


Resum

El currículum i les tècniques d’aprenentatge utilitzades principalment en l’actualitat a l’E.S.O. es basen 
en una visió homogènia de l’aprenentatge i introdueixen temàtiques i activitats poc inclusives. Per tal de 
tractar la diversitat a l’aula, s’adapta el contingut de l’assignatura als alumnes amb necessitats educatives 
especials.

Aquest treball de fi de màster planteja criteris i pautes a fi de proporcionar una visió “universal” de la 
globalitat de l’aprenentatge. Així doncs, introduirà els conceptes de Disseny Universal (D.U.) per crear 
espais inclusius i el concepte del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A.) per tal d’ampliar el 
ventall d’alumnes que no necessitaran adaptació del currículum i millorar l’assoliment de coneixements 
general de l’alumnat. També, i més concretament a l’assignatura de tecnologia, vol introduir el concepte 
de Disseny Universal a les activitats i als recursos emprats, per aconseguir transmetre una visió més 
inclusiva del món als alumnes.

Paraules clau: Educació inclusiva, Tecnologia, Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.), Disseny 
Universal per a l’Aprenentatge, Disseny Universal

Abstract

The curriculum and learning techniques mainly used in High School today are based on an homogeneous 
learning vision and introduce non-inclusive thematic and activities. In order to treat diversity in the 
classroom, the content of the subject is adapted to students with special educational needs.

This master’s degree project raises the use of the criteria and guidelines in order to provide an “universal” 
view of the learning process. Therefore, it will introduce the concepts of Universal Design (U.D.) to create 
inclusive spaces and the concept of Universal Design for Learning (U.D.L) in order to expand the range of 
students that do not need adaptation of the curriculum and also to improve the achievement of knowledge 
of all students. Also and more specifically in the technology programme, this project intends to introduce 
the concept of Universal Design in the activities and resources used to implement the subject to achieve a 
more inclusive vision of the world to the students.
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Universal Design
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1  INTRODUCCIÓ

L’educació inclusiva de tot l’alumnat, incloent-hi l’alumnat amb diversitat funcional, ha de ser un objectiu 
primordial de l’educació del segle XXI. Aquest model haurà de permetre una educació la més autònoma 
possible als alumnes, independentment de les seves habilitats.

Recordem que Espanya va signar la “Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat” (CRPD 
en anglès) de la ONU el 30 Mars del 2007, i va ratificar la seva signatura i va acceptar el protocol 
opcional el 28 de setembre del 2009.

Alguns dels articles claus relacionats amb l’educació i els nens i nenes amb discapacitat d’aquesta 
convenció són:

Article 7 - Nens i nenes amb discapacitat

1. Els estats membres prendran totes les mesures necessàries per assegurar que tots els nens i les 
nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals en 
igualtat de condicions amb els altres nens i nenes.

2. En totes les activitats relacionades amb els nens i les nenes amb discapacitat, una consideració 
primordial serà la protecció de l’interès superior de l’infant.

3. Els estats membres han de garantir que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin dret a 
manifestar la seva opinió sobre totes les qüestions que els afecten, opinió que rebrà la deguda 
consideració tenint en compte la seva edat i maduresa, en igualtat de condicions amb els altres 
nens i nenes, i a rebre assistència apropiada d’acord amb la seva discapacitat i edat per poder 
exercir aquest dret.

Article 24 - Educació

1. Els Estats membres reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l’educació. Amb vista 
a fer efectiu aquest dret sense discriminació i sobre la base de la igualtat d’oportunitats, els estats 
membres asseguraran un sistema d’educació inclusiu a tots els nivells així com l’ensenyament al 
llarg de la vida, tenint com a objectiu:

a) Desenvolupar plenament el potencial humà i el sentit de la dignitat i l’autoestima i reforçar el 
respecte pels drets humans, les llibertats fonamentals i la diversitat humana;

b) Desenvolupar al màxim la personalitat, els talents i la creativitat de les persones amb discapacitat, 
així com les seves aptituds mentals i físiques;

c) Fer possible que les persones amb discapacitat participin de manera efectiva en una societat 
lliure.

2. En fer efectiu aquest dret, els estats membres asseguraran que:

a) Les persones amb discapacitat no quedin excloses del sistema general d’educació per motius 
de discapacitat, i que els nens i les nenes amb discapacitat no quedin exclosos de l’ensenyament 
primari gratuït i obligatori ni de l’ensenyament secundari per motius de discapacitat;

b) Les persones amb discapacitat puguin accedir a una educació primària i secundària inclusiva, 
de qualitat i gratuïta, en igualtat de condicions amb les altres, en la comunitat en què visquin;

c) Es facin ajustaments raonables en funció de les necessitats individuals;
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d) Es presti el suport necessari a les persones amb discapacitat, en el marc del sistema general 
d’educació, per facilitar la seva formació efectiva;

e) Es facilitin mesures de suport personalitzades i efectives en entorns que fomentin al màxim el 
desenvolupament acadèmic i social, de conformitat amb l’objectiu de la plena inclusió.

3. Els estats part brindaran a les persones amb discapacitat la possibilitat d’aprendre habilitats 
per a la vida i desenvolupament social, per tal de propiciar la seva participació plena i en igualtat 
de condicions en l’educació i com a membres de la comunitat. Amb aquesta finalitat, els Estats 
membres han de prendre les mesures pertinents, entre elles:

a) Facilitar l’aprenentatge del Braille, l’escriptura alternativa, altres maneres, mitjans i formats de 
comunicació augmentatius o alternatius i habilitats d’orientació i de mobilitat, així com la tutoria 
i el suport entre parells;

b) Facilitar l’aprenentatge de la llengua de signes i la promoció de la identitat lingüística de les 
persones sordes;

c) Assegurar que l’educació de les persones, i en particular els nens i les nenes cecs, sords o 
sordcecs s’imparteixi en els llenguatges i les maneres i mitjans de comunicació més apropiats 
per a cada persona i en entorns que permetin assolir el seu màxim desenvolupament acadèmic 
i social.

4. Per tal de contribuir a fer efectiu aquest dret, els Estats membres han de prendre les mesures 
pertinents per contractar mestres, inclosos mestres amb discapacitat, que estiguin qualificats en 
llengua de signes o Braille i per formar professionals i personal que treballin en tots els nivells 
educatius. Aquesta formació inclourà la presa de consciència sobre la discapacitat i l’ús de 
modes, mitjans i formats de comunicació augmentatius i alternatius apropiats, i de tècniques i 
materials educatius per donar suport a les persones amb discapacitat.

5. Els estats membres han d’assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés general a 
l’educació superior, la formació professional, l’educació per a adults i l’aprenentatge durant tota 
la vida sense discriminació i en igualtat de condicions amb les altres. Amb aquesta finalitat, els 
estats part asseguraran que es realitzin ajustaments raonables per a les persones amb discapacitat.

Article 30 - Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l’esplai i l’esport

1. Els Estats membres reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a participar, en igualtat 
de condicions amb les altres, en la vida cultural i adoptaran totes les mesures pertinents per 
assegurar que les persones amb discapacitat:

a) Tinguin accés a material cultural en formats accessibles;

b) Tinguin accés a programes de televisió, pel·lícules, teatre i altres activitats culturals en formats 
accessibles;

c) Tinguin accés a llocs on s’ofereixin representacions o serveis culturals com ara teatres, museus, 
cinemes, biblioteques i serveis turístics i, en la mesura del possible, tinguin accés a monuments i 
llocs d’importància cultural nacional.

2. Els Estats membres han de prendre les mesures pertinents perquè les persones amb discapacitat 
puguin desenvolupar i utilitzar el seu potencial creatiu, artístic i intel·lectual, no només en el seu 
propi benefici sinó també per a l’enriquiment de la societat.

TFM - Ensenyament de la tecnologia a l’E.S.O. per a persones amb diversitat funcional



3

3. Els estats part prendran totes les mesures pertinents, de conformitat amb el dret internacional, 
per tal d’assegurar que les lleis de protecció dels drets de propietat intel·lectual no constitueixin 
una barrera excessiva o discriminatòria per a l’accés de les persones amb discapacitat a materials 
culturals.

4. Les persones amb discapacitat tindran dret, en igualtat de condicions amb les altres, al 
reconeixement i el suport de la seva identitat cultural i lingüística específica, incloses la llengua 
de signes i la cultura dels sords.

5. Per tal que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions amb les 
altres en activitats recreatives, d’esplai i esportives, els Estats membres han de prendre les mesures 
pertinents per a:

a) Encoratjar i promoure la participació, en la major mesura possible, de les persones amb 
discapacitat en les activitats esportives generals a tots els nivells;

b) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat d’organitzar i desenvolupar 
activitats esportives i recreatives específiques per a aquestes persones i de participar en aquestes 
activitats i, amb aquest fi, encoratjar que se’ls ofereixi, en igualtat de condicions amb les altres, 
instrucció, formació i recursos adequats;

c) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés a instal·lacions esportives, recreatives 
i turístiques;

d) Assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin igual accés amb els altres nens i 
nenes a la participació en activitats lúdiques, recreatives, d’esplai i esportives, incloses les que es 
realitzin dins el sistema escolar;

e) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés als serveis dels què participen en 
l’organització d’activitats recreatives, turístiques, d’esbarjo i esportives.

Per aconseguir els objectius esmentats en aquesta convenció, el sistema educatiu català ha posat en 
pràctica durant els últims anys una gran quantitat d’actuacions per tal de millorar el sistema tradicional 
d’ensenyament i atendre a la diversitat de les aules. El nou Decret 150/2017, de 17 d’octubre, fa un pas 
més i té com a objectiu un sistema educatiu inclusiu.

La problemàtica que troben molts docents a l’hora de tractar la diversitat radica en què la majoria 
d’actuacions es basen en adaptacions concretes i no en creació de materials i recursos amb una visió més 
amplia. A més, el professorat té poc coneixement sobre com crear aquest tipus de material i molt sovint 
es veuen desbordats per la gran quantitat d’atenció personalitzada que han de realitzar a les classes per 
tal d’arribar a tractar la diversitat d’habilitats d’aprenentatge dels alumnes.

1.1  La diversitat humana

La diversitat humana es podria definir com “les varietats que existeix dintre de la categoria humana” 
(Lewontin, 1984). D’aquesta manera es pot considerar que no existeixen dos individus iguals. 

Aquesta diversitat humana no s’ha d’entendre exclusivament com diferències físiques, sinó que es tracta 
de totes les diferències tant físiques com psíquiques, d’orientació sexual, socioeconòmiques, religioses, 
ideològiques...
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F 1 Alguns dels factors diferenciadors de la diversitat humana (Font: pròpia) - La figura relaciona diferents conceptes 
propis de la diversitat humana com “social”,“física”, “emocional”... Aquests conceptes es relacionen i convergeixen 
en un element gràfic que representa la diversitat humana.

Encara que la diversitat humana és un concepte tradicionalment entès i acceptat per la societat, molt sovint 
no s’ha vist com un avantatge, sinó que ha sigut un element que ha propiciat la diferenciació de grups i 
col·lectius per les seves característiques o habilitats. D’aquesta manera molts grups s’han estigmatitzat per 
les seves habilitats físiques, pel color de la seva pell, pel gènere, per la seva situació social...

En aquest sentit, durant molts anys s’ha tractat la discapacitat com un factor personal, un segell que, 
certes persones tenien i que els feien pertànyer a un col·lectiu de persones fora de la “norma”, els quals 
no podien desenvolupar-se de forma autònoma, ja que eren diferents dels estàndards establers. 

Aquesta visió anava acompanyada d’un model mèdic de la discapacitat, és a dir, que la discapacitat 
era instrínseca a la persona i només es podia resoldre o millorar mitjançant avenços mèdics, la societat i 
l’entorn no tenien cap paper rellevant.

En l’actualitat, encara que queda molt de camí per recórrer, aquesta visió està canviant dràsticament cap 
a un model social de la discapacitat. La societat comença a entendre que és un dret fonamental la inclusió 
de tota la diversitat humana per tal de plantejar un món per a tothom, on totes les persones puguin tenir 
les mateixes possibilitats, drets i llibertats.

Aquesta nova visió transversal va acompanyada d’un canvi de vocabulari. Paraules com “subnormal”, 
“minusvàlid”  o “anormal” van desapareixent del vocabulari a poc a poc i es van substituint per persones 
amb discapacitat o en l’actualitat, persones amb diversitat funcional. En l’article d’Oscar Martínez-Rivera 
“Entre la discapacitat i la diversitat funcional: El professional davant dels canvis de paradigmes i no només 
de paraules” deixa clar el canvi de visió que està experimentant la societat envers les persones amb 
diversitat funcional posant èmfasi també en el canvi de vocabulari: “Pel que fa a la discapacitat i la 
diversitat funcional no només hi ha un canvi de paraules sinó un canvi conceptual que genera substitucions 
de vocabulari però no com a sinònims”. (Martínez-Rivera, Óscar (2014), p.11-24)
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1.1.1  Com s’esdevé una persona amb discapacitat?

Com deia en el capítol anterior, sovint s’ha pensat que la discapacitat era un factor personal, i que algú 
esdevenia una persona amb discapacitat a causa de les seves característiques i capacitats concretes.

