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La incor-
poració 
de l’infant 
amb dis-
capacitat 
al grup1

La proposta educativa Mandala2 va in-
cloure un capítol sobre criteris per adaptar 
les activitats a persones amb discapacitat. 
En la nova proposta educativa ens propo-
sem mantenir aquest apartat per seguir 
orientant els equips educatius en la tasca 
d’educar des de la diversitat i per a la inclu-
sió de tots els nois i noies que participen 
a l’esplai. 

La manera en com treballem amb el grup 
l’acollida de l’infant amb discapacitat és 
determinant per a què aquest procés si-
gui integrador i tingui un lloc dins del grup. 
En aquest procés, tal com ens indica el 
professor Ignasi Puigdellívol, resulta d’es-
pecial rellevància les informacions inicials 
que donem al grup, les quals, tindran una 
triple finalitat: entendre la discapacitat, si-
tuar-se davant de l’infant amb discapacitat 
i estimular les relacions i els vincles. Dues 
consideracions prèvies: és important par-
tir de la regla general de l’aprenentatge, 
és a dir, proporcionar informació que vagi 
de lo general a lo particular i de lo simple 
a lo complex i, cal evitar que presentem  
l’infant a partir de la seva discapacitat. 

Entendre la  
discapacitat
Ens referim a entendre la discapacitat 
particular que té l’infant que s’incorpo-
ra al grup. Es tracta que el grup pugui 
comprendre-la en funció de les seves 
capacitats i maduresa i de no avançar-
nos a les seves necessitats de tenir més 
o menys informació. Les limitacions que 
tindrà l’infant en la seva vida quotidiana a 
causa de la seva discapacitat és el que la 
resta de nois i noies del grup millor com-
prendran. Posem un exemple: “Julián és 
cec i per tant no ens veu. Ens escolta i si 
fem soroll o bé el cridem sabrà on som. És 
així com ens “ veu” ”. 

De mica en mica i si el grup ho demana 
anirem complementant les informacions 
inicials, de la mateixa manera que 
aniríem descobrint més detalls 
de la resta de nois i noies del 
grup. 

1  Les idees i els exemples que s’exposen en aquest punt s’han extret del capítol 12 Innovación Didàctica e Integración ( pág 358-367), del llibre: Puigdellívol, 
Ignasi.  La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Ed: Graó. Barcelona,  2006. 
2  Mandala, proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat. Fundació Catalana de l’Esplai 2009.
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Situar-se davant  
de l’infant  
amb discapacitat
Davant de nois i noies amb greus dificul-
tats de comunicació és important que el 
grup conegui algunes estratègies de rela-
ció per afavorir les interaccions. En primer 
lloc, estratègies per proporcionar formes 
de comunicació adequades. Aquestes 
variaran en funció de la discapacitat. Ai-
xí, davant un infant que utilitza cadira de 
rodes, serà important que el grup com-
prengui la importància de situar-se a la 
seva alçada quan conversem amb ell. En 
el cas d’infants amb discapacitat auditi-
va, és important el contacte visual previ 
a l’inici de la conversa. En el cas de nois i 
noies amb deficiències motrius que afec-
ten greument la seva parla, serà necessari 
fer entendre al grup que li cal més temps 
per expressar-se però que ens entén i per 
això és important no avançar-nos a la seva 
resposta. 

En segon lloc, les estratègies d’ajuda, les 
quals, estan especialment indicades quan 
la discapacitat de l’infant limita la seva au-
tonomia personal. Com en el cas anterior, 
es tracta d’orientar el grup a com donar 
una ajuda adequada. Per exemple, en el 
cas d’infants amb paràlisi en la meitat del 
cos, dreta o esquerra, caldrà informar de 
la utilitat d’agafar-li el braç paralitzat per 
donar-li la ma i deixar lliure el braç que 
no té afectat. Aquest acte també resulta 

especialment important per aquests in-
fants, que veuen com aquest membre no 
genera rebuig en les altres persones i té 
una utilitat. 

En qualsevol cas, una indicació impor-
tant que hem de donar al grup és evitar la 
sobreprotecció perquè això representa 
un gran perill pel progrés i l’aprenentatge 
de la persona amb discapacitat. El grup 
ha de valorar els avenços i aprendre a 
respectar les diferències de ritme en els 
aprenentatges. 

