des d'aquesta perspectiva, la persona amb discapacitat és abans de res un  malalt 
; i, en c o n s e q ü ~ ~ ~ c i a ,  tant les seves necessitats com l'atenció que precisa són con- s 
3 ceptualitzades des d'aquest prisma. Aquesta visió, de fet, n o  sorgeix durant 

aquests anys, si.nÓ que té les seves arrels en un  moment histbric del desenvolupa- 
ment de l'educació especial i que es coneix com etapa terapeutica-rehabilitadora. 

G 
.f 
U - 
S Després de la segona guerra mundial, i com a reacció a la situació d'abandó i 

de deteriorament de les persones amb discapacitat en les grans institucions assis- 
CI 

tencials, té lloc una progressiva preocupació per la seva situació. Van ser profes- 
sionals de la medicina, al voltant de la dPcada dels anys 40 --tant a Espanya com 



a Europa-- els que convencuts de les possibilitats de millora de les persones amb 
discapacitat, i en particular d'aquelles amb retard mental, es comprometeren en 
la seva rehabilitació i van donar així un impuls decisiu a l'atenció que rebien. 
Ara bé, a l'hora de decidir que s'havia de fer i d'organitzar els serveis en les insti- 
tucions on treballaven, aquests professionals es plegaren a les exigencies del mo- 
del intrínsec a la seva professió i que, d'altra banda, coneixien prou bé. D'aquesta 
manera, el model clínic s'imposa progressivament en l'atenció a les persones 
amb discapacitat; atenció que més tard rebé el nom de "pedagogia terapeutica". 
Les característiques principals d'aquest model es poden resumir en la necessitat, 
en primer lloc, d'identificar el que no funciona, fonamentalment dins del subjec- 
te, i per aixo es duen a terme diferents proves diagnostiques, la classificació del 
tipus de deficit d'acord amb les diverses categories diagnostiques i la prescripció 
del tractament (rehabilitació) adequat. 

L'educació especial s'organitza d'acord amb aquests patrons i atorgant un 
pes decisiu a les opinions/recomanacions del metge; el problema de l'infant era 
un problema de salut i el qui més hi entenia era el metge. Les conseqü~ncies de 
l'adopció d'aquest model per al desenvolupament de l'educació especial han es- 
tat --i en part continuen estant--d'enorme transcendencia. La preocupació fona- 
mental girava entorn del diagnostic, de coneixer bé el que no funcionava correc- 
tament, és a dir, el deficit del subjecte; en el cas del retard mental, el problema se 
situava en la necessitat de disposar de proves que permetessin conkixer el quo- 
cient intel.lectua1 (QI) com a millor indicador del d@ficit de l'alumne. Aixi ma- 
teix el QI  esdevenia el criteri per a classificar els alumnes en diverses categories, a 
partir de les quals se'ls agrupava i es diferenciaven els tractaments. 

Encara que en els 50 el paper predominant dels metges era indiscutible, 
aquests necessitaren poder encomanar la feina més concreta d'atenció a persones 
amb bona predisposició per a responsabilitzar-se'n; no calia que fossin mestres, 
encara que també n'hi comencaren a haver, ni que tinguessin una preparació es- 
pecífica. Fou més tard, en els 60 i 70, que els centres i els professionals sentiren la 
necessitat d'especialitzar-se per a poder tractar millor la particularitat del deficit 
dels infants i dels joves. Per un costat, els centres comencaren a atendre només 
un tipus determinat de "dPficitU ("subnormals", autistes paralítics cerebrals, ...) o 
de "gravetat" (profunds, mitjans, lleugers...). Aixi també va emergir amb forca 
l'interes dels professionals i de la societat en poder comptar amb personal espe- 
cialitzat i es crearen els cursos per a professors especialitzats en pedagogia te- 
rapeutica (P.T.) i en llenguatge i audició. En conseqiiPncia, els centres comenca- 
ren a nodrir-se d'un bon nombre d'especialistes (professors especialitzats en P.T., 
logopedes, fisioterapeutes, i més tard musicoterapeutes, ludoterapeutes ...). 

La cultura de l'especialitzacio, entesa com al10 desitjable en el camp de l'edu- 
caci6 especial, té les seves arrels en l'emfasi posat en el deficit i en a116 que les 
persones tenen de diferent i ha tingut --i en part continua tenint-- una enorme 



transcendencia en el camp de l1educaciÓ especial i esta en l'origen dels serveis ac- 
tualment existents. La preocupació fonamental era sempre buscar el "tracta- 
ment" més adequat a la naturalesa de la "patologia" de la persona; tractament 
que, d'altra banda, tenia un marcat caracter individual i podia concretar-se en 
diverses teripies (llenguatge, motriu, emocional ...) que sovint coexistien de for- 
ma paral.lela responent més a la logica interna de les disciplines i/o orientacions 
dels qui les aplicaven que no pas a una concepció global de les necessitats de la 
persona. 