Dèiem a l’inici del capítol 1.1 que la humanitat està formada per un ventall molt ampli de persones 
totalment diferents les unes de les altres. Llavors ens preguntarem, perquè n’hi ha algunes que tenen 
discapacitat i altres no? quin paper té el context on es desenvolupa aquesta persona? 

El grup DÉFI Accessibilité (GDA) de la Universitat de Montréal (Québec-Canadà) porta més de 20 anys 
treballant en l’estudi i la investigació sobre temes relacionats amb l’accessibilitat i les persones amb 
diversitat funcional. Aquest grup va definir com algú esdevenia una persona amb discapacitat i ho va 
resumir en el gràfic (fig. 2) de la pàgina següent.

En el gràfic defineix una sèrie de factors personals i els relaciona amb la causa que els produeixen. Per 
exemple, una persona pot tenir un trastorn d’aprenentatge causat per un trastorn genètic, o tenir habilitats 
auditives reduïdes a causa de l’envelliment.

Per una altra banda, defineix un entorn on aquella persona realitza una activitat amb els factors personals 
que té. Per exemple, la persona que té trastorns d’aprenentatge quan interacciona amb el seu centre 
educatiu, si no s’ha plantejat un sistema d’aprenentatge afí a les seves habilitats, aquesta persona estarà 
segregada o exclosa del sistema educatiu provocant una discapacitat. Un altre exemple, la persona 
que té habilitats auditives reduïdes, en una conferència, si l’espai i les infraestructures no estan previstes 
per tal que pugui escoltar el ponent de manera efectiva, li crearà una discapacitat, ja que tindrà una 
impossibilitat d’interactuar i sentir el contingut de la conferència.

D’aquesta manera, el que es vol explicar mitjançant aquest gràfic, és la importància del context i l’entorn 
en la creació de la discapacitat. El que crea realment que algú sigui o no una persona amb discapacitat 
és el disseny del seu entorn. En un món ideal en el qual tots els espais i activitats fossin 100% accessibles 
per a tothom, no existiria el concepte de persona amb discapacitat, ja que tothom seria capaç de realitzar 
qualsevol activitat de forma autònoma.

1.1.2  Accessibilitat, Disseny Universal i Disseny Universal per a l’aprenentatge

En els apartats anteriors s’han començat a introduir certs conceptes relacionats amb el disseny d’espais i 
de metodologies amb una visió inclusiva, però, quins són en concret aquests conceptes, quines diferències 
tenen entre ells i quina és la seva definició?

Accessibilitat: és el grau amb què totes les persones poden fer servir, visitar o accedir a una cosa, 
independentment de les seves capacitats tècniques o físiques. En disseny, l’accessibilitat permet que les 
persones amb diversitat funcional puguin accedir i utilitzar els espais o els objectes. (Aragall i Barrientos,  
2017).

Disseny Universal (D.U.): El Disseny Universal es pot entendre com el conjunt de característiques que fan 
possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de 
confort, seguretat i igualtat. (Aragall i Barrientos,  2017).

A primera vista semblaria que no existeix diferència entre accessibilitat i Disseny Universal, però existeix 
una diferència fonamental. L’accessibilitat té com a objectiu que tothom pugui fer servir l’espai o l’objecte, 
però no assegura que es pugui fer servir de la mateixa manera per tothom o que no necessiti algun tipus 
d’adaptació concreta. En canvi, el disseny Universal té intrínsec en el seu propi disseny una visió inclusiva, 
per tal que el màxim de persones puguin utilitzar aquell espai o objecte de la mateixa manera, sense 
necessitat d’adaptació o d’elements especials.
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Per exemple, en el context d’una entrada d’un edifici, una entrada accessible podria presentar unes 
escales acompanyades amb una rampa per accedir a la porta principal. Certes persones utilitzaran les 
escales i altres la rampa. Això aconseguirà que totes les persones puguin arribar a la porta d’entrada, 
però no utilitzant el mateix camí.

En el mateix cas, si a l’hora de dissenyar aquesta entrada es té en compte el concepte de disseny universal, 
es buscarà una solució per tal que tothom pugui fer servir el mateix element per arribar a la porta 
d’entrada. Llavors, es dissenyarà una rampa amb un desnivell lleu per tots o es construirà l’edifici a la 
mateixa cota que l’espai urbà per tal que tothom pugui accedir de la mateixa manera sense necessitat 
d’escala o rampa.

S’aprofundirà aquest concepte més endavant en el document.

Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A.): Amb una visió semblant a la del D.U. però en el 
context de l’aprenentatge, el D.U.A. és un conjunt de principis amb l’objectiu de desenvolupar currículums 
i recursos que ofereixen a tots els individus la mateixa oportunitat d’aprendre. (Udlcenter.org, 2018)

Aquest concepte també serà aprofundit més endavant i serà un dels elements claus del treball.

CAUSES

FACTORS
PERSONALS

ENTORN

 1Genètica
2 Envelliment
3 Accident

1 Transtorn d’aprenentatge
2 Habilitat auditiva reduida

 3 Dificultat al caminar

1 L’institut
2 Una conferència

3 La ciutat

INTERACCIÓ

DISCAPACITAT

1 Segregació i exclusió educativa
2 Impossibilitat de interactuar

3 Desplaçaments sense autonomia 

F 2 Gràfic ideat pel grup DÉFI Accessibilité (GDA) de la Universitat de Montréal (Québec-Canadà)  per 
explicar com es crea la discapacitat (Font: Grup DÉFI Montréal) - La figura relaciona les causes, els factors personals 
i l’entorn. La interacció entre l’entorn i els factors personals crea la discapacitat.
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1.1.3  Instituts “normals” per alumnes diversos

En el document “Guidelines For Accessibility of Built Environment for Children” (Aragall i Barrientos, 2017) 
es parla del concepte de “normalitat” per definir la visió tradicional de la diversitat funcional.

L’adjectiu “normal” es defineix com: conforme a l’estàndard o al tipus comú; habitual; no anormal; 
regular; natural. (Dictionary.com, 2018)

Seguint aquesta definició, en el passat era “normal” que els nens i nenes amb algun tipus de discapacitat 
estiguessin confinats en centres especials i ocults de la resta de la població. En conseqüència, en aquell 
moment, era “normal” que  el sistema educatiu i les seves metodologies, així com els edificis destinats a 
l’educació no consideressin elements inclusius com a requisit de disseny.

Actualment, el que és “normal” és la participació plena de nens i nenes amb diversitat funcional i sense 
diversitat funcional i les seves famílies (que poden ser persones amb diversitat funcional) en totes les 
activitats socials i, per tant, totes les metodologies d’aprenentatge així com els edificis nous i espais oberts 
han de considerar el disseny inclusiu com a element clau de disseny.

També caldrà renovar, modificar i refer tots els entorns construïts existents, i modificar les metodologies 
educatives actuals per ajustar-se a aquesta nova realitat. En paraules de Francesc Aragall: “de la mateixa 
manera que els edificis erigits quan l’ús de les espelmes era “normal” s’ha millorat amb instal·lacions 
d’electricitat, els edificis no inclusius s’hauran de renovar per fer-los accessibles a tothom.”

F 3 Recorregut accessible: rampa i escala 
proporcionen un recorregut diferent

(Font: Société Logique - Montréal)

La fotografia mostra una rampa utilitzada per 
una dona i un cotxet, mentre altres persones 
utilitzen l’escala

F 4 Entrada universalment accessible: 
mateix accés per tothom i porta 

automàtica usable per a tots

(Font: Société Logique - Montréal)

En la fotografia es pot veure l’entrada 
d’un edifici  al mateix nivell que la 

vorera exterior
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1.2 Context Actual en l’educació

La diversitat d’habilitats dels alumnes que actualment cursen l’E.S.O. en els centres educatius catalans ja 
és un element que es té en compte de manera majúscula a l’hora de crear les estratègies d’aprenentatge. 
En aquest apartat veurem quins són els conceptes emprats actualment i com s’actua envers la diversitat.

1.2.1 Concepte de Necessitats Educatives Especials (N.E.E.)

En el context de l’educació catalana actual, quan un alumne té dificultats per assolir els continguts propis 
de l’aprenentatge podem dir que presenta necessitats educatives.

Quan un alumne presenta algun tipus de discapacitat física, psíquica, sensorial o inadaptació social, 
cultural, escolar, etc. que li impedeixi seguir amb normalitat el ritme d’ensenyament/aprenentatge es diu 
que tenen necessitats educatives especials (N.E.E.). 

Aquests alumnes, per plantejar la seva escolarització i tractament (emplaçament, atenció, adaptació i/o 
modificacions curriculars, etc) necessiten al corresponent dictamen de l’E.A.P.

Segons la Xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) la definició de E.A.P és: “són equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en 
la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives 
especials, així com a les seves famílies”. (XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, 2018)

Aquests equips, externs al centre, seran els que orientaran al professorat de cara a plantejar les estratègies 
que es duran a terme per tots els alumnes que tinguin N.E.E. 

L’escolarització es pot fer en centres ordinaris o específics. La normativa actual obliga a fer-lo prioritàriament 
en un centre ordinari.

1.2.2 Tipus de N.E.E.

Tal com deia a l’apartat 1.1 referent a la diversitat humana, el procés d’aprenentatge de les persones 
també és divers, cada alumne aprèn de manera diferent. Cadascú té el seu ritme, la seva motivació, 
interessos i capacitats i pot necessitar en un moment determinat una certa ajuda o suport.

D’aquesta manera, amb la visió actual de l’ensenyament, és molt difícil que un plantejament disciplinari 
estàndard pugui ser aplicat a tots sense tenir en compte aquestes variables individuals. Aquest ha de 
contemplar la diversitat dels ritmes d’aprenentatge.

Segons el document Família i Escola (Família i Escola, 2018), l’atenció a la diversitat i el tipus de N.E.E. 
es pot classificar en quatre blocs:

 a) N.E.E. que afecten el desenvolupament i aprenentatge:

  - Diversitat funcional física, intel·lectual o sensorial
  - Trastorns de l’aspecte autista
  - Trastorns mentals
  - Trastorns greus de conducta
  - Malalties degeneratives o minoritàries

 b) Situació de desavantatge educatiu:

  - Incorporació tardana
  - Situacions socioeconòmiques desfavorides

 c) Trastorns d’aprenentatge o de la comunicació que afecten l’ús del llenguatge, de la lectura  
     i escriptura, les habilitats matemàtiques, etc. Dificultats per autoregular el comportament i les  
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     emocions.

d) Altres: superdotació Intel·lectual, precocitat, etc.

1.2.3 Marc Legal actual sobre les N.E.E.

Comentar totes les lleis que han tractat sobre aquest tema seria una tasca massa extensa i que sortiria del 
propi contingut d’aquest treball. Em limitaré a presentar algunes que han fixat els criteris actuals i els que 
s’han d’aplicar a partir d’ara:

a) Llei Orgànica 9/1995 del 20 de Novembre sobre participació, avaluació i govern dels centres 
docents, afirma “que s’entén que l’alumnat amb N.E.E. és aquell que requereix, durant un període de la 
seva escolarització o al llarg de la mateixa, determinats suports i atencions educatives especifiques pel 
fet de tenir discapacitats motrius, psíquiques o sensorials, per manifestar trastorns greus de conducta o 
per trobar-se en situacions socials o culturals desfavorides. Continua dient que l’Administració garantirà 
l’escolarització d’aquests alumnes en els centres sostinguts amb fons públics (siguin ordinaris o específics).

b) Decret 299/1997 del 25 de Novembre tracta sobre l’ordenació de l’atenció educativa a l’alumnat 
amb N.E.E. i planteja l’àmbit d’aplicació igualment als centres sostinguts amb fons públics. Estableix 
que els alumnes amb N.E.E. s’escolaritzaran “preferentment” en centres docents ordinaris. Només quan 
es consideri que aquests tipus de centres no puguin donar-li l’atenció que necessiti s’escollirà un centre 
d’Educació Espacial (E.E.).

c) El Decret 15/2017 de 17 d’Octubre dóna una nova visió sobre l’escola catalana amb el concepte 
d’Escola Inclusiva. Això no vol dir que fins ara els centres finançats amb fons públics no hagin sigut 
inclusius, perquè sempre la tendència ha sigut la d’acceptar en els centres ordinaris a tots els alumnes, 
però aquest decret emfatitza en aquest concepte i avança en la creació d’una escola inclusiva real.

Allò que planteja aquest Decret és el de “garantir” que tots els centres educatius siguin “inclusius”, és a 
dir, que l’escolarització de tot l’alumnat es faci en centres ordinaris, tinguin o no N.E.E. Només l’alumne 
que presenti una discapacitat greu o severa i que no pugui ser atès en un centre ordinari serà atès en 
un centre d’educació especial (E.E.). L’escolarització d’alumnes amb N.E.E. es farà “obligatòriament” en 
centres ordinaris. Fins aquí era aconsellable, preferent o convenient. Ara és d’obligació.

Però el concepte d’escola inclusiva va més enllà, és el concepte d’una escola per a tothom, un sistema 
educatiu obert, articulat en xarxa, amb tots els recursos i suports disponibles. En aquest sentit, s’estableixen 
tres tipus de suports:

- Per a tots els alumnes (per ex. l’acció tutorial, activitats i intervencions d’orientació, d’avaluació, la 
personalització dels aprenentatges) Serien els suports Universals. Parlaré més en profunditat d’aquest 
apartat més endavant.