Estimular  
les relacions i  
els vincles
Les informacions que donem al grup 
sobre l’infant amb discapacitat tenen 
com a objectiu promoure els vincles en-
tre aquest i el grup. Per assolir aquest 
objectiu cal que es generin expectatives 
raonables sobre el que es pot aconseguir 
amb aquesta relació i sobre el  progrés 
que podem esperar en l’infant amb dis-
capacitat. Per això és tant important 
parlar des del primer dia amb el grup de 
les possibilitats de progrés. Expressions 
com “ja veureu d’aquí a poc s’orientarà bé 
pel local ino necessitarà l’ajut” (referint-
nos a un company cec) o “l’hem d’ajudar 
una mica, però deixant que ho vagi fent 
ella sola: ja veureu la quantitat de coses 
que farà sola a final de curs si ho fem 

així” (referint-nos a una companya amb 
discapacitat intel•lectual). Aquesta mena 
d’informacions ajuden a que el grup se 
senti còmplice del progrés i la inclusió de 
l’infant amb discapacitat i visualitzi i s’ale-
gri dels seus progressos. 

En els casos de les discapacitats senso- 
rials serà més fàcil perquè tot i incor-
porant alguns canvis, aquests infants 
avançaran com la resta del grup. En altres 
casos caldrà reforçar molt positivament 
els avenços per petits que ens semblin. És 
important que el grup els percebi i també 
els valori. 

Totes aquestes orientacions representen 
una ajuda per millorar la nostra pràctica 
en relació a l’atenció a la diversitat però 
sobretot pretenen ser un estímul per 
superar les pors a acollir més nois i noies 
amb discapacitat en els nostres centres. 
Algunes de les informacions que hem po-
sat com exemple es poden proporcionar 
al grup quan sabem que s’incorporarà 
un/a company/a amb discapacitat. Però 
les més efectives són les que es van do-
nant poc a poc, en moments escaients, als 
nois i noies amb els quals interaccionen 
més i també als que semblin més reticents 
a establir-hi relació. 
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En paraules d’Ignasi Puigdellívol: 

Dèficit: seria l’absència o limitació 
d’una funció important per al desenvo-
lupament de la persona. Són dèficits: 
la manca o disminució greu de visió o 
audició, qualsevol limitació motora (pa-
ràlisi, miopaties, amputacions, etc.) o 
intel•lectual (síndrome de down, ence-
falopaties, retards maduratius, etc.), o 
en altres esferes del desenvolupament, 
més relacionades amb aspectes psíquics 
i afectius (trastorns generalitzats del de-
senvolupament, on entren les diferents 
formes d’autisme, etc.)

Discapacitat: seria l’efecte que té el 
dèficit, entre altres variables, en l’adap-
tació de la persona al seu entorn. Tenint 
en compte dues coses: que un mateix 
dèficit pot provocar discapacitats molt di-
ferents; i que no podem pressuposar que 
el “dèficit” sigui sempre la principal causa 
d’aquestes dificultats d’adaptació.

Posem un exemple: un nen amb hipoacú-
sia3 ben treballat tindrà una discapacitat 
molt lleu (entén el que li diuen, interès 
per a l’aprenentatge, bona relació amb 
els companys, etc.). 

La mateixa hipoacúsia en un infant aca-
bat d’arribar, no treballat, que es troba 
amb un ambient i una llengua diferent, 
etc., es trobarà en una situació diferent 
i, en aquest cas, potser hi haurà altres 
components que dificultin la seva adap-
tació, més enllà de la hipoacúsia: que 
s’ubiqui en el nou sistema, que adqui-
reixi determinats hàbits, que recuperi el 
desfasament d’aprenentatges que por-
ta, que agafi seguretat amb ell mateix, 
que se li reforci el treball de la llengua 
d’acollida, etc.

Des del punt de vista educatiu, davant 
del dèficit hi podem fer poca cosa, encara 
que és important: acceptar-lo i amb això 
acceptar el nen, no rebutjar-lo ni margi-
nar-lo i fer-li veure que “no ens espanta 
ni suscita rebuig” el seu dèficit. En canvi, 
que augmenti o disminueixi la discapaci-
tat depèn molt de nosaltres i de la nostra 
acció educativa. 

Sempre que posem confiança en les 
seves “altres” capacitats i que som afec-
tuosament exigents en que les posi en 
marxa, assolint progressivament cotes 
més altes d’autonomia i autoconfiança, 
estem reduint de forma significativa la 
seva discapacitat.

3  Hipoacúsia: pèrdua parcial de la capacitat auditiva

Què entenem per dèficit i per discapacitat? 

més 
www.esplai.org