No és ociós en aquest moment posar de relleu com la consciencia que es té 
de la persona i de les seves necessitats genera una determinada manera de satis- 
fer-les. Si a conlencament de segle es creia que s'havia de protegir les persones 
amb discapacitat de la societat --així com també protegir la societat del risc que 
aquelles podien suposar-- era logic que les confinessin en grans institucions fora 
dels nuclis urbans. Si en aquestes decades, se les considera malaltes, el que convé 
fer és curar-les CI pal.liar l'impacte de la patologia d'acord amb els coneixements i 
tecniques disponibles i propies del camp de la salut. 

Tot el que s'acaba d'assenyalar té a més una importincia histbrica particular 
perquP justament fou en aquests anys (decades dels 60 i 70) quan a Catalunya 
tingué lloc l'explosió en la creació de centres d'educació especial per part de les 
Associacions de Pares, seguint com no podia ser d'altra manera la logica de l'es- 
pecialització tant dels centres com dels professionals que es contractaven, teixint 
així una autentica xarxa de centres segregats paral.lela als ordinaris. Certament 
existiren també altres variables, com ara el rebuig dels centres ordinaris i la man- 

s ca de planificació de les Administracions competents que assistien a l'espectacle 
s 
a inicialment corn observadores i a poc a poc com a col.laboradores necessiries pel 

que fa al financament. Convé tenir present que no fou fins més tard (finals dels 

' 
70) que el Ministeri d1EducaciÓ prengué la iniciativa en aquest camp; era l'as- 
sistencia social i el Ministeri de Treball qui s'ocupava de donar suport economic 
per a l'atenció a les persones amb discapacitat. El fet que els pares optessin per 
iniciatives propies es degué també a la manca d'inversió publica de 1'Estat a Ca- 

5 
T talunya; la conseqüencia ha estat l'existencia d'un flagrant desequilibri en la co- 
'O 
G bertura publica i privada; per exemple, en el moment de les transferencies educa- 
3 tives al Govern de la Generalitat 1'1/01/81, aproximadament la cobertura pública 
3 no arribava al >!O%. 
E 
B 
Z La societat (l1AdministraciÓ, els afectats, l'opinió publica) fou favorable a 

una política de creació de serveis d'acord amb el model clínic, de creixent espe- B 
.& cialització; era el que tocava. A més, la manca de planificació, suport decidit de 
.E u l'Administraci0, i de regulació comporti la implantació d'una xarxa de serveis de 

difícil harmon~tzació; és a dir, a vegades amb duplicitats, a vegades amb llacu- 2 
U nes, ates que en la major part dels casos la iniciativa responia als interessos, legi- 

tims sens dubte, dels qui la promovien. 



Tanmateix, en aquesta anilisi apressada, convé fer referencia al primer text 
legislatiu, promogut pel Ministeri dfEducaciÓ, que pren en consideració i de for- 
ma certament progressista l'educació especial; es tracta de la Ley General de Edu- 
cación (1970) encara que malauradament les seves previsions s'apliquen segons 
un model d'exclusió. Es creen les "unitats d'educació especial" per atendre els in- 
fants amb discapacitat i s'afirma que només els més greus han d'anar als anome- 
nats centres d'educació especial; pero la realitat fou que es convertiren en el ca- 
laix per a ubicar tots els alumnes que per una o altra raó molestaven a classe. En 
conseqüencia --i contravenint la llei-- els alumnes amb retard són enviats als cen- 
tres d'educació especial que veuen incrementada la seva matricula, sobretot en 
els anys en que es produeix el "boom" de l'escolarització; així mateix, els alumnes 
amb discapacitats mes greus i permanents eren derivats a centres assistencials, fo- 
ra del sistema educatiu. La raó fonamental que s'esgrimia no era altra que la ne- 
cessitat que el "deficit" fos tractat per especialistes. Novament apareix la logica 
implacable de l'especialitzaciÓ/exclusiÓ. 

La primera iniciativa del tipus estructural per part del Ministeri d1EducaciÓ 
fou la creació l'any 1976 de llInstituto Nacional de Educación Especial (INEE) 
amb la finalitat d'ordenar, des d'un punt de vista administratiu, tota la realitat 
emergent i donar suport als centres, pares i professionals, tan economicament 
com pedagogicament. Pero aquest fet i les iniciatives que comenci a desplegar 
coincidiren amb l'arribada de vents de canvi en el sector. En efecte, comenci a 
instal.lar-se una progressiva consciencia que les condicions d'exclusió eren desfa- 
vorables per al desenvolupament de les persones amb discapacitat i, per tant, de 
la necessitat d'optar per un model educatiu en l'atenció d'aquestes persones; de 
pensar mes en les seves necessitats, que no pas en el seu deficit. 

Els corrents de pensament a favor de la normalització i integració, que proce- 
dien dels pai'sos nordics i la Llei italiana de 1971, per la qual es tancaren en 
aquell país els centres especials per a alumnes amb discapacitat i s'integraven tots 
a les escoles ordiniries, comencaren a donar fruit entre nosaltres. No és estrany 
que la primera acció de I'INEE, que fou l'elaboració i publicació del Plan Nacio- 
nal de Educación Especial, adoptés com a principis inspiradors els de normalitza- 
ció, integració, individualització i sectorització dels serveis; principis, d'altra 
banda, certament innovadors en el nostre país. 

En efecte, durant els darrers anys de la decada dels setanta comencen a 
apareixer les primeres iniciatives a Catalunya per part de pares i professionals 
que tendeixen a la integració dels infants amb discapacitat a l'escola ordiniria. 
En un primer moment, en el camp de la discapacitat auditiva i visual, i més tard 
en el camp del retard mental, particularment amb els infants amb la Síndrome de 
Down. 



Paral.lelament, en els centres d'educació especial, es produeix una progressi- 
va consci@ncia de la finalitat educativa del centre i del paper nuclear dels mes- 
tres, i es deixa de considerar-se sota la tutela del metge. Aquest procés d'emanci- 
pació del control dels metges no esta exempt de tensions i culminari amb una 
voluntat clara per part dels mestres d'agafar les regnes de les decisions relaciona- 
des amb el progrés dels alumnes. Tots aquests processos obren les portes del que 
podem conveni]: anomenar etapa educativa. 

4. L1EducaciÓ Es.pecia1 en els 80 i fins al Desenvolupament de la Logse 

L'EducaciÓ Especial en la decada dels 80 a Catalunya ve marcada per un fet 
histbric singular: la recuperació de parcel.les importants d'autogovern per part de 
la Generalitat com a conseqü6ncia de la Constitució Espanyola (1978) i de 1'Esta- 
tut dlAutonomia (1979). Pel que fa a l'ensenyament, es reconeix a la Generalitat 
de Catalunya la competencia plena i, en conseqüencia, rep les transferencies en 
aquest ambit el dia 1 de gener de 1981. Així, doncs, la responsabilitat de regular, 
planificar i avaluar l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats especials pas- 
sa a ser assumida pel Departament dlEnsenyament. 

En aquests anys, l'educació especial passa per un moment de forta creativi- 
tat, inversió, iniciatives emprenedores que suposen canvis i, en alguns casos, 

'O 
ü convulsió en el propi sistema educatiu; en efecte, no sembla agosarat afirmar que 
q 

la prbpia Admi~nistració --encara que no solament ella-- sosté les posicions més 
O 

avangades en la transformació de l'educació especial, i en particular en relació 
amb la integració, i que el seu lideratge va pel davant de la societat en aquest 
camp. 2 

3 
O 

9 
Z Per tal de poder entendre les primeres iniciatives del Departament dlEnsen- 

yament en el camp que ens ocupa, sexi Útil fer referencia als referents concep- 
tuals que les fonamenten i que reflecteixen de forma clara els canvis produ'its en 

5 la concepció de les persones amb discapacitat. Novament, es constata la relació 
4 

intima que slesi:ableix entre consciPncia i canvi. S 
4 
'O 
3 Des d'un punt de vista normatiu, els principis no són altres que els que fa seu 
9 a el Plan Nacional de Educación Especia1 (1978) (normalització dels serveis, inte- 
? gració, atenció individualitzada i sectorització dels serveis) i que posteriorment 
C 

E consagra la Llei1 d'integració social dels minusviilids (1982); perb aquests princi- 
ü 
S pis tenen uns antecedents clars com a punt de referencia. En síntesi són: 
3 s 
.3 a. Les po1íi:iques a favor de la normalització dels serveis per a les persones 
.S 
2 amb discapacitat promogudes i desenvolupades des de feia anys per part dels go- 

verns dels Pai'sos Nbrdics; i en concret Dinamarca i Suecia. La normalització arre- 2 
U la en la consciPncia que les persones amb discapacitat són ciutadans de ple dret i 

que han de rebre els serveis, com qualsevol altre ciutada, dins la comunitat, i no 



en institucions aillades que, com s'havia demostrat, incidien negativament en el 
seu desenvolupament. 

b. L'experiencia italiana de tancament dels centres d'educació especial arran 
de la llei de desinstitucionalització de 1971. Encara que aquesta llei s'origina en 
l'ambit de la salut mental i obeeix a preocupacions de naturalesa diferent té un 
poderós impacte en el camp de l'educació especial i de l'educació en general, en 
la mesura que la presencia a les aules ordinaries d'alumnes amb discapacitat ge- 
nera una cultura de renovació pedagogica que es caracteritza pel reconeixement 
del dret a la diferencia i per la necessitat que el centre s'adapti a les diverses ne- 
cessitats dels alumnes. Aquests aires de renovació a l'escola com a conseqüPncia 
de la integració dels alumnes ben aviat arribaren a Catalunya promovent iniciati- 
ves similars acompanyades d'importants debats en el sector; en qualsevol cas, la 
seva influencia fou decisiva. 

c .  La publicació del "Warnock Report" (1978) al Regne Unit suposa també 
una contribució decisiva a la definició del marc conceptual. Aquest informe, que 
té el seu origen en 1'Encarrec de la Secretaria dlEducaciÓ a un comitP presidit per 
Mrs. Warnock sobre l'estat i futur de l'educació especial al Regne Unit davant 
dels corrents de canvi que es vivien en el sector, introdueix dues qüestions d'im- 
portant rellevancia. Per un costat, es parla per primer cop de "necessitats educati- 
ves especials" per a referir-se a les persones amb alguna condició de discapacitat 's 
en comptes de categoritzar-les en funció del deficit. No és un pur canvi termi- 2 

o 
nolbgic; obliga a pensar en termes dels suports personals i materials que aquests 5 
alumnes necessiten per a progressar. Per l'altre costat, es refereix a la integració $ 
en termes de "sempre que sigui possible". Estableix una diferencia clara en relació 3 

3 amb l'experiencia italiana que obligava la integració de tots els alumnes amb dis- o 
6 capacitat; en aquest cas, s'afirma que el lloc adequat per a l'educació de les perso- 

nes amb discapacitat és l'escola ordinaria, per6 quan aixb no sigui possible, '8 
aquestes podran ser educades en centres d'educació especial. P 

En clau més interna, els canvis promoguts pel Departament dlEnsenyament 
6 

no solament són tributaris d'aquest marc conceptual, sinó que també s'ha de fer T 
'O 

referencia a la tradició pedagogica a Catalunya, en concret, a les experiencies 
d'integració realitzades en els anys 70 i a les primers iniciatives dlintervenciÓ psi- 2 
copedagbgica per part d'alguns municipis. 8 - 

C 

s 
B 

Aquests canvis poden concretar-se en un conjunt d'iniciatives que el Depar- 2 
tament dlEnsenyament dugué a terme des de l'inici i que s'articulen entorn dels 
eixos següents: 

s 
.d 
2 u 

En primer lloc, el Departament dtEnsenyament entén que ha de fer un esfor( 
per a planificar i regular el sistema d'acord amb els principis esmentats i al ma- 
teix temps orientar l'actuació dels professionals en aquest camp. Així, doncs, al 



cap de pocs mesos després de les transferencies (setembre de 1981) es fan públics 
els criteris d'actuació en el camp de l'educació especial. Aquests criteris aposten 
de forma decidida a favor de canviar la concepció i organització de l'atenció a 
aquests alumnes, deixant de fixar-se prioritariament en el deficit per a passar a 
prestar atenció a les seves possibilitats i en el que necessiten per a progressar. La 
tasca normativa culmina amb el Decret 11 7/84, de 17 d'abril, d'ordenació de 1'E- 
ducació Especial. per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari. 

En segon lloc, es duen a terme un conjunt de mesures orientades a fi que els 
infants amb alguna discapacitat puguin ser atesos al més a prop possible del seu 
domicili (sectori.tzaciÓ dels serveis) i al mateix temps facilitar el suport personal i 
material als centres tant ordinaris com d'educació especial. Els instruments ba- 
sics foren la creació i progressiva ampliació de la xarxa dlEquips dlAssessorament 
Psicopedagbgic (EAP), així com també la reconversió del professor de les unitats 
d'educació espeidal en mestre de suport i la dotació de nous recursos. 

En tercer lloc, convé situar les iniciatives relatives a l'adaptació de la respos- 
ta educativa a les necessitats dels alumnes a través del currículum. En aquest 
camp, es produeix un fet d'enorme transcendencia; la reflexió entorn de l'adap- 
tació del curricu~lum als alumnes amb necessitats educatives especials coincideix 
amb les iniciatives de reforma del currículum general que haurien de culminar 

'G u amb la LOGSE. El resultat fou l'establiment a Catalunya d'un únic marc curricu- 

8 lar per a l'ensenyament obligatori; és a dir, per a tots els alumnes i que, quan fos 
necessari, aquest podria adaptar-se a lklumnat amb necessitats especials. Així, 
doncs, a diferencia del que hagués estat normal només uns anys enrere --llesta- 

5 bliment d'un currículum específic per als alumnes amb n.e.e. i paral.lel a l'ordi- 
> 
a nari-- l'any 1984 s'opta per un curriculum per a tots els alumnes (Coll, 1984). * 

En quart lloc, els esforgos de 1'AdministraciÓ Educativa s'adregaren a la for- 
mació i actualització del professorat; ja en l'any 1981, el Departament dlEnsen- 
yament obri ur1 debat entre professionals de reconeguda trajectoria i que esti- 
guessin d'una o altra manera vinculats a les diverses realitats existents en aquest 
imbits: els cursos per a la formació de professorat especialitzat en Pedagogia Te- 
rapeutica; els cursos per a la formació de professorat especialitzat en Audició i 
Llenguatge i els cursos per a la formació d'educadors especialitzats. Es tractava 
fonamentalmerlt d'orientar la formació dels futurs especialistes en el camp de 
l'educació especial i de promoure l'actualització dels existents; en ambdós casos, 
d'acord amb el nou marc conceptual i la normativa desplegada respecte d'aixb. 
En aquesta línia de contribuir a la formació i actualitzacio dels professionals, 
convé assenya1,lr les publicacions peribdiques del Departament d'Ensenyament 
que, sota el no:m de "Documents dlEducaciÓ Especial", pretenien nodrir i donar 
suport al canvi conceptual i aportar recursos metodolbgics en qüestions com es- 
trategies d'ensenyament en diverses arees, l'atenció psicopedagbgica a l'autisme, 
les adaptacions del curriculum.. . 



En aquesta dinamica de renovació del sector i d'adaptació als nous canvis, 
convé situar algunes iniciatives de diversos professionals en el camp de la forma- 
ció i de l'intercanvi. Una bona expressió del que s'acaba d'indicar es troba en la 
creació l'any 1979 del Grup d'Investigaci6 en Educació Especial (GIEE) per part 
d'un bon nombre de professionals lligats fonamentalment a centres d'educació 
especial, als quals amb posterioritat s'unirien altres professionals de centres ordi- 
naris i de serveis educatius. La seva tasca principal fou el suport a la renovació i 
millora de la qualitat de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives espe- 
cials a través de jornades peribdiques; en ocasions, els treballs presentats en 
aquestes jornades foren recollits i publicats pel Departament dlEnsenyament en 
la serie "Documents dtEducaciÓ Especial" acabada de mencionar. 

No seria just acabar aquest apartat sense fer referencia a dues qüestions que 
han marcat de forma singular el desenvolupament de l'educació especial a Cata- 
lunya durant aquests anys. Em refereixo al desenvolupament del programa d'in- 
tegracio a Catalunya i a la crisi d'identitat dels centres d'educació especial. 

Malgrat no sigui la meva intenció fer-ne ara una analisi i valoració, crec 
oportú assenyalar-ne algunes llums i també ombres. 

El desenvolupament de la integració a Catalunya, que des d'un punt de vista 
normatiu i pressupostari arrenca del Decret 117184 abans citat, fou certament pro- '3 
gressista des d'un punt de vista conceptual, ja que suposa el reconeixement del 
dret de llinfant amb discapacitat, i la seva família, d'accedir a l'escola ordinAria 5 
que li correspon, sempre que l'informe psicopedagbgic així ho recomanés. A més, $ 
es dissenyaren i posaren en funcionament alguns plans pilots d'integració en de- 5 
terminades zones (Garraf, Alt Camp i una zona del Baix Llobregat) que suposaven s 
que equipaments inicialment previstos com a centres d'educació especial es con- 
vertissin en escoles ordinaries obertes a tota la població del sector incloent, lbgica- '2 
ment, els alumnes amb necessitats especials, que eren atesos o bé a l'aula ordinaria s 
o bé en aules específiques. 5 

s . - 
3 

El plantejament de llAdrninistraciÓ va tenir, sens dubte, algunes conseqiien- T 
'O cies positives; entre aquestes podríem assenyalar la major sensibilitat dels equips G 

de professors a l'atenció a la diversitat present en els alumnes, alguns canvis meto- 
dologics, la transformació del mestre d'educació especial en mestre de suport amb 
major col~laboració amb la resta de l'equip, la millora de l'autoestima de molts I? 

B 
alumnes i el canvi de la imatge social de les persones amb discapacitat. Z 

Q Ara be, deixar la iniciativa de la integració en mans dels qui n'havien de fer ,$ .s us, les famílies, va comportar al cap d'uns anys en múltiples ocasions la presencia 
dels alumnes en els centres sense els recursos personals (professorat de suport) i 
materials (equipament específic; barreres arquitectoniques) necessaris, cosa que va u 

alimentar la idea que la integració depenia només del voluntarisme i va minar la 



confianca del professorat en les possibilitats de la integració i fins i tot va posar 
en ocasions en perill els avencos acabats de mencionar. 