- Per a alumnes amb circumstàncies personals singulars (suport escolar, aules d’acollida per a alumnes 
d’incorporació tardana, atencions tutorials personalitzades…) Serien els suports Addicionals.

- Per últim, els suports Intensius, és a dir, actuacions específiques per a alumnes amb N.E.E. i que les 
portarien a terme els professors d’Educació Especial, Orientador, Especialista de Pedagogia Terapèutica, 
especialistes d’audició i llenguatge, Unitats d’Escolarització Compartida… En principi, el Decret dóna al 
Departament d’Ensenyament un termini de quatre anys per al seu desplegament. 

Lògicament, una concepció sobre l’escolarització en aquests termes suposen tota una sèrie de mitjans, 
econòmics, organitzatius, formatius… que no es poden improvisar. Però és evident que obre un horitzó 
amb reptes importants per afavorir l’atenció universal de tots els alumnes.

Aquest document voldrà ajudar amb nous conceptes, pautes i estratègies per tal d’aconseguir ajudar el 
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professorat i els centres a fer el seu centre més inclusiu de manera “Universal”.

1.2.4 Protocol d’actuacions amb alumnes de N.E.E.

1º - Detecció

- Alumnes amb N.E.

La detecció de l’existència d’un alumne amb N.E. es fa a través de la informació recollida sobre el 
seu currículum, la seva adaptació als diferents cicles, etc. Són els mateixos professors i tutors els que 
veuen si un alumne presenta o necessita una certa ajuda en l’àmbit general o en algunes matèries 
concretes. L’Equip Docent i la Comissió d’atenció a la diversitat (comissió pròpia de cada centre que 
tracta l’atenció a la diversitat al centre) poden programar mesures per ajudar a aquest alumne a millorar 
les seves competències. En el pas de primària a secundària es fa un informe de cada alumne per recollir 
principalment la seva situació i ajudar a prendre les mesures necessàries.

- Alumnes amb N.E.E.

Aquests alumnes s’escolaritzen en un centre ordinari o específic mitjançant un dictamen d’escolarització 
emès per l’E.A.P. 

2º - Presa de decisions

Amb l’Equip Docent i la Comissió d’Atenció a la Diversitat, segons les necessitats de l’alumne, es prenen 
les mesures corresponents per atendre’l adientment. Aquestes poden ser des d’una A.C.I. (Adaptació 
Curricular Individualitzada) significativa o no, un P.I. (Pla Individualitzat), un P.D.C. (Programa de 
Diversificació curricular: aules obertes, projectes singulars…) atenció a Aules d’Acollida per a alumnes 
nouvinguts...

De forma extraordinària, es tenen les U.E.C.S. (Unitats d’Escolarització Compartides), per a alumnes que 
presenten inadaptacions al medi escolar a secundària i que necessiten una atenció puntual.

Igualment es disposen de les Unitats de Suport a l’E.E. (U.S.E.E.) que són unes unitats de recursos (humans 
i materials) que tenen com a objectiu afavorir la participació en el context del Centre Ordinari de l’alumne 
amb N.E.E. Cada alumne té un P.I. en què es recullen les adapatcions pertinents.

3º - Recursos humans

Els professionals que porten a terme les actuacions descrites són: El tutor/a, els professors de l’àrea, 
el Psicopedagog, el Professor de Pedagogia Terapèutica, i altres professionals de l’administració que 
poden donar atencions puntuals a alumnes amb dificultats específiques (per ex. professionals d’audició i 
llenguatge o visuals…). L’E.A.P. fa el seguiment de l’idoneïtat de les mesures programades juntament amb 
l’Equip Docent i la Comissió d’Atenció a la diversitat amb la finalitat de fer els ajustaments que calguin.

Segons les necessitats especials de l’alumne es compta amb el suport de serveis específics, per exemple 
el C.R.E.D.A. per a alumnes amb greus dificultats d’audició, llenguatge i comunicació, el C.R.E.D.V. per 
a alumnes amb greus dèficits visuals (amb col·laboració amb la ONCE), o els Centres d’E.E. que actuen 
com a centres de recursos per a alumnes amb deficiències motores, psíquiques, etc. 

Existeixen també altres organismes com E.C.O.M (moviment associatiu integrat per organitzacions de 
persones amb discapacitat física) que poden proporcionar recursos i ajudes als centres i a l’equip docent.

4º - Seguiment i valoració

Periòdicament es comprova si els objectius proposats s’han assolit per veure quines dificultats s’han 
detectat, què ha funcionat i que no i introduir les modificacions adients. Aquest seguiment ho fan els 
professors i professionals implicats.
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2  PROPOSTA DE MILLORA

En la introducció d’aquest treball he parlat del context actual pel que fa a l’atenció a la diversitat a les 
classes de l’ESO. També he mencionat la nova normativa (Decret 15/2017 de 17 d’Octubre) que té 
com a objectiu l’educació inclusiva de tots els alumnes. En aquesta normativa es parla de noves visions i 
tècniques educatives per aconseguir aquesta educació inclusiva.

Per tal d’aconseguir una educació inclusiva real, existeixen dues principals branques de treball. Una 
dedicada a la millora de l’espai físic dels edificis destinats a l’educació i l’altre fa referència a la millora 
dels sistemes i les metodologies d’aprenentatge per aconseguir que tot l’alumnat tingui les mateixes 
possibilitats d’assoliment dels coneixements. Encara que existeixen normes que obliguen a certes millores 
per tal d’assegurar la inclusió de tot l’alumnat, aquest treball pretén anar més enllà i proporcionar pautes 
i criteris per aconseguir apropar-se una mica més a aquesta fita.

TFM - Ensenyament de la tecnologia a l’E.S.O. per a persones amb diversitat funcional

EDUCACIÓ
INCLUSIVA

APRENENTATGEESPAI DE TREBALL

DISSENY UNIVERSAL PER 
A L’APRENENTATGE

DISSENY UNIVERSAL

ACTIVITATS AMB UNA 
VISIÓ INCLUSIVA

F 5 Gràfic de resum de la proposta del treball (Font: pròpia) - La figura separa l’educació inclusiva en dues parts, 
espais de treball i aprenentatge. Cada un depèn dels conceptes de disseny universal i disseny universal per a 
l’aprenentatge. Aquests dos conceptes estan lligats a l’hora de crear activitats amb una visió inclusiva.
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Aquest document parlarà de la primera de les branques només en elements arquitectònics relacionats amb 
l’assignatura de tecnologia (principalment el taller i alguns elements bàsics de la resta de l’institut) sempre 
basant-se en els criteris del Disseny Universal (D.U.). També donarà referències per tal de completar la 
informació referent a l’accessibilitat i el disseny universal, però no aprofundirà sobre la primera de les 
premisses plantejades. La millora del disseny dels espais de l’institut no només tindrà l’objectiu d’aconseguir 
l’accés i l’ús del màxim possible d’alumnes, sinó que també voldrà fomentar l’ús actiu i saludable dels 
espais i dels recursos existents. 

Aquest document aprofundirà en la millora de la metodologia d’aprenentatge i dels recursos emprats en 
l’educació de manera universal.

Tal com hem vist en la introducció, existeixen moltes eines i estratègies per tal de millorar l’atenció a la 
diversitat pel que fa a la millora de l’aprenentatge. Algunes d’elles ja s’utilitzen en l’actualitat i altres 
encara tenen poca presència en les aules. En aquest treball m’agradaria centrar-me en aquest segon grup 
d’estratègies i més particularment en el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A.).

En la meva experiència com a “Arquitecte i Arquitecte Tècnic” i més particularment com a “Consultor en 
Disseny Universal”, he pogut experimentar en gran quantitat de projectes com la visió “Universal” del 
disseny, sigui quin sigui el seu propòsit, crea una millora social, una inclusió real i un canvi majúscul en 
la societat. Per això, la visió proposada pel concepte de Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A) 
(Udlcenter.org, 2018), provinent dels Estats Units, planteja una sèrie d’estratègies d’aprenentatge que 
considero bàsiques per aconseguir aquesta educació inclusiva real.

Per tant, en el treball es plantejarà la utilització dels criteris i pautes del concepte del D.U.A. per tal 
d’ampliar el ventall d’alumnes que no necessitaran adaptació del currículum i millorar l’assoliment de 
coneixements general de l’alumnat. 

També, i més concretament a l’assignatura de tecnologia, vol introduir el concepte de D.U. a les activitats 
i als recursos emprats per aconseguir transmetre una visió més inclusiva del món als alumnes.

En l’annex d’aquest document es podrà trobar una senzilla guia destinada a ajudar i sensibilitzar al 
professorat i als centres d’ensenyament a la inclusió de tots els alumnes.
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3  OBJECTIUS D’AQUEST TFM

Després de definir la proposta de millora, quedaran determinats els següents objectius:

O1 Plantejar eines i criteris per ajudar a la creació de recursos que arribin a un ventall més ampli 
d’estudiants sense necessitat d’adaptacions específiques.

O2 Proporcionar pautes i ajudes per crear activitats i recursos, relacionats amb l’assignatura de tecnologia 
a l’educació secundària obligatòria (E.S.O.), que presentin una visió inclusiva del món al conjunt dels 
alumnes.

O3 Proporcionar pautes i ajudes bàsiques d’accessibilitat i de disseny universal pels elements arquitectònics 
i objectes relacionats amb l’assignatura de tecnologia a l’E.S.O.

O4 Crear un document/manual per tal de sensibilitzar i ajudar els docents i els centres a fi d’acollir els 
alumnes amb diversitat funcional de manera més eficient i inclusiva. 

L’últim dels objectius estarà definit en l’annex del document i inclourà continguts dels altres tres objectius.
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F 6 Gràfic de resum dels objectius de la proposta i la relació entre ells (Font: pròpia) - La figura uneix els objectius 
O1, O2 i O3 i relaciona els objectius O2 i O3. Aquests 3 objectius estan units a O4. Tots els objectius junts formen 
l’educació inclusiva.
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4  JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL

Segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al curs 2017-2018 consten 
39.371 alumnes amb N.E.E. D’aquests alumnes un 80,7% han cursat el curs en instituts ordinaris. Es 
tracta doncs d’un 10,14 % del total de 313.401 alumnes inscrits a l’E.S.O. durant el curs 2017-2018 a 
Catalunya (sector públic i concertat).

Aquestes dades evidencien que en un sistema d’aprenentatge tradicional, un 10,14% dels alumnes tindrien 
dificultats d’aprenentatge.
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Molts d’aquests alumnes necessitaran espais accessibles, tant a les parts comunes dels edificis destinats a 
l’ensenyament, com a espais més específics com les classes, els laboratoris o els banys. En aquest sentit, 
molts centres educatius tenen encara mancances respecte a la normativa d’accessibilitat actual. Aquest 
fet es demostra gràcies a alguns estudis, com per exemple “Els joves davant la discapacitat: consciència 
social i solidaritat” (Associació d’Amputats Sant Jordi, 2013) on, després d’analitzar 43 centres educatius 
a Catalunya, van concloure que la seva totalitat tenien deficiències d’accessibilitat respecte a la normativa 
actual. Cal destacar, a més a més, que, tal com es porta lluitant des de diferents col·lectius de defensa 
dels drets de les persones amb diversitat funcional,  la normativa actual no és suficient per a molts usuaris 
i es tracta d’una normativa de mínims.

També, voldria destacar un duríssim informe emès pel Comitè sobre els Drets de les persones amb 
discapacitat de l’O.N.U. (Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del 
Protocolo Facultativo, 2017) en el que expressa l’incompliment sistemàtic que Espanya fa de l’article 24 
de la Convenció de l’O.N.U. (inclòs en l’inici d’aquest treball). Segons aquest informe: “la informació 
disponible revela violacions al dret a l’educació inclusiva i de qualitat principalment vinculades a la 
perpetuació (…) de les característiques d’un sistema educatiu que continua excloent de l’educació general 
particularment a persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial i discapacitat múltiples, en base 
a una avaluació ancorada en un model mèdic de la discapacitat”. Destacant que no s’ha produït “una 
transformació profunda del sistema educatiu”.

Segons l’informe, també considera que existeixen problemes d’avaluació dels alumnes amb diversitat 
funcional: “En teoria l’avaluació psicopedagòcia i el dictamen es concebeixen com a eines per garantir 
l’equitat en les decisions educatives (…) a la pràctica, el sistema se centra en els dèficits i deficiències de 

F 7 Nombre d’alumnes amb N.E.E escolaritzats 
en centres ordinaris (Font: Departament 
d’Ensenyament - Disseny: propi) - El gràfic mostra 
que el 10,14% d’alumnes escolaritzats en 
instituts ordinaris tenen N.E.E

F 8 Nombre d’alumnes amb N.E.E en centres 
no ordinaris (Font: Departament d’Ensenyament - 
Disseny:propi) - El gràfic mostra que el 19,3% 
dels alumnes amb N.E.E no són escolaritzats 
en instituts ordinaris
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l’alumne, i resulta en l’estigmatització de l’alumne com a no educable en el sistema d’educació general. 
En comptes d’explorar totes les possibilitats d’inclusió de l’alumne, els diagnòstics impedeixen que els 
centres educatius ordinaris proporcionin mesures de suport i ajustos raonables”. 

L’informe també contradiu de manera molt important les dades esmentades en el principi d’aquest apartat 
pel que fa al percentatge d’alumnes amb diversitat funcional que cursen en centres ordinaris. L’informe diu 
que el 88% dels alumnes amb discapacitat catalans passen el 100% del temps en un centre d’educació 
especial (concepte que pels redactors de l’informe engloba escoles i aules d’educació especial), que el 
6% passen més d’un 50% en règim especial, que el 4% passa menys del 40% i que només el 2% passa 
el 100% del seu temps en un centre ordinari. L’informe no cita la font d’aquestes dades però consideren 
que: “El comitè va observar que en repetides ocasions s’interpretava erròniament, incloent-ho en les 
estadístiques oficials, que la incorporació d’alumnes amb discapacitat a centres ordinaris, però sense els 
ajustos raonables, constituïa una educació inclusiva” i que “S’han observat casos de nens i nenes amb 
discapacitat intel·lectual en aules especials dins de centres ordinaris on la segregació seguia de fet, ja que 
passaven més temps en la unitat de suport o en l’aula especial que en l’aula ordinària”.

Aquest informe es va redactar abans de l’aprovació del nou Decret 15/2017 de 17 d’Octubre, que 
hauria de ser l’element principal per poder solucionar les dures crítiques del Comitè.

Per altra banda, i tenint en compte la visió docent, el professorat també haurà de tenir en compte les 
modificacions (A.C.I, P.I., P.D.C...) per tal que aquests alumnes amb N.E.E puguin aprendre els continguts 
pertinents, amb les dificultats de gestió que això comporta.

Queda clar doncs, que la creació de documentació que ajudi a millorar el disseny i la planificació 
dels espais per tal d’apropar-se més a l’objectiu de creació d’espais inclusius és una necessitat. Aquest 
treball voldrà proposar solucions que van més enllà de les obligacions d’accessibilitat de la normativa i 
plantejar-les amb una visió universal. En aquest cas, el concepte de Disseny Universal (D.U.) serà l’eina 
imprescindible per assolir aquest objectiu.

També, la “universalització” de l’aprenentatge, utilitzant els criteris i pautes del concepte del Disseny 
Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A.), permetrà d’ampliar el ventall d’alumnes que no necessitaran 
adaptació del currículum i millorar l’assoliment de coneixements general de l’alumnat. D’aquesta manera 
ajudarà als docents a poder gestionar amb eficiència la diversitat a les seves classes. Aquesta visió 
“universal” ja està esmentat en el nou Decret 15/2017 de 17 d’Octubre, però no especifica estratègies. 
La presentació del concepte i els seus criteris i pautes serà de gran ajuda pels docents.

El concepte de Disseny Universal (D.U.) comença a generalitzar-se en moltes professions relacionades amb 
el disseny i l’arquitectura, però queda una gran feina de sensibilització, generalització i de normalització 
de la inclusivitat del disseny. És per això que la introducció del concepte en el currículum obligatori, i més 
concretament a l’assignatura de tecnologia, és un element clau per aconseguir transmetre una visió més 
inclusiva del món als alumnes. La creació d’activitats on es parli de diversitat humana, que es tinguin en 
compte les diferents habilitats que tenim cada un de nosaltres i el punt de vista inclusiu de la matèria de 
tecnologia seran algunes de les eines que podran ajudar a normalitzar aquesta visió empàtica del món a 
les noves generacions.

TFM - Ensenyament de la tecnologia a l’E.S.O. per a persones amb diversitat funcional
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5 DESENVOLUPAMENT

Tal com he mencionat en l’apartat 2 dedicat a la proposta de millora d’aquest treball, la meva actuació 
estarà dividida en 3 principals grups:

1 - Espais inclusius: Implementació del concepte de disseny universal (D.U.) als elements arquitectònics 
bàsics d’un institut i més especialment els relacionats amb l’assignatura de tecnologia.

2 - Aprenentatge inclusiu: Implementació del concepte de disseny universal per a l’aprenentatge (D.U.A.) 
en l’assignatura de tecnologia a l’E.S.O.

3 - Activitats inclusives: Pautes per a la realització d’activitats relacionades amb l’assignatura de tecnologia 
a l’E.S.O amb una visió inclusiva.

5.1 Espais Inclusius

Aquest treball no vol ser una guia d’accessibilitat universal arquitectònica, però sí que he cregut pertinent 
introduir certs conceptes relacionats amb la inclusió dels espais on els alumnes hauran de desenvolupar 
les seves activitats diàriament. Encara que no s’aprofundeixi en el disseny d’espais, conèixer amb detall el 
concepte del Disseny Universal (D.U.) ajudarà als docents i als responsables del centre a prendre decisions 
sobre com ha de ser i com es pot millorar el seu centre actual. En el document hi haurà certa informació 
sobre les arees comuns i elements concrets sobre l’espai específic de l’assignatura de Tecnologia, que és 
el taller.

Pel que fa a la millora en l’espai arquitectònic dels edificis destinats a l’educació, molts documents i 
estudis s’han dut a terme en diferents països basant-se en els principis del Disseny Universal (D.U.) o 
Disseny per a Tothom. Aquest concepte va ser introduït per l’arquitecte Selwyn Goldsmith en el seu llibre 
“Designing for the Disabled” (Goldsmith, 1963). Segons el “Disability Act” (Requirements and Technical 
Assistance Materials s.f.) el concepte de disseny universal es pot definir com “El disseny i la composició 
d’entorns que es puguin accedir, comprendre i utilitzar per a un màxim possible de persones, de manera 
independent i el més naturalment possible, sense necessitat d’adaptacions, modificacions, dispositius 
d’assistència o solucions especialitzades per part de persones de qualsevol edat o tamany o amb habilitats 
físiques, sensorials, mentals o intel·lectuals diferents”. Segons la “Design for all Foundation” (designforall.
org 2018), el disseny universal és essencial per un 10% de la població, necessari per un 40% i més 
confortable per tots. Dissenyar de manera universal no implica un augment de preu d’execució en molts 
dels casos, sinó una sensibilitat i un coneixement profund de les necessitats humanes a l’hora d’escollir 
les solucions i les estratègies de disseny. El disseny ha d’assegurar l’ús autònom, equitatiu i segur per a 
tots els usuaris.

Actualment, el concepte del Disseny Universal està basat en els 7 principis creats per l’equip d’arquitectes 
i enginyers liderats per Ronald Mace de la North Carolina State University al 1997 (Mace 1998). Aquests 
7 principis són: Ús equitable, ús flexible, ús simple i intuïtiu, informació perceptible, tolerància a l’error, 
que exigeixi poc esforç físic i dimensions i espai per l’accés i l’ús. 

Segons l’estudi “Guidelines for Accessibility of built Enviroment for Children” (Aragall i Barrientos 2017) a 
part d’aquests 7 principis, també s’haurien de tenir en compte 4 conceptes addicionals: preu assequible, 
respecte per diferències culturals, sostenibilitat i accés continu i sense obstacles entre espais (més destinat 
als elements arquitectònics). 

En el document “La accesibilidad en los centros educativos” (Aragall, 2010) es plantegen moltes de les 
intervencions de caràcter universal que es poden dur a terme en els centres educatius per tal de millorar 
la seva accessibilitat. També destaquen els estudis sobre disseny inclusiu realitzats pel “Center of Inclusive 
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7 + 4 PRINCIPIS DEL DISSENY UNIVERSAL

ÚS EQUITABLE

ÚS FLEXIBLE

ÚS SIMPLE I INTUÏTIU

INFORMACIÓ PERCEPTIBLE

TOLERÀNCIA A L’ERROR

POC ESFORÇ FÍSIC

DIMENSIONS I ESPAIS D’ÚS

PRINCIPIS BÀSICS

PREU ASSEQUIBLE

RESPECTE A LES CULTURES

SOSTENIBILITAT

ACCÉS CONTINU

PRINCIPIS ADDICIONALS

F 9 Principis del Disseny Universal (Font: pròpia) - La figura descriu els 7+4 principis del disseny universal i acom-
panya cada principi amb un icona.
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En aquest context, els instituts hauran de tenir en compte que tots els elements que el componen (espais 
arquitectònics, banys, mobiliari,etc....) estigui dissenyat seguint els criteris del D.U. que apareixen en la 
figura 9.

El concepte de D.U. utilitzarà diferents estratègies per aconseguir augmentar el ventall de persones que no 
necessitaran adaptació dels espais i mobiliari, però això no voldrà dir que la totalitat dels usuaris estaran 
coberts. Pels casos més extrems, sempre caldrà una adaptació individualitzada.

HABITATGE CIUTAT TRANSPORT

F 10 Cadena accessible d’un recorregut de l’habitatge fins a l’aula de tecnologia (Font: pròpia) - La figura mostra 
les diferents etapes entre l’habitatge i la classe. Cada etapa està unida per una fletxa.

INSTITUT

CLASSE ASCENSOR ENTRADAPASSADÍS

Design and Environmental Access” de la Universitat de Buffalo (USA) (About UDL | National Center On 
Universal Design for Learning s.f.). És especialment interessant la feina feta pel que fa a l’antropometria que 
queda recollida, entre altres temàtiques relacionades amb el disseny per a tothom, en el llibre “Universal 
Design: Creating Inclusive Environments” (Steinfeld i Maisel, 2012).

5.1.1 La Cadena Accessible

Un altre concepte clau relacionat amb el disseny per a tothom és el manteniment de l’anomenada cadena 
accessible (Aragall, Barrientos, Dubai Universal Design Code 2017). Els objectes o espais arquitectònics 
dissenyats rarament són utilitzats de manera aïllada, sinó que la seva utilització necessita una sèrie de 
successions d’accions per tal d’assolir l’objectiu final. Això voldrà dir que s’haurà d’aplicar el mateix criteri 
de disseny inclusiu per tots els elements que conformen aquesta cadena de successions d’accions per 
aconseguir que el resultat final sigui satisfactori. Per exemple, si es dissenya una aula seguint els principis 
del disseny universal en un primer pis d’un institut, però no es pensa que per arribar-hi, una persona amb 
dificultats de mobilitat necessitarà un ascensor, estarem tallant la cadena d’accions per tal que l’alumne 
pugui accedir a l’espai, deixant l’esforç fet en l’aula en una acció insuficient.
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5.1.2 Estratègies de Disseny

Tal com ja he esmentat anteriorment, aquest document no vol ser una guia exhaustiva de disseny universal. 
En la següent taula destaquen les principals estratègies de disseny i millores en construccions existents per 
tal de crear espais més inclusius. Les estratègies de Disseny Universal estaran indicades amb les lletres 
D.U. i les d’accessibilitat amb la lletra A. En l’apartat 1.1.2 d’aquest document s’ha definit cada un 
d’aquests conceptes i la seva diferència.

Espai Estratègia - Construcció Nova Estratègia - Construcció Existent

1 Entrada Les entrades de l’edifici s’hauran de 
dissenyar de manera que no existeixi 
escala d’accés i mitjançant pendents 
febles de menys de 10%.  D.U.

L’entrada ha de poder ser utilitzada per 
qualsevol usuari de la mateixa manera. 
D.U.

La porta d’accés ha de ser automàtica 
o amb la possibilitat d’accionar-se 
mitjançant mecanismes senzills i fàcils 
d’utilitzar. D.U.

S’hauran d’evitar els passos de vianant 
enfrontats a les entrades de l’institut i 
protegir-les amb baranes.

En el cas d’una entrada amb escales 
existents, s’hauran de construir rampes per 
tal d’assegurar l’accés per les persones 
que tinguin dificultats a utilitzar escales. A

Les escales d’accés hauran de presentar 
passamans a cada costat amb 
allargaments horitzontals al principi i al 
final per ajudar a l’estabilitat dels usuaris. 
A

La porta d’accés ha de ser automàtica 
o amb la possibilitat d’accionar-se 
mitjançant de mecanismes senzills i fàcils 
d’utilització. D.U.

F 11 Entrada Universalment Accessible (Font: pròpia) - La figura mostra un dibuix d’una entrada d’un institut. La 
porta d’entrada és automàtica i està al mateix nivell de la vorera. També hi ha baranes davant de l’entrada que 
separen la vorera del carrer i hi ha un pas de vianants no enfrontat a l’entrada

TFM - Ensenyament de la tecnologia a l’E.S.O. per a persones amb diversitat funcional
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2 Circulació horitzontal Les dimensions dels passadissos i espais 
de circulació han de ser suficients per 
a permetre la circulació en tots dos 
sentits. No podran ser menors a 1,5 m 
d’amplada en cap cas. D.U.

S’hauran de preveure espais per 
l’aparcament de bicicletes i patinets, 
per tal de fomentar l’ús de metodologies 
de transport saludables. D.U.

Si existeix una impossibilitat d’ampliar 
espais de circulació horitzontals menors a 
1,5 m d’amplada, s’hauran de millorar la 
circulació de l’espai per evitar acumulació 
d’alumnes en aquestes àrees.

S’hauran de preveure espais per 
l’aparcament de bicicletes i patinets, per 
tal de fomentar l’ús de metodologies de 
transport saludables. D.U.

3 Circulació vertical S’hauran de preveure ascensors amb 
espai suficient per ser utilitzats per 
persones amb cadira de rodes. D.U.

També s’hauran de preveure escales 
d’accés amb passamans a cada 
costat. Es fomentarà la utilització de 
les escales per afavorir l’activitat física.

Si existeix la impossibilitat d’instal.lar un 
ascensor per accedir als diferents nivells 
de l’edifici, s’hauran de preveure elements 
alternatius com plataformes o plataformes 
puja-escales  A

Es fomentarà la utilització de les escales 
per afavorir l’activitat física.

4 Portes i finestres L’amplada de les portes haurà de permetre un pas lliure de 90 cm. D.U.

Sempre que es pugui les portes no hauran d’obrir directament en espais de circulació.

Per tal de proporcionar visió exterior a persones de baixa estatura i usuaris de cadires 
de rodes, la part transparent de les finestres no ha d’estar a una alçada superior a 
80 cm respecte al terra. D.U.

Els mecanismes d’obertura de les portes i les finestres no han de requerir el gir del 
canell, i ha de ser fàcil de manipular amb una mà, colze o s’han de poder accionar 
automàticament. No s’han d’utilitzar poms rodons en cap cas. D.U.

Quan s’hagi instal·lat un pestell, s’ha de poder obrir i tancar amb una mà o el colze. 
Mai haurà de ser necessari el gir del canell. S’haurà d’instal·lar a una alçada màxima 
de 1,2 m. D.U.

Irregularitats, buits i les obertures amb una diferència d’alçada superior a 40 cm han 
de tenir baranes de seguretat. Aquestes baranes no han de tenir barres horitzontals 
que puguin facilitar la seva escalada.

F 12 Obertura de les portes fora de l’espai de circulació (Font: pròpia) - La figura mostra una porta d’una sala 
que obra en un reculada del passadís, per evitar obrir en l’espai de circulació i evitar accidents
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5 Banys Cada planta dels edificis destinats 
a l’educació hauria de tenir un bany 
independent accessible D.U. 

Els banys accessibles han de tenir les 
característiques següents:

- Ha de tenir espais d’interacció (865 
mm x 1420 mm)  a tots dos costats del 
lavabo.

- Ha de tenir barres abatibles a cada 
costat del lavabo.

- Ha de tenir una pica a una alçada 
màxima de 70 cm.

- Qualsevol accessori situat al lavabo 
no pot estar situat a una alçada 
superior a 1,2 m.

* Per més detalls i especificacions sobre 
el disseny de lavabos accessibles, 
podeu revisar els documents que es 
troben al final d’aquest apartat.

Si existeix la impossibilitat de tenir banys 
accessibles a totes les plantes, s’haurà 
d’intentar tenir 1 bany accessible 
independent a la planta baixa de l’edifici 
A

Si existeix la impossibilitat de tenir banys 
accessibles independents, s’hauran de 
preveure un bloc accessible a l’interior 
dels banys existents, un per cada sexe com 
a mínim A

F 13 Bloc accessible en lavabo (Font: pròpia) - La figura 
mostra un dibuix d’un bloc accessible en un lavabo amb tres 
blocs. En el dibuix es poden veure les àrees de maniobra 
necessàries per un usuari de cadira de rodes per tal de poder 
utilitzar l’espai amb comoditat.

F 14 Lavabo accessible independent 
(Font: pròpia) - La figura mostra un dibuix 
d’un bloc lavabo accessible independent 
amb les característiques necessàries per 
tal que un usuari amb cadira de rodes el 
pugui utilitzar amb comoditat.
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6 Mobiliari Tots els mobles hauran de tenir cantonades arrodonides per evitar accidents. D.U. 

S’hauran d’evitar els objectes sobresortints a alçades inferiors a 2,2 m. És especialment 
important per les persones amb deficiències visuals per evitar accidents. D.U.

Els mobles hauran de considerar la seva usabilitat tant per usuaris esquerrans com 
dretans. D.U. 

Les taules o els elements per escriure hauran de permetre una personalització de 
l’alçada. Taules amb mecanismes que ajustin l’alçada segons les necessitats serien 
recomanables, però si no és possible, les taules hauran de tenir alçades entre 78 i 
86 cm. Les taules hauran de permetre la seva utilització per un usuari amb cadira 
de rodes (haurà de tenir un espai lliure sota la taula de 75 cm d’alçada i 49 cm de 
profunditat). D.U. 

Pel mobiliari exterior, s’haurà d’assegurar que els materials exposats al sol no 
s’escalfin massa les superfícies.

El mobiliari haurà de permetre la seva mobilitat i s’hauran d’evitar els mobles fixos. 
D.U.

Els mobles tindran colors que contrastin visualment amb el seu fons. D.U.

Les cadires, com les taules haurien de permetre una personalització de l’alçada. Les 
cadires hauran de tenir una profunditat d’entre 40 i 46 cm. D.U.

Les cadires hauran de tenir un espai d’interacció per tal de permetre el transfer d’una 
cadira de rodes a la cadira si fos necessari. També s’hauran de permetre espais per 
cadires de rodes a prop de seients per tal que els usuaris de cadires de rodes puguin 
seure a prop dels seus acompanyants. D.U.

S’hauran de preveure cadires amb i sense recolza braços. D.U.

Qualsevol mobiliari situat en els passadissos o a l’exterior (fonts, papereres, 
extintors...) hauran d’estar situats fora del pas i no podran reduir la dimensió de pas 
a menys de 1,5 m D.U.

L’alçada de l’obertura de les papereres o de les fonts no podrà ser més alta que 90 
cm D.U.

L’alçada màxima de qualsevol prestatgeria on s’hagi d’accedir per agafar algun 
objecte serà de 1,2 m. D.U.

F 15 Cadira i espai d’interacció (Font: pròpia) - La 
figura mostra un dibuix d’una cadira i al costat un 
espai destinat als usuaris de cadira de rodes. En el 
dibuix s’indiquen totes les cotes òptimes.

F 16 Dimensions d’una font (Font: pròpia) - La figura 
mostra un dibuix d’una font i una nena utilitzant-la. 
En el dibuix s’indiquen les cotes òptimes d’alçada.
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7 Il·luminació La llum natural excessiva i directa no és apropiada. S’hauran de pensar en estratègies 
per aconseguir que la llum arribi als espais de manera indirecta. També s’hauran de 
protegir els espais amb cortines o lames exteriors per atenuar la llum entrant.

És molt important evitar la resplendor a causa de canvis sobtats d’il·luminació, com 
en transicions entre interiors i exteriors d’un edifici. Alguns nens amb discapacitats 
visuals poden experimentar dolor o confusió i els nens amb autisme poden reaccionar 
de manera estressant amb aquest estímul. Per evitar aquests canvis sobtats, s’hauran 
de preveure pèrgoles o balcons per crear espais de transició entre exterior i interior. 
D.U.

Pel que fa a la il·luminació artificial és important proporcionar una temperatura de 
color inferior a 3000 graus Kelvin per a “entorns càlids” i entre 3.500K i 5.000K per 
a zones on s’ha de crear una “atmosfera freda”.

S’ha d’evitar la utilització d’il·luminació fluorescent, ja que, tot i que no és perceptible, 
produeixen parpelles que poden causar fatiga o mal de cap a certes persones. D.U.

A més, quan s’instal·len llums o alarmes intermitents, és molt important evitar els 
que puguin parpellejar entre 5 a 30 vegades per segon (Hz), aquesta freqüència pot 
provocar atacs epilèptics i convulsions. D.U.

8 Acústica Si bé un nivell de reverberació 
relativament alt pot ser adequat en 
determinades instal·lacions, en altres 
pot dificultar els nens amb discapacitats 
auditives per entendre missatges 
vocals. A l’hora de construir un nou 
espai, s’haurà de tenir en compte 
mitjançant estudis acústics de quina 
forma i materials haurà de tenir l’espai 
per control·lar aquests nivells. D.U.

Les finestres i les parets han d’evitar la 
transmissió del soroll des de l’exterior 
i entre els diferents espais de l’interior 
de l’edifici. D.U.

Els sistemes de millora auditiva (com 
ara bucles d’inducció magnètica, 
FM o infrarojos) es requereixen 
per comunicar-se amb nens amb 
problemes d’audició i s’han d’oferir 
en els següents tipus d’espais: sales de 
reunions, auditoris, taulells de servei, 
classes i sales de concerts. D.U.

És especialment important prevenir els 
sorolls sobtats en volums excessius, 
com ara assecadors de mans, timbres, 
música per anunciar el començament i 
el final del temps de pati, etc... ja que 
poden provocar reaccions d’estrès en 
nens o nenes amb autisme. D.U.

En espais existents, la substitució d’alguns 
dels materials com falsos sostres o la 
col·locació de materials absorbents com 
suro o teles poden considerar-se per 
absorbir la contaminació acústica i evitar 
la reverberació. A

TFM - Ensenyament de la tecnologia a l’E.S.O. per a persones amb diversitat funcional



24

9 Utilització del color Els colors càlids com el vermell, taronja o groc creen excitació als humans. Els colors 
freds com el blau, violeta, verd o gris tendeixen a tenir un efecte calmant. S’hauran 
d’utilitzar aquestes combinacions de colors de manera estratègica dependentment 
de l’ús de l’espai, però els colors freds han de ser prioritaris. S’ha d’evitar l’excés de 
colors en els espais. D.U.

El color també es pot utilitzar com a element de senyalització i organització per identi-
ficar diferents espais com ara punts d’informació en una biblioteca o tipus de classes 
(laboratoris, tallers...) per facilitar la seva localització. D.U.

10 Materials Els materials utilitzats en els sòls no han 
de ser lliscants, tant secs com humits, i  
han de ser estables i continus. D.U.

S’han d’evitar les rajoles que presentin 
arestes arrodonides, juntes excessives o 
superfície irregular en vies accessibles 
per prevenir la vibració de les rodes 
per usuaris de cadires de rodes, el 
soroll i les caigudes. S’han d’evitar les 
moquetes. D.U.

Tots els materials utilitzats hauran 
de ser no-tòxics, evitant els plàstics 
i fomentant els materials reciclats i 
reciclables. 

Sempre que es pugui, a l’hora de modificar 
elements existents s’haurà de tenir compte 
la substitució de materials per models que 
compleixin les característiques esmentades 
en l’apartat de construcció nova.

11 Biblioteca L’alçada màxima de qualsevol prestatgeria on s’hagi d’accedir per agafar algun llibre 
serà de 1,2 m. D.U.

L’entorn de les biblioteques ha de ser accessible, atractiu, segur i agradable.

Tot usuari tindrà accés a tots els recursos i mitjans que més s’avinguin a les seves 
habilitats. La biblioteca haurà de tenir recursos visuals, auditius i tàctils. D.U.

L’espai entre prestatgeries hauria de ser de com a mínim 1,2 m. Al final de cada 
passadís hauria d’existir un espai de 1,5 x 1,5 m com a mínim. Aquest espai serà 
necessari per als usuaris de cadires de rodes per tal de canviar de sentit. D.U.

12 Cafeteria o 
menjador

Quan hi ha espais d’autoservei, tots els aliments, condiments i coberts estaran situats 
entre 90 cm i 120 cm d’alçada. D.U.

En aquests espais d’autoservei, ha d’existir com a mínim un espai lliure d’obstacles 
de 1,2 m. D.U.

L’acústica és especialment important en aquests espais.

13 Teatre, sala de 
conferències i vestidors

En sales de conferència, teatres i fins hi tot en classes, s’han d’evitar les tarimes. Si 
existeixen tarimes per la dimensió de l’espai, s’hauran de crear rampes d’accès amb 
pendents inferiors al 10% per tal de que qualsevol persona pugui accedir tant a la 
zona de public com a l’escenari. D.U.

En sales de conferència i teatres han d’existir espais previstos per usuaris amb cadira 
de rodes i seients reservats a la primera fila per persones amb deficiència auditiva 
que necessiten veure llengua de signes o llegir els llavis. D.U.

Els vestidors i backstage de teatres, sales de conferència o zones d’esport hauran 
de ser accessibles per a tothom i hauran de tenir com a mínim un espai de dutxa i 
un canviador tancat amb dimensions suficients per ser utilitzat per una persona que 
utilitza cadira de rodes. D.U.
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14 Wayfinding 
(Senyalització)

En els instituts s’hauran de preveure senyalització que ajudi a orientar-se. Cada sala 
haurà de tenir senyalització clara de la utilització de l’espai (classes, laboratoris, 
teatre...). Aquesta senyalització no haurà d’estar en cap cas sobre la porta.

Els colors seran un element essencial per diferenciar els diferents usos.

S’hauran de crear elements de referència per ajudar a orientar els usuaris. Per 
exemple, es poden pintar diferents àrees amb diferents colors o utilitzar uns elements 
fàcils d’entendre com icones d’objectes o animals. D.U.

La senyalística col·locada al costat de les portes i en els passadissos haurà d’estar 
situada a una alçada entre 0,80 i 1,20 m. D.U.

La lletra utilitzada haurà de ser sans-serif (Arial, Verdana o similar) i haurà de tenir 
una mida suficient segons la situació. D.U.

15 Sortides 
d’emergència

L’evacuació en cas d’emergència ha de ser una prioritat tant en edificis tant nous com 
existents. Els requeriments hauran de ser complets en ambos casos per assegurar la 
seguretat dels alumnes.

S’han de proporcionar solucions accessibles per evacuar els alumnes com: rampes 
d’emergència en cas d’evacuació des de nivells superiors, ascensors aptes per a 
ús en cas d’incendis, cadires d’evacuació, zones de seguretat amb portes i parets 
d’almenys una hora de resistència al foc, etc. A

S’haurà de preveure portes i materials amb com a mínim una hora de resistència al 
foc que separin l’edifici en diverses parts. Cada una haurà de permetre l’evacuació 
a l’exterior.

Passadissos sense sortida no són recomanables.

S’han d’oferir alarmes d’emergència visual i auditives a tot l’edifici. Les alarmes 
visuals d’emergència tindran una freqüència inferior a 5 o superior a 30 flaixos per 
segon. S’ubicaran en llocs on tots els usuaris puguin veure’ls, inclosos els lavabos i 
lavabos accessibles. D.U.

T 1 Taula d’estratègies de disseny per a la creació d’espais més inclusius (Font: pròpia)

Tal com apuntava anteriorment, la normativa d’accessibilitat actual no serà suficient per introduir una visió 
universal dels espais dedicats a l’educació. Per tal d’ampliar aquesta informació, i com a complement dels 
criteris de la taula anterior, proposo els següents documents de referència:

• “La accesibilidad en los centros educativos” (Aragall, 2010) es tracta d’un document escrit per 
Francesc Aragall (President de la Design for all Foundation) pel Ministeri d’Educació i el “Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad” (C.E.R.M.I.) on es recullen algunes estratègies 
relacionades amb l’accessibilitat i el disseny per a tothom en el context dels centres educatius.

• “Singapore Accessibility Code” (Building and Construction Authority, 2013) és un dels codis 
d’accessibilitat i disseny per a tothom de referència mundial. Té una gran quantitat d’informació molt 
completa i amb una visió moderna i inclusiva. Destaca també el document annex relacionat amb el 
wayfinding.

• “Universal Design Code” (Government of Dubai, 2017) un altre dels codis de disseny per a tothom 
de referència. Destaquen algunes idees innovadores pel que fa a l’urbanisme universalment accessible i 
les ciutats.

En l’apartat de referències d’aquest document apareixen gran quantitat d’altres documents rellevants pel 
que fa a el disseny universal d’espais.
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5.1.3 El Taller de Tecnologia

Després d’esmentar alguns dels elements bàsics propis del D.U. en el capítol anterior, ens centrarem en 
les actuacions per tal de millorar el disseny del taller de tecnologia.

Per descomptat tots els elements que es troben en l’apartat anterior i que estiguin en el taller de tecnologia, 
hauran de seguir les recomanacions esmentades.

En aquest apartat no es parlarà de les normes d’ús ni les actuacions previstes normalment en el taller, sinó 
que s’intentarà complementar aquesta informació per tal de millorar la seva inclusivitat.

Les taules següents proporcionen pautes de disseny per a la creació d’un taller de tecnologia inclusiu:

ZONA DE DISSENY I EXPERIMENTACIÓ

Espai Estratègia - Construcció Nova Estratègia - Construcció Existent

1 Circulació Els espais hauran de ser el més flexible 
possible per tal de modifica la situació 
d’obstacles com cadires o taules 
si s’escau. S’haurà de permetre la 
modificació de l’espai per tal de poder 
utilitzar grans espais d’experimentació, 
zones de construcció de maquetes...

L’amplada dels espais de circulació 
no podran ser d’amplades inferiors a 
1,2 m i han d’existir espais de 1,5x1,5 
m en qualsevol canvi de sentit de la 
circulació. D.U.

Si per raons existents, l’espai de circulació 
en el taller no té les característiques 
esmentades en la columna anterior, 
s’haurà de modificar la situació del 
mobiliari i fer les obres pertinents per 
aconseguir els espais mínims. Es podran 
permetre espais de circulació de 0,9 m 
d’amplada en llargàries inferiors a 2 m A

2 Mobiliari i accessoris El mobiliari haurà de seguir les pautes esmentades en la taula de la Taula 1. S’han 
d’evitar els tamborets. Les cadires hauran de tenir respatller i hauran de permetre la 
modificació de l’alçada. D.U.

Els ordinadors o tauletes hauran de permetre la utilització de sistemes de reconeixement 
de text per persones invidents. També hauran de permetre l’augment de la dimensió 
dels caràcters, el contrast i la brillantor de les pantalles.

Els mecanismes d’obertura i els interruptors (interruptors d’activació de corrent o 
altres) no han de requerir el gir del canell i ha de ser fàcil de manipular amb una mà. 
A més, han de poder ser activats amb poc esforç físic i han d’estar situats a alçades 
inferiors a 1,2 m. D.U.

Al tractar-se d’una zona d’experimentació, el mobiliari hauria de tenir característiques 
que permetin modificar l’espai. La col·locació de mobiliari amovible proporcionaria 
aquesta llibertat. Taules i cadires amb rodes (i frens de seguretat) ajudarien a 
proporcionar aquesta flexibilitat.

3 Utilització del color, 
acústica i il.luminació

Els diferents espais de disseny i experimentació hauran d’utilitzar colors que 
fomentin la creativitat i la relaxació. Un espai creatiu haurà de tenir presentar unes 
característiques acústiques excel·lents i evitar la reverberació excessiva. Pel que fa a 
la il·luminació, s’haurà de prioritzar la llum exterior de qualitat, així com il·luminació 
domòtica per controlar la intensitat de la il·luminació artificial.
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ZONA DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE

Espai Estratègia - Construcció Nova Estratègia - Construcció Existent

1 Circulació La circulació ha de seguir les pautes previstes en la zona de disseny i experimentació.

2 Mobiliari El mobiliari haurà de seguir les pautes esmentades en la zona de disseny i 
experimentació. D.U.

És particularment important que existeixin espais de treball diferents alçades i amb 
espais suficients per a usuaris de cadires de rodes.

3 Eines L’accés a les eines ha de ser fàcil i intuïtiu per a tots els usuaris. No s’aconsella la 
situació de les eines en una superfície vertical. Si és el cas, cap eina podrà estar a una 
alçada superior a 1,2 m. Per tal d’emmagatzemar les eines, s’aconsella mobles amb 
calaixos de gran format amb mecanismes simples d’obertura i sistemes de rodaments 
per facilitar el lliscament. D.U.

Totes les eines hauran de ser fàcilment utilitzables per esquerrans i dretans. D.U.

Totes aquelles eines que necessitin mecanismes fixats, hauran de tenir totes les parts 
necessàries per ser utilitzades a una alçada inferior a 1,2 m. D.U.

La utilització de colors en l’aula pot ajudar a organitzar l’espai i a la localització dels 
diferents elements i zones que la formen.

L’aula de tecnologia haurà de tenir protectors auditius per tal de ser utilitzats quan 
s’empren eines sorolloses. Això és particularment important pels alumnes amb 
Autisme.

4 Espai de neteja Com a mínim haurà d’existir una pica universalment accessible. Haurà de tenir les 
característiques de la figura 17. D.U.

F 17 Dimensions d’un lavabo universalment 
accessible (Font: pròpia) - La figura mostra un 
dibuix d’un lavabo vist de costat amb les cotes 
necessàries per ser utilitzat per un màxim d’usuaris.

F 18 Moble d’emmagatzematge d’eines amovible 
(Font: pròpia) - Imatge d’un moble amb 7 calaixos 
de diferents dimensions per emmagatzemar eines. 
El moble disposa rodes per facilitar la mobilitat.
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ZONA DE MAGATZEM

Espai Estratègia - Construcció Nova Estratègia - Construcció Existent

1 Circulació La circulació ha de seguir les pautes previstes en la zona de disseny i experimentació.

2 Mobiliari En la zona de magatzem, la majoria del mobiliari serà d’emmagatzematge. Tot el 
material que s’utilitza diàriament haurà d’estar situat a una altura inferior de 1,2 m. 
Si per manca d’espai és necessari de col·locar materials en espais de més alçada, 
es recomanen la utilització de sistemes automàtics, pneumàtics o manuals per tal de 
baixar el nivell de l’alçada d’aquests mobles a alçades inferior de 1,2 m. D.U.

T 2 Taula d’estratègies de disseny per a la creació d’un taller de tecnologia més inclusius (Font: pròpia)
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F 19 Taller amb llum natural i flexibilitat espaial. Greensburg school, Kansas (USA) 
(Font: Photo copyright Assassi) - Fotografia d’un taller on diversos alumnes treballen 
sobre diferents projectes en taules individuals.
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5.2 Aprenentatge Inclusiu

Ja s’ha definit, en apartats anteriors, el concepte de Necessitats Educatives Especials (N.E.E.), així com 
la justificació de la necessitat de facilitar la tasca als docents per poder aconseguir la inclusió de tot 
l’alumnat en els instituts actuals. Anteriorment s’han començat a introduir diferents estratègies i conceptes 
els quals s’aprofundiran en aquest apartat del treball.

Tal com es pot veure en l’apartat anterior, existeixen gran quantitat d’estudis centrats en la millora dels 
espais arquitectònics, i a poc a poc, molts països comencen a dissenyar els seus espais basant-se en els 
principis del disseny per a tothom. Malauradament, en tractar-se d’una preocupació relativament nova, 
existeixen menys documents i investigacions que aprofundeixin en la segona branca exposada a l’inici 
del treball, és a dir, en l’elaboració d’estratègies per tal de millorar les metodologies d’aprenentatge per 
poder aconseguir una educació més inclusiva i flexible.

En l’actualitat existeixen moltes actuacions que tenen en compte l’atenció a la diversitat en l’aula, però 
la majoria es basa en adaptacions concretes i no en creacions de materials i recursos amb una visió més 
amplia. A més, el professorat té poc coneixement sobre com crear aquest tipus de material.

Els estudiants que estan en “els extrems” pel que fa a les seves habilitats d’aprenentatge, tant els que 
tenen altes capacitats com els alumnes amb diversitat funcional, són molt sovint alumnes que tenen 
dificultats per aprendre conforme a les seves habilitats amb els sistemes tradicionals i homogenis que 
trobem generalment a les aules actuals.

Durant els anys 90s, David H. Rose va ser el primer a parlar del concepte de “Disseny Universal de 
l’Aprenentatge” (D.U.A.) (D. Rose, 2000). Amb una visió universal semblant a l’arquitectònica, les 
investigacions de David H. Rose van proporcionar 3 principis per tal d’aconseguir que el currículum 
ensenyat als centres educatius pogués ser accessible a un ventall més gran d’estudiants.

F 20 Gràfic d’aprenentatge Habilitat/Alumne 
amb el sistema d’aprenentatge tradicional (Font: 
pròpia) - El gràfic, de forma triangular ascendent, mos-
tra una zona verda a esquerra i dreta d’una zona bla-
va central. La zona blava pertany als alumnes que no 
necessiten adaptació del contingut.

F 21 Gràfic d’aprenentatge Habilitat/Alumne 
utilitzant el concepte del Disseny Universal per 
a l’aprenentatge (D.U.A.) (Font: pròpia) - El mateix 
gràfic de forma triangular ascendent com l’anterior, 
però en aquest cas la zona blava és més gran que en 
l’anterior.
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Aquests tres principis estan relacionats amb els tres processos cerebrals de l’aprenentatge segons la 
neurociència: xarxa de reconeixement (què s’està aprenent), xarxa estratègica (com s’aprèn) i xarxa 
afectiva (per què s’aprèn). 

Segons els estudis de David H. Rose, i altres investigadors del National Center on Universal Design for 
Learning, (Rose i Press, 2006 s.f.) aquests principis relacionats amb els tres processos cerebrals seran:

1 - Proporcionar múltiples mitjans de representació

2 - Proporcionar múltiples mitjans d’acció i expressió

3 - Proporcionar múltiples mitjans d’implicació i motivació

Aquests principis seran en els que es basarà aquest apartat, centrant-se en l’educació secundària 
obligatòria (E.S.O.) i molt especialment en l’assignatura de Tecnologia.

El concepte de D.U.A. utilitzarà diferents estratègies per aconseguir augmentar el ventall d’alumnes 
que no necessitaran adaptació dels recursos, però, de la mateixa manera que el D.U., això no voldrà 
dir que la totalitat dels alumnes estaran coberts. Pels casos més extrems, sempre caldrà una actuació 
individualitzada.

XARXA DE RECONEIXEMENT XARXA ESTRATÈGICA XARXA AFECTIVA

el què de l’aprenentatge el com de l’aprenentatge el perquè de l’aprenentatge

Com recollim fets i categoritzem 
el que veiem, sentim i llegim. 
Identificar lletres, paraules o 
l’estil d’un autor són tasques 
de reconeixement.

Planificació i realització de 
tasques. Com organitzem i 
expressem les nostres idees. 
Escriure un assaig o resoldre 
un problema matemàtic són 
tasques estratègiques.

Com es comprometen els 
estudiants i es mantenen 
motivats. Com es veuen 
desafiats, emocionats o 
interessats. Aquestes són 
dimensions afectives

ESTRATÈGIES D.U.A.

Proporcionar múltiples mitjans 
de representació

Proporcionar múltiples mitjans 
d’acció i expressió

Proporcionar múltiples mitjans 
d’implicació i motivació

T 3 Taula dels tres processos cerebrals de l’aprenentatge i la relació amb els tres principis del D.U.A (Font: National 
Center on Universal Design for Learning) - La taula mostra els tres processos cerebrals de l’aprenentatge, el dibuix del 
cervell i de la zona afectada per cada un d’aquests processos i l’estratègia relacionada amb el D.U.A.
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5.2.1 La cadena accessible de l’aprenentatge

En l’apartat 5.1.1 he introduït el concepte de cadena accessible parlant exclusivament de l’espai. Per tal 
d’aconseguir els objectius d’aprenentatge previstos en un centre educatiu, hem vist que és imprescindible 
que els espais puguin ser utilitzats per a tots, però per descomptat no és suficient per aconseguir l’objectiu 
final. El següent pas serà que els conceptes i activitats realitzades a classe també puguin ser realitzades i 
enteses per tots els alumnes. D’aquesta manera, es podria ampliar la cadena accessible tenint en compte 
l’aprenentatge de l’alumne (Figura 22).

F 22 Cadena accessible de l’aprenentatge (Font: pròpia) - La figura mostra les diferents etapes entre l’habitatge i 
la classe i les tres etapes de l’aprenentatge exposades en la taula 3. Cada etapa està unida per una fletxa.

HABITATGE CIUTAT TRANSPORT

INSTITUT

CLASSE ASCENSOR ENTRADAPASSADÍS

ENTENDRE 
EL QUE S’HA 
D’APENDRE

PODER 
INTERACTUAR I 
EXPRESSAR-SE

ENTENDRE 
PERQUÈ 
S’APREN

APRENENTATGE 
REAL, INCLUSIU I 

EFECTIU

Aquests tres processos d’aprenentatge que completen la cadena accessible estan lligats amb els 3 principis 
del Disseny Universal per a l’Aprenentatge que es presenten en el següent apartat.

5.2.2 El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A)

Tal com he esmentat al principi d’aquest capitol, el concepte del D.U.A. és relativament nou. La majoria 
d’estudis i documentació existent relacionada amb el concepte del D.U.A. està realitzat a Nord Amèrica i 
centrat en el currículum de l’ensenyament americà. Aquests estudis podran servir com a base de treball, 
però s’hauria d’adaptar al context de l’ensenyament català.

Pel que fa a guies d’implementació del concepte, a l’apartat de “guidelines” de la web del “National 
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Center on Universal Design for Learning” (http://www.udlcenter.org, 2018) existeix un espai dedicat 
exclusivament a recopilar una gran quantitat de documents relacionats amb tècniques i recursos per 
poder posar en pràctica el concepte de D.U.A. (Universal Design for Learning (U.D.L) en anglès).

Destaca també l’article de Grace Meo “Curriculum Planning for All Learners - Applying Universal Design 
for Learning (U.D.L) to a High School Reading Comprehension Program” (Meo, 2008), on aprofundeix 
en la implementació del concepte del D.U.A. en el currículum Americà. Planteja una guia pràctica de 
com modificar els elements claus per tal d’optimitzar l’aprenentatge de tots els alumnes. Grace Meo i 
Kavita Rao també aprofundeixen sobre el disseny d’activitats i elements didàctics en el seu article “Using 
Universal Design for Learning to Design Standards-Based Lessons” (Rao i Meo, 2016).

Encara que el concepte del D.U.A. és relativament nou i encara molt teòric, es poden trobar alguns estudis 
empírics on s’han posat en pràctica els principis del concepte. En l’article “Analyzing a College Course that 
Adheres to the Universal Design for Learning (U.D.L) Framework” (Smith, 2012) realitzat als Estats Units, 
posa en pràctica el D.U.A. al currículum de secundària durant quatre semestres. En l’estudi es valoren els 
resultats finals de les activitats i l’avaluació per part del professorat i l’alumnat que les ha experimentat. 
El resultat és molt favorable i es demostren les millores que el concepte pot aportar a l’aprenentatge 
dels alumnes. A la part final del document, planteja un checklist per tal d’ajudar als professionals de la 
docència a implantar els criteris de manera efectiva.

Estudis com el “Implementing the Three Block Model of Universal Design for Learning: effects on teachers’ 
self-efficacy, stress, and job satisfaction in inclusive classrooms K-12” (Katz, 2015)  també han demostrat 
que la implementació del D.U.A. en l’àmbit educatiu a secundària no només millora la relació de 
l’aprenentatge amb l’alumne, sinó que també crea una millora en l’eficiència del professorat, baixa el 
nivell d’estrès i augmenta la satisfacció dels docents.

Basant-nos en els estudis anteriors i molt especialment amb els realitzats per la National Center on Universal 
Design for Learning, (About U.D.L | National Center On Universal Design for Learning s.f.) s’exposaran 
les pautes i la metodologia per tal d’aplicar els tres principis del disseny Universal de l’Aprenentatge a les 
tècniques d’aprenentatge actuals. 

El primer que s’haurà d’entendre són els 3 principis introduïts per David H. Rose, que pasarem a aprofondir 
en l’apartat següent.

5.2.2.1 Els tres principis del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (D.U.A)

Per poder treballar amb els criteris propis del D.U.A., s’hauran de conèixer i aprofundir en els tres principis 
pautats pel National Center on Universal Design for Learning. 

Basant-me en els estudis de David H. Rose (Rose y Meyer, A practical reader in universal design for 
learning, 2009), cada un d’aquests principis es pot exposar de la següent manera:

• Principi 1 – Proporcionar múltiples maneres de representació

Els continguts presentats als alumnes hauran de tenir diverses maneres de ser percebuts dependentment 
de les habilitats de cada un d’ells. Això vol dir que hauran d’existir opcions que permetin personalitzar 
el contingut presentat. Aquesta personalització haurà de tenir la possibilitat de presentar la informació 
tant de manera visual, com auditiva o ambdues a la vegada si fos necessari. Aquesta estratègia serà 
imprescindible per alumnes amb discapacitats sensorials (ceguera o sordera), però per molts altres 
alumnes serà una manera de captar la informació de manera més ràpida i efectiva. 

Sempre que es pugui, la possibilitat de crear elements tàctils com maquetes o documents amb relleu 
podran ser un recurs extra amb moltes possibilitats.
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També els continguts hauran de tenir ajudes per tal d’interpretar els textos, les notacions matemàtiques o 
els símbols. La utilització d’icones, imatges o vídeos podrà ajudar a entendre el contingut.

F 23 Exemple d’icones per l’explicació de les normes de 
seguretat al taller de tecnologia (Font: pròpia) 

F 24 Exemple de relació de colors i símbols matemàtics 
per ajudar a la interpretació d’expressions matemàtiques 
(Font: pròpia) 

S’haurà de promoure la comprensió dels continguts a través de diferents llengües i llenguatges per tal 
d’arribar a un màxim d’alumnes possibles. Abans de començar l’explicació de conceptes complexos, 
s’haurà d’explicar tot el vocabulari i símbols necessaris per entendre els conceptes. Tot document haurà 
de tenir explicacions suplementàries de vocabulari o símbols que siguin susceptibles de no ser entès per 
certs alumnes. Serà molt útil tenir resums i glossaris de conceptes, on s’expliquen mitjançant text, imatges 
i símbols.

Els elements claus del text han d’estar emfatitzats per tal que els alumnes puguin organitzar els conceptes 
prioritaris. Els gràfics i els mapes mentals poden ajudar a relacionar aquests conceptes claus.

En conceptes complexos com els matemàtiques hauran d’anar acompanyats d’elements alternatius per 
facilitar la seva relació amb objectes o situacions que els alumnes ja coneguin prèviament (ilustracions, 
moviments de balls o dansa, manipulació d’objectes...).

La documentació impresa és útil, però té la limitació de ser una informació fixa i permanent. En aquest 
sentit, la utilització de material digital dissenyat seguint els criteris de la D.U.A. pot ajudar a permetre la 
flexibilitat necessària i la personalització útil per cada alumne.

El tipus de font utilitzada, la mida, el color i el contrast seran elements claus a tenir en compte per tal de 
millorar la comprensió d’elements escrits.

COLOR DEL FONS COLOR DEL TEXT

Negre Blanc - Groc

Blanc Vermell - Blau - Negre - Gris fosc

Vermell Blanc - Groc

Groc Vermell - Blau - Negre - Gris fosc

Blau Blanc - Groc

T 4 Taula de combinacions de contrast fons/text.  (Font: Wayfinding code - Singapore)
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F 25 Diferència entre fonts “Serif” i “Sans Serif”. S’hauràn d’evitar la utilització de fons
“Serif” (Font: Trinity Portfolio Workshop) - En la figura, es pot veure el text “text” escrit amb una 

font Serif i una Sans Serif. En vermell es veuen els elements decoratius de les fonts serif

La utilització de cursiva i de textos subratllats s’ha de limitar a textos poc rellevants o títols de tamany 
més gran. No s’aconsellarà l’escriptura de textos complets amb aquest format. Tampoc és aconsellable 
la utilització de majúscules en textos llargs, aquest tipus de textos poden ser difícils de llegir per algunes 
persones. Les paraules no s’hauran de separar mitjançant guions entre dues línies, això pot dificultar la 
lectura.

S’haurà d’evitar la col·locació d’imatges com a fons de textos escrits que poden dificultar la lectura. 

Per poder organitzar i planificar bé els textos, s’hauran de numerar les pàgines i dividir el contingut en 
apartats per facilitar la comprensió.

Els colors seran un element important a l’hora de remarcar certs elements del contingut, però s’haurà de 
tenir en compte la utilització de colors afins a la visió de les persones daltòniques. A l’enllaç referenciat 
es poden trobar diferents maneres d’utilització de colors per tal de ser compatibles amb la visió daltònica 
(How to Optimize Charts For Color Blind Readers - Venngage s.f.).

Per tal que la informació no només arribi a l’estudiant, sinó que també entengui el contingut, s’hauran 
de relacionar continguts previs ja entesos per l’alumne amb els nous conceptes. També ajudarà a la 
comprensió, organitzar la informació de tal manera que l’alumne pugui entendre quines són les 
idees principals i relacionar-les. Per aconseguir-ho es podran crear patrons d’aprenentatge o guiar el 
processament de la informació mitjançant estratègies de pensament i d’acció.

Tot això aconseguirà que l’alumne tingui accés a la informació i que entengui el que se li presenta. 
Entendrà el que se li està demanant o exposant.

• Principi 2 – Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió

Per aconseguir una interacció positiva entre l’alumne i el contingut d’aprenentatge, s’hauran de proporcionar 
diversos mètodes de resposta i de navegació. L’alumne haurà de poder expressar-se de diferents maneres 
que concordin amb les seves habilitats o facilitats. Per exemple, un alumne amb dificultats greus de 
mobilitat o un alumne amb dislèxia, potser tindrà dificultats en poder expressar-se de manera escrita, però 
no de manera oral.

De la mateixa forma, l’alumne haurà de poder interactuar de manera autònoma amb els elements 
tecnològics previstos, sempre que es pugui sense necessitat d’una adaptació especial. Tal com ja 
em presentat anteriorment, els ordinadors o tauletes hauran de permetre la utilització de sistemes de 
reconeixement de text per persones invidents. També hauran de permetre l’augment de la dimensió dels 
caràcters, el contrast i la brillantor de les pantalles.
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La interacció entre l’alumne i el recurs utilitzat pel professor ha de garantir que l’alumne pugui utilitzar 
múltiples mitjans per respondre als requeriments previstos.

Per tal que alumnes amb diferents habilitats pugui desenvolupar les activitats, aquestes han de tenir 
diferents nivells de suport per pautar o ajudar a l’alumne i garantir la seva participació activa.

En definitiva, l’alumne haurà de poder expressar-se i comunicar-se mitjançant diferents mitjans.

      Text            Veu          Vídeo           Dibuix           Moviment

F 26 Diferènts maneres d’expressió (Font: pròpia) 

Amb aquestes accions s’aconseguirà que l’alumne tingui estratègies per tal d’assolir els objectius. Podrà 
treballar el com assolir els objectius.

• Principi 3 – Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s

Per motivar i generar interès per les activitats o els continguts, s’ha de fomentar en tot moment que 
l’alumne pugui escollir i sentir-se involucrat en les activitats d’aprenentatge i en la manera de plantejar-
les. Alguns alumnes poden motivar-se amb la novetat i l’originalitat i altres els hi pot crear inseguretat. Pel 
que fa a la creació d’activitats en grup, hi ha alumnes que es poden motivar molt i altres que prefereixen 
poder treballar sols. Totes aquestes opcions han d’estar previstes a l’hora de crear activitats.

En aquest sentit és imprescindible fomentar l’apoderament dels estudiants, treballant la confiança en les 
seves capacitats i accions.

L’autonomia serà un element clau per tal d’aconseguir que l’alumne pugui motivar-se. Ha de sentir-se part 
important del procés i ha de sentir que pot actuar sense ajuda. És important que els alumnes desenvolupin 
la capacitat per establir els seus objectius. Per descomptat, cada alumne no podrà tenir exactament el 
mateix objectiu, ja que haurà de ser afí a les seves habilitats.

Algunes de les estratègies que es poden posar en pràctica per aconseguir aquestes fites són:

- Proporcionar indicacions i suports per estimar l’esforç, els recursos i la dificultat.

