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Fins no fa massa, el terme
habitual en parlar d'educació
especial era 'integració'. Quin
significat té el canvi d''integració'
per 'inclusió'?
No és només un canvi de terminologia, És
un error que de vegades hem comès en
educació. Es canvien els termes i no
canviem les categories mentals.
Venim d'una tradició en què el tema de la
integració se centrava més en el subjecte i
en com integrar l'alumnat. L'objectiu era
que l'alumnat que estava fora s'incorporés
al sistema.
Això portava a fer-se la pregunta de si la
persona era integrable o no, tot considerant
les seves característiques i dèficits. 
En la inclusió hi ha una evolució
conceptual. Deixem de pensar fonamental
en el subjecte per pensar en l'entorn, i en
aquest cas en les condicions educatives de
l'escola. És l'escola la que ha d'acollir tot
l'alumnat amb independència de les
condicions i característiques individuals.

Què significa per a un centre
educatiu assumir un projecte
inclusiu?
La paraula inclusió no sé si és prou
adequada. Potser seria més adequat parlar
d'escola per a tothom, d'escola oberta a la
diversitat.
Una escola inclusiva és aquella que acull
tot l'alumnat del seu entorn, barri, poble...

Que tots hi puguin accedir sense
limitacions per raons de condicions
personals, de capacitat, d'origen ètnic. Una
escola inclusiva és aquella que està oberta
a la diversitat de la societat del seu entorn.
No es tracta que un infant s'adapti, sinó que
l'escola s'organitzi per al seu acolliment i
s'adapti a les necessitats del seu alumnat.
Sóc conscient que aquest discurs pot tenir
serioses dificultats a l'hora de posar-ho en
pràctica.

Què hauria de fer un centre que
vulgui esdevenir inclusiu? 
Ha d'intentar identificar quines són les
barreres, les dificultats que la institució,
amb la seva tradició i la seva organització,
té per garantir la participació,
l'aprenentatge i l'èxit educatiu del seu
alumnat.
No és que el nens tingui barreres, sinó que
la pràctica ordinària dels centres educatius
els planteja algunes dificultats. El primer
que trobem són barreres ja en l'accés a
determinats centres ordinaris, així com, en
alguns casos, l'adaptació de les exigències
d'aprenentatge que se'ls demana.
Per tant, cal identificar quines són les
barreres que té el centre i que dificulten que
l'alumnat pugui participar-hi i assolir
aprenentatges i èxit educatiu.

On es troben aquestes
barreres?
La recerca i els avenços per l'escola

inclusiva les ubiquen en tres àmbits. En
l'àmbit de les polítiques, en l'àmbit de les
pràctiques i en l'àmbit de les cultures.
Hi ha instruments que ens ajuden a
identificar les barreres i les limitacions dels
centres, i també perquè aquestes
progressivament es converteixin en
elements de canvi i d'innovació educativa.
Des del meu punt de vista, és més una
qüestió de pensament i actitud de la
comunitat educativa que de recursos, tot i
ser importants.

Sovint hi ha la sensació que no
es disposa de les condicions per
trencar aquestes barreres.
Hi ha pocs països on tot l'alumnat està
exclusivament en entorns ordinaris.
El tema no és quants alumnes sí o quants
alumnes no hi ha d'haver en centres
ordinaris, ni de crear categories.
A mi m'agrada parlar d'una escola en
moviment, d'una escola en canvi, d'una
escola amb voluntat d'anar ajustant la seva
oferta educativa a l'alumnat que té
escolaritzat.
La inclusió en aquest sentit no és un estat,
sinó que és un procés que no té fi. 
Des d'aquest perspectiva, hi haurà força
alumnes que podran ser atesos
adequadament, i centres cada cop més
capaços de donar les respostes més
adients.
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L'atenció a la diversitat demana
perfils professionals múltiples. Hi
ha una multiplicitat de serveis, i de
vegades poca coherència en les
seves actuacions.
Les administracions han anat promovent
iniciatives, i no sempre en la mateixa
direcció educativa, cosa que ha fet que la
diversitat de plans que conflueixen en els
centres es desenvolupin sense coherència.
Cada departament ha anat creant els seus
equips d'assessors, arribant als centres
amb plans que tenen sentit per separat
però que, poc coordinats, provoquen més
soroll que eficàcia.