Una major ]?lanificacio i "agrupació", en els cas dels alumnes amb discapaci- 
tat motriu i auditiva, haguessin facilitat en aquells moments el camí cap a la inte- 
gració plena, generant una major adhesió per part del professorat i les famílies; ai- 
xí com també hagués assegurat la previsió pressupostaria corresponent. 

La segona qüestió que he mencionat té a veure amb el fet que els centres d'e- 
ducació especial entraren progressivament en una crisi d'identitat que tot just 
sembla haver-se superat en aquests Últims anys. Segur que les raons són múltiples 
i complexes i ncl poden ser analitzades abastament en aquest treball; entre aques- 
tes, perb, es troben les següents. Per un costat, els centres se sentiren progressiva- 
ment desemparats per part de l'AdministraciÓ, ates que la major part dels recursos 
semblaven destinar-se a donar suport a les polítiques d'integració. En segon lloc, 
creixia en la societat la consideració que els centres d'educació especial eren "gue- 
tos" i es questioi~ava fortament la seva feina. En tercer lloc, cada dia els arribaven 
alumnes amb discapacitats més greus i els més "lleus" se n'anaven als centres ordi- 
naris; aixb ocasioni un doble problema: els professors no se sentien prou prepa- 
rats per atendre les necessitats d'aquest nou alumnat i la reducció de la matrícula 
suposava el tancament d'unitats, sobretot en els centres concertats que eren la 

'O c, majoria, i en ocasions el risc de perdre la feina. 
3 e 
B 
4 Tot plegat, i1 sense perjudici de fer-ne en una altra ocasió una anilisi més fina, 

comporta per als professionals, per als centes i per als pares, una certa dosi d'an- 
3 goixa i la pregunta pel sentit de la feina i del propi centre, i també pel seu futur. 
9 
a Així mateix, la supressió per part de 1'Administracio Educativa (1986) del Servei 

dlEducaciÓ Especial com a "expressió Última de la voluntat d'integració" --segons 
,o es deia-- va incrementar aquest sentiment de desemparament, ates que el sector 

(pares i professionals) llegien aquest fet com una manca d'interlocució i de valo- 
ració de les seves necessitats per part de 1'Administració Educativa. 

c4 
5 
q 
'O 

5. L'EducaciÓ Especial des del 1995/1997 fins a lfActualitat 
G 
3 3 Tres observacions són necessiries abans d'iniciar aquest darrer apartat. En 
9 primer lloc, és obvi que la manca de perspectiva davant d'uns fets que tot just s'a- 

caben o s'estan encara produint llastra l'analisi i introdueix un biaix de major 
G 
4P subjectivitat i incertesa respecte del seu desenvolupament futur. En segon lloc, 
3 convé justificar la data en que situo l'inici d'aquest darrer moment; entenc que 
.c l'aparició dels decrets que desenvolupen les previsions de la LOGSE en el camp de .s 
0, l'educació especial, tant per part de llEstat com a Catalunya, inaugura una nova 

1 etapa en la qual, al meu entendre, pot apreciar-se la consolidació d'alguns guanys 
efl el camp que ens ocupa i també l'aparició de nous reptes amb vista al futur, així 
cOin també dubtes i ldhuc amenaces. I en tercer lloc, com a conseqül.ncia del que 



s'acaba d'assenyalar, és aconsellable tractar les diverses qüestions amb cautela i 
tot just apuntar-les, i deixar per al futur l'analisi més en profunditat. 

Certament, la publicació per part del Govern de la Generalitat de l'esperat De- 
cret 29911997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb ne- 
cessitats educatives especials --a 1'Estat s'havia publicat el 1995- havia de signifi- 
car, tant per als pares com per als professionals, l'impuls definitiu per a la imple- 
mentació plena del model educatiu (desenvolupament de la integració a tots els 
nivells educatius; previsions respecte de la transició a la vida adulta; la incorpora- 
ció efectiva dels centres d'educació a la xarxa de centres educatius del sistema; l'a- 
daptació de la resposta educativa a les diverses necessitats a partir dels recursos 
personals i materials necessaris ...) i sobretot la preocupació i l'aposta per la quali- 
tat. 

Una rapida visió al que ha succeit aquests anys ens fa entreveure llums i tam- 
bé ombres. Certament, el Decret preveu, entre altres mesures, la progressiva trans- 
formació dels centres d'educació especial, la integració, la necessitat de modificar 
les practiques relatives a l'avaluació psicopedagogica, així com també els recursos 
personals i els requisits mínims de les unitats i centres d'educació especial. La rea- 
litat, pero, ens mostra que són comptades les experiencies de transformació dels 
centres d'educació especial, i sempre per iniciativa de les propies escoles. La inte- 

'O gracio a secundaria ha d'enfrontar dificultats de diversa naturalesa i el desanim, U 

quan no el pessimisme, apareix massa sovint. Bé és cert que la integració a se- 3 
cundaria mostra una complexitat diferent a les etapes educatives anteriors i que 
no es pot resoldre només des dels "principis"; a més, en situar-se en l'ambit de l'a- 2 
tenció a la diversitat i de la comprensivitat del sistema educatiu que estableix la 3 
LOGSE i ser justament aquest punt el centre de les critiques a la reforma, hom ha 2 
d'entendre que el tema esdevé complex i de difícil solució. 9 

2 
'2 
U 

És precisament per aquesta raó que no s'acaba d'entendre com no es mimen i 
es promocionen amb major decisió diverses experiencies dutes a terme per centres 5 
de primaria i secundaria a Catalunya amb la intenció de facilitar models. En 3 
aquest sentit, convé assenyalar l'experiencia duta a terme recentment a casa nos- T 

'O 
tra --i promoguda pel propi Departament dlEnsenyament-- per un conjunt d'esco- G 

les basant-se en uns materials de la UNESCO; l'objectiu era promoure la reflexió i 2 
2 - el treball cooperatiu del professorat per tal de fer l'escola més inclusiva, és a dir, 
L 

mes amatent envers les necessitats particulars de tots els alumnes. L'experiencia S 
6 

ha estat valorada per tots els sectors com a positiva, pero ara mateix es desconeix 2 
si el fet d'estendre-la a altres centres de primaria i secundaria forma part de les 

c, prioritats de llAdministraciÓ Educativa. .J 
.s 
U 
b 

5 Justament el camí cap a una escola per a tothom (inclusiva) sembla albirar-se 
com l'horitzó de desenvolupament de l'educació especial en el futur, a partir de u 

les tendencies que es poden advertir tant a la Unió Europea com als Estats Units. 



No és nomtSs aquesta experiencia acabada de mencionar la que és mereixe- 
dora de reconeixement, sinó els esforcos de molts professionals, a les Escoles i als 
Instituts, convencuts que les dificultats no haurien d'ofegar les iniciatives de re- 
novació organitzativa i curricular que duen a terme. 

En un altre ordre de coses, és de notar el treball d'un bon nombre de profes- 
sionals dels EAE' per a dotar-se d'un model i d'instruments d'avaluació més cen- 
trats en la identificació dels ajuts que els alumnes necessiten per a progressar; un 
model d'avaluació, en definitiva, més d'acord amb una concepció interactiva i 
contextual del clesenvolupament. 

En síntesi, sembla debilitar-se el discurs innovador i el compromís a favor de 
la integració per part de les Administracions Educatives. Per un costat, no sembla 
advertir-se la vitalitat (iniciatives, serveis, impuls de noves experiencies, avalua- 
ció) que seria desitjable; i més en un moment en que es qüestionen algunes de 
les implicacions de la comprensivitat del sistema educatiu. Al mateix temps, apa- 
reixen formes "i?oves" d'atenció a secundaria que guarden una certa relació amb 
models que temps enrere van mostrar les seves limitacions i riscs evidents; en tot 
cas, i sense voler caure en el simplisme, poden amagar noves formes de segrega- 
ció si no es fa l'esforc d'orientació (model, materials) dels professionals i si no es 
compta amb els recursos adequats. D'altra banda, aquesta situació coexisteix 8 amb iniciatives i esforcos a'illats en molts centres tant de primiria com de se- 
cundaria i educació especial. 

B 
4 
2 Curiosament, semblen ser alguns professionals i pares qui han pres el relleu 
5 en el lideratge de la millora de l'educació especial en aquest comencament de 
,3 
Q milalenni. En concret, quatre qüestions semblen centrar la preocupació del sec- 

tor. En primer lloc, el camí cap a una escola inclusiva; en segon lloc, la preocu- 

' 
pació per a identificar les conseqü~ncies per a la practica professional de l'as- 

3 sumpció de la nova definició de retard mental (AAMR-92) que suposa aproxi- 
2 
; mar-nos a les persones no des de les seves condicions de discapacitat, sinó des 

dels ajuts que necessiten per a progressar; en tercer lloc, la preocupació per la 3 
qualitat i l'avali~ació dels serveis; i en quart lloc, la participació dels afectats --mi- 

'O 
B llor dit, el protagonisme-- en la definició dels serveis. Com a mostra del que s'a- 
9 a caba d'indicar, es pot citar el darrer congrés promogut per la Confederación Es- 
8 - pañola de Organizaciones a favor de las Personas con Retraso Mental (Madrid, 8 
C 

E y 9 de novembre de 1999) amb la finalitat de presentar i debatre els manuals de 
Li 
2 bona practica; diversos professionals de Catalunya entorn de la Federació Catala- 
9 
Y na Pro Persones amb Disminució Psíquica - APPS hi han pres part. 
Q 
.J 
.s u - En definiti.va, aquests quatre aspectes semblen marcar el rumb del que s'en- 

tén per educació especial en el futur, em la mesura que la consciencia de la socie- f 
tat respecte del que són i de les seves necessitats ha variat. 
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ABSTRACT 

Este trnbnjo nborda la relación qrie se establece entre coiicierzcia y carnbio median- 
te el exarnert de ctjrno ha ido variarido a 10 largo de 10s arios el trato recibido por las per- 
sorzas coli discapt~cidad, en particular por aquellas cort retrnso merttal, en fiiizcióit de In 
concepción que lrr sociedad tierze de ellas. Er1 efecto, la respzresta de la sociehd al fertó- 
rnerto de la discapacidad, tartto desde un  purzto de vista j~irídico, corno edricativo y de 
nsistencin, ha s~ifrido graizdes trnrtsfonnacioites a 10 lnrgo de las ríltiinas décaclns. Ln 
revisión de cucíler ltniz sido estos transforrnaciones y de q u i  catnbios se lzan generado, 
fiiridarnelttalrner~te en el címbito educativa, coizstit~iye pues el objetivo de este trabnjo. Y 
el10 con uizn triple firtnlidad. En primer Iligor, corzocer las diversas corzcepciorzes, su 
fiirzdarnelito y Inr prlicticns edzrcativas q ~ i ~  de ellas se /tan derivado; ert seg~írzdo Iiipr, 
nrznlizar 10s factores de carnbio y su colzstnrzte relaciórz corz 10s valores y creeizcias irripe- 
rantes en In sociedad; y, erz tercer lligar, eizterzder algulzas de las fortalezas act~iales erz 
la provisión de wvvicios, as i  corno algzirlas de sus liinitaciones y, al rnisino tietnpo, nn- 
ticipar posibles escennrios de fiitriro. 

e.. .  

This paper arinresses tlle relatiorzship betweerz corzsciorisrress arzd clzarrge by  exami- 
rzirzg lzotv tlze trentrneitt disabled people, especially tnerztally disnbled people, lzave re- 
ceived tlzro~rgltout tiine llas clznlzged depeilding on tlze corzcept society llas lzad of tlzem. 
112 effect, tlze resIuonse of society to t?ze pl~erzornelzorz of disability, botlz pom tlze legal 
viewpoirzt alzd tlze ed~icatiorzal arzd kealtlz care poirtt of view, /zas linderpne rnajor 
trclrzsforrnntions tlzrozrglzout tlze last few decades. Tlze airn of tlzis paper is tlzerefore to 
review wlzat trar,rsforrnations lzave tnkerz place nlzd wlzat cliotzges llave gerzerated tlietn, 
particularly irz tlze field of ed~rcatiorz, witll a tltree-fold objective: Firstly, to kízow diffe- 
rerzt corzcepts, tlieir basis artd tlle educatiorzal practice deriven froin tlzern; secondly, to 
arialyse clznrige fkctors atzd tlzeir constaní relationship witlt predolniizatirzg values attd 
beliefi in society; arid tlzirdly, to understarzd sorne of t l ~ e  clirreizt strerzgtlzs irz tlte provi- 
siorz of sewice, as well as sorne of its limitations, a~zd a t  tlze sarne tirne to predictpossi- 
ble fiit~ire settilz~:~. 

e... 

C 

i? Le trnvnil ctborde la relatioi? qui s'étnblit entre cotzscierzce et chortgernerit oprks 
B 

avoir exarniné cornrnertt le trniteinent que les personnes incapacitées ont reFu tout au 
long des années, et  en particulier celles avec ~ r r z  retard merztal, a varié el? fonctiorz de la 

n 
corzceptiorz que ia société en a. En effet, la réponse de la société ari phérzorntne de l'irz- 
capaciti, antaitt d'liiz poirlt de vue jliridique, cornrne éd~icatif et d'assistarzce, a souffert 
de przdes  traitrforrnatiorzs tolit au lorzg des derrzieres décades. La révisioiz de quelles 

U orzt &té ces transformatiorts et de quels dzarzgemei~ts se sontgéizérés, fortdarnerztalernerzt 
stiv le clzntnp édiicatif; constitue donc, la finalité de ce travail. Et ceci, avec une triple fi- 



nalité. Tout d'abord, conrzaitre les diverses conceptions, ses fondements et les pratiques 
éducatives qui s'er? soizt dérivé. DeuxiPmernent, aizalyser les facteurs de clznizgernerzt et 
leur co~zstarzte relntiorz avec les valeurs et les croyaizces qui dorniizerzt la société. Et, troi- 
siimement, cotnprerzdre q~ielques-unes des forces achtelles darzs la provisiorz de services, 
airzsi que de quelques-unes de leurs li~nitations, et erz inCrne ternps, arzticiper de possi- 
bles sit~iatiorzs de futur. 

.e.. 