- Facilitar models o exemples del procés a seguir, dels resultats i dels objectius a aconseguir.

- Proporcionar pautes i llistes de comprovació per ajudar a definir els objectius.

- Posar els objectius i la planificació en algun lloc visible de l’activitat o de l’espai classe.

Per aconseguir la motivació de l’alumne, s’hauran de plantejar objectius d’aprenentatge atractius i sempre 
ressaltar la importància del seu assoliment. D’aquesta manera l’alumne podrà mantenir la motivació per 
assolir aquell objectiu previst. 

Una vegada l’alumne ha entés i ha reconegut l’objectiu, haurà de proposar-se una estratègia per 
aconseguir-lo. Algunes estratègies per guiar en l’elaboració d’aquesta planificació podrien ser:

- Integrar avisos que portin “aturar i pensar” abans d’actuar així com espais adequats per a això. (reductors 
de velocitat cognitiva, frens cognitius).
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- Incorporar indicacions per “mostrar i explicar el seu treball” (per exemple, revisió de portafoli, crítiques 
d’art, presentacions multimèdia).

- Proporcionar llistes de comprovació i plantilles de planificació de projectes per comprendre el problema, 
establir prioritats, seqüències i temporalització dels passos a seguir com checklist planificats, rubriques...

- Incorporar instructors o mentors que modelin el procés “pensant en veu alta”. Alguna estratègia podria 
centrar-se en la incorporació d’alumnes de nivells superiors que ja tenen les estratègies interioritzades en 
cursos inferiors.

Per tal d’ajudar a la planificació també es poder proporcionar organitzadors gràfics i plantilles per a la 
recollida i organització de la informació.

L’autoavaluació i la reflexió del propi progrés seran elements essencials per tal que l’alumne pugui mantenir 
un objectiu i no perdre les ganes d’assolir-lo. Per això durant el procés de les activitats o dels temes, 
s’hauran de proporcionar punts d’avaluació per assegurar l’avançament i la correcta implementació de 
la planificació prevista. Algunes de les estratègies que es podrien utilitzar són:

- Fer preguntes per guiar l’autocontrol i la reflexió. 

- Mostrar representacions dels progressos (per exemple, de l’abans i després amb fotos, vídeos, gràfiques 
i esquemes o taules mostrant el progrés al llarg del temps, portafolis del procés). 

- Instar als estudiants a identificar el tipus de feedback o de consell que estan buscant. 

- Usar plantilles que guiïn l’autoreflexió sobre la qualitat i sobre el que s’ha completat. 

- Proporcionar diferents models d’estratègies d’autoavaluació (per exemple, role playing, revisions de 
vídeo, feedback entre iguals).

Per mantenir la motivació, s’han d’evitar tots aquells elements que puguin generar inseguretats o 
distraccions que facin desconnectar a l’alumne i s’ha de crear un clima de suport i d’acceptació a l’aula. 
Tornar a activar l’atenció després de la desconnexió pot ser una feina difícil en molts casos.

També, crear rutines de classe o planificar les classes per tal que els alumnes sàpiguen que es farà per 
avançat també ajudarà a una gran quantitat d’alumnes a sentir-se més motivats i rebaixar les inseguretats.

A l’hora d’escollir les temàtiques d’aprenentatge o activitats, s’haurà de tenir en compte la rellevància, el 
valor i l’autenticitat de la informació per assegurar que l’alumne podrà sentir-se proper al que es treballa. 

Sempre que es pugui, s’haurà d’introduir elements amb un punt de vista “universal” i inclusiu.

De la mateixa manera, els recursos hauran de permetre l’adequació del nivell de dificultat per tal 
d’aconseguir el manteniment de la motivació de l’alumne i evitar la desconnexió per falta de repte o per 
massa dificultat.

Per assegurar la motivació, serà imprescindible crear expectatives positives i facilitar estratègies i habilitats 
de superació i d’autoregulació d’emocions. Estratègies col·laboratives on diferents membres del grup 
classe treballin de manera conjunta, adjudicant responsabilitats i rols a cada membre ajudarà a mantenir 
la motivació i l’apoderament de l’aprenentatge.

Amb totes aquestes actuacions fomentarem alumnes motivats i amb iniciativa. D’aquesta manera 
treballaran el sentit i el per què de l’aprenentatge.

Per tal d’assegurar que la globalitat de l’aprenentatge millora, s’hauran de posar en pràctica els tres 
principis conjuntament i no de manera individual per tal de no tallar la cadena accessible de l’aprenentatge 
(apartat 5.2.1). Un principi deslligat dels altres no crearà l’objectiu desitjat, ja que recordem que cada un 
dels principis està lligat a un procés d’aprenentatge. Per exemple si no posem en pràctica el principi 1, 
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i intentem utilitzar el principi 2, tindrem el problema que molts dels alumnes no podran expressar-se de 
manera òptima, ja que segurament no hauran rebut correctament la informació prèvia a causa de la no 
utilització del principi 1.

En l’apartat 5.3.1 es presentarà un exemple d’activitat utilitzant els 3 principis del D.U.A. utilitzant una 
temàtica relacionada amb el D.U. i la visió inclusiva de la tecnologia.

En la pàgina oficial del “National Center on Universal Design for Learning” (www.udlcenter.org 2018) 
existeix un apartat on es poden trobar gran quantitat d’exemples i d’enllaços de recursos (en anglès i 
relacionats amb l’ensenyament d’Estats Units) on s’utilitzen els 3 principis esmentats anteriorment.

5.2.2.2 Els aprenents experts

Segons el “National Center on Universal Design for Learning”, l’objectiu de l’educació amb una visió 
D.U.A. significa que tots els alumnes puguin esdevenir expers. Tenint com a premisa els tres principis 
esmentats en el capítol anterior, això voldrà dir que els alumnes seran aprenents experts en:

Aprenents amb recursos i coneixements: Els estudiants utilitzen els coneixements previs ja entesos per 
aprendre coses noves i activen el coneixement previ per organitzar, identificar, prioritzar i entendre nova 
informació i noves temàtiques; reconeixen i saber utilitzar les eines i els recursos que els poden ajudar 
a buscar, estructurar i recordar la informació nova; saben com transformar la nova informació en un 
coneixement significatiu i útil.

Aprenents estratègics, dirigits per objectius: Els aprenents experts formulen plans d’aprenentatge per 
arribar al seu objectiu definit a l’inici de l’activitat; ideen estratègies efectives i tàctiques per optimitzar 
l’aprenentatge i avançar de forma efectiva; organitzen els recursos i eines per facilitar l’aprenentatge; 
autogestionen el seu progrés; reconeixen les seves pròpies fortaleses i debilitats com a aprenents; 
abandonen els plans i estratègies que són ineficaços.

Aprenents decidits, motivats: Els aprenents experts estan ansiosos per aprendre coses noves i motivats 
pel domini de l’aprenentatge en si mateix; el seu aprenentatge està orientat a la consecució d’objectius; 
saben com establir metes d’aprenentatge que els suposin un repte i saben com mantenir l’esforç i la 
resistència necessàries per assolir-los; poden controlar i regular les reaccions emocionals que puguin ser 
impediments o distraccions per a un aprenentatge positiu.
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5.3 Activitats Inclusives a l’assignatura de tecnologia

Podríem definir tecnologia com els coneixements i l’estudi de tècniques, eines, processos... amb l’objectiu 
de resoldre problemes concrets. D’aquesta manera, la tecnologia sempre ha estat lligada a la resolució 
de problemes i la millora de la vida de les persones.

A la introducció d’aquest document parlaven del concepte de Disseny Universal (D.U.). Recordem que 
aquest concepte té com a objectiu crear “entorns que es puguin accedir, comprendre i utilitzar per a un 
màxim possible de persones, de manera independent sense necessitat d’adaptacions, modificacions, 
dispositius d’assistència o solucions especialitzades per part de persones de qualsevol edat o tamany o 
amb habilitats físiques, sensorials, mentals o intel·lectuals diferents”.

Si es vol que aquesta manera de solucionar problemes es generalitzi, és imprescindible que, des dels 
nivells inferiors de l’ensenyament, es tingui en compte a l’hora de crear el material i els recursos per a què 
els alumnes, de manera natural, solucionin els problemes amb aquest punt de vista empàtic i inclusiu.

Més concretament a l’assignatura de tecnologia, tindrà un paper clau la introducció d’aquest concepte 
per la natura del contingut de l’assignatura. A l’hora de crear activitats, s’haurà de tenir en compte 
que el resultat final segueixi els 7+4 principis propis del D.U. esmentats en l’apartat 5.1 del document 
(Ús equitable, ús flexible, ús simple i intuïtiu, informació perceptible, tolerància a l’error, que exigeixi 
poc esforç físic, dimensions i espai per l’accés i l’ús, preu assequible, respecte per diferències culturals, 
sostenibilitat i accés continu i sense obstacles entre espais).

També s’haurà de tenir en compte el concepte introduït en l’apartat 5.1.1 de la cadena accessible.

Per tant, tots aquests criteris relacionats amb el disseny, creació i estudi d’elements tecnològics per a 
tothom, han de tenir-se en compte a l’hora de plantejar les activitats dels alumnes.

Una bona eina per introduir el concepte i parlar de diversitat humana podria ser l’estudi i l’anàlisi d’objectes 
tecnològics per tal de fer reflexionar sobre quines limitacions d’ús, quins avantatges i inconvenients pot 
tenir un objecte tecnològic concret i estudiar millores.

5.3.1 Exemple d’activitat inclusiva implementada amb el concepte de D.U.A

Encara que no s’ha dut a terme a l’aula de manera empírica, en aquest treball de final de màster s’ha 
volgut proporcionar un exemple d’activitat realitzada utilitzant els tres principis propis del D.U.A. També, 
es tractarà una temàtica relacionada amb el currículum de tecnologia, però amb una visió universal 
(tenint en compte els 7+4 principis del Disseny Universal prèviament esmentats).

Com ja s’ha mencionat, l’estudi d’objectes a l’aula de tecnologia pot ser un bon punt de partida per 
introduir tots els conceptes d’universalitat del disseny.

S’intentarà buscar un exemple genèric per poder ser replicat de manera senzilla en altres situacions i bloc 
curriculars diferents. 

Tenint com a context el bloc curricular del procés tecnològic, que es repeteix durant tot el currículum de 
tecnologia de l’E.S.O, treballarem al voltant de l’objecte de la cadira. La cadira és un objecte quotidià 
que tothom entén i que utilitza i proporciona un exemple senzill de canvi de paradigma de disseny.

Les parts de treball d’una activitat d’estudi d’objectes basat amb el disseny universal podria ser:

 1.- Anàlisi global de l’objecte:

  a. Identificació de l’objecte: parts fixes i mòbils, mecanismes, materials, …
b. Identificació dels trets rellevants i externs: interacció amb el medi, relació de l’objecte  
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  amb l’usuari, …
c. Característiques de l’objecte respecte als 7+4 principis del disseny universal

2.- Anàlisi anatòmica de cada una de les parts i components que el formen

3.- Funcionament i utilitat

 4.- Estudi de l’origen i l’evolució

5.- Anàlisi geogràfica (diferenciació del disseny segons localització)

F 27 Descomposició de totes les parts d’una cadira Eames 
(Font: Baxton Studio)

L’activitat proposada tindria l’objectiu d’analitzar una cadira existent concreta i realitzar el disseny de la  
cadira del futur, després d’avaluar els punts forts i les mancances del disseny actual.

Els objectius d’aprenentatge de l’activitat serien els següents: 

- De coneixement: descriure i identificar l’ús principal de l’objecte.

- De comprensió: comprendre les característiques de funcionament de l’objecte, així com la seva relació 
amb l’usuari i el confort.

- D’anàlisi: identificar els materials i mecanismes que el conformen. Aprendre a distingir la sostenibilitat 
del material i el procés de construcció.

- Aplicació: Distingir els diferents usos que pot tenir l’objecte. 

- Avaluació: Proposar optimitzacions del disseny per millorar la seva usabilitat, la seva relació amb el medi 
i la diversitat humana.

Una activitat d’aquestes característiques a part d’aconseguir els objectius acadèmics descrits té la flexibilitat 
necessària per posar a la pràctica els principis del D.U.A.
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5.3.1.1 Fases de l’Activitat – Fase 1 – Introducció i explicació de l’activitat

L’activitat haurà de permetre una metodologia flexible, és a dir, es podrà realitzar de manera autònoma o 
en grups depenent de les habilitats de cada alumne. D’aquesta manera, es proposarà l’activitat per grups 
de 4 alumnes, però amb la possibilitat de realitzar-se amb grup de 2 alumnes o individualment.

Es podria permetre als alumnes de crear els seus propis grups o que sigui el professor el responsable 
de l’agrupació dels alumnes. En aquest segon cas, la creació dels grups podria plantejar-se a partir de 
l’observació de les habilitats dels alumnes a l’hora d’expressar-se i amb coneixement previ dels seus 
hàbits d’aprenentatge decidir quins sons els agrupaments òptims. El docent podria fer dues coses, o 
agrupar els alumnes que fan servir el mateix sistema d’expressió, és a dir, ajuntar en un o més grups 
els que necessitaran mitjans escrits, mitjans orals o auditius, audiovisuals...; o bé, una millor opció més 
inclusiva, seria fer