Hi ha un tema de fons que no
és fàcil resoldre des de la
perspectiva del professorat: el
paper del suports, el paper dels
especialistes.
Des d'un model centrat en el dèficit, cada
discapacitat necessitava el seu
especialista, el seu suport. Això no sempre
ha funcionat bé.
S'han afegit més serveis, però el que ens
permet orientar adequadament la inclusió
és la proposta educativa que ofereix el
centre, el seu projecte. 
La intervenció educativa de tots els
especialistes no pot anar per lliure i estar
parcialitzada en certs individus, sinó que ha
d'estar integrada i regida pel projecte
educatiu del centre, que és allò que li dóna
coherència. 

Si no és així, els especialistes solen
comportar una certa dimissió i un
desplaçament de la responsabilitat de la
comunitat educativa, perquè l'atenció es
deriva sols als especialistes. Mai no
s'haurien de concedir els recursos en funció

de nens concrets sinó en funció de
projectes d'escola. Els recursos han
d'anar al conjunt de la institució
escolar, que ha de tenir autonomia per
definir-ne l'ús i la distribució.
Els centres han de tenir els suports
especialitzats però han de ser útils al
conjunt del centre, perquè aquest
millori la seva capacitat d'atenció a la
diversitat. 
Per això, avui, en bona part, els criteris
per a la dotació de recursos als centres no
responen al desenvolupament de l'escola
inclusiva, i les USEE poden ser un
exemple.

Parlem de les polítiques per la
inclusió.
Hi ha polítiques que no estan orientades en
la millor direcció.
Se m'ha fet dir que jo estic en contra de les
USEE. Estic d'acord que s'han de dotar els
centres dels recursos adequats per atendre
l'alumnat que acull. Ara bé, estic en contra
de la creació d'unitats especials
administratives als centres.
Això ja ho hem tingut amb les aules
d'educació especial. Es va fer un procés
per convertir el professorat d'educació
especial, també, en professors de suport a
la globalitat del centre. Crear unitats
administratives no és necessari, però
tampoc es tracta de fer d'això una batalla,
encara que es corre el perill d'identificar
l'alumnat amb dificultats amb la unitat

específica creada sense que això
reverteixi en un canvi dinàmic cap
la inclusió.
El suport és una qüestió funcional i
no administrativa, i que el centre
pot organitzar de múltiples
maneres. 
Em preocupa que determinades
polítiques, basant-se en un discurs
d'inclusió, en realitat van en
direcció contrària. És indispensable
dotar el centre dels recursos

necessaris per fer efectiva la inclusió en
tota l'activitat del centre, on no es creïn
estructures centrades exclusivament en
l'alumne individualment i sí en l'organització
i el funcionament del centre per atendre la
diversitat adequadament. Si no és així,

estem fem un pedaç i no estem fent via per
la inclusió. La pregunta que hem de fer és
si la introducció de les USEE està
modificant les pràctiques dels centres. 

Tot això va en contra de
l'existència de centres específics
d'educació especial?
No, per a mi aquest no és el plantejament,
i tampoc si a priori l'alumnat pot formar part
d'un cert entorn educatiu. L'important és
entendre la inclusió com un camí obert, un
fi en constant evolució per tal d'aproximar-
nos a una atenció per a tothom.
No és una qüestió de terminis. Potser els
CEE hauran d'existir durant molts anys, o
sempre. Per a mi aquest no és el debat.
L'important és la direcció amb què tots els
centres treballen sumant esforços en el
camí cap a un nou context educatiu, on tot
l'alumnat pugui ser atès adequadament.
Els CEE han de ser una part activa
d'aquest procés de canvi, han de
capitalitzar coneixement, experiències,
competències per transferir-les.

Per anar acabant. Com valores
la situació actual i què s'hauria de
promoure per avançar?
Crec que, malgrat tot, s'ha avançat. El
problema és més de pensament i de
creure-s'ho, i no tant de la tipologia dels
recursos. Les dificultats més grans són al
cap i al cor de les persones. Això, que és
molt bonic de dir, costa de reflectir.
L'Administració hauria de ser
particularment sensible a promoure i a
donar a conèixer bones pràctiques. Fer
visibles totes aquelles iniciatives que
treballen per la inclusió i donar-hi suport.
Il·lusionant els nostres centres amb aquest
horitzó, el canvi és possible.
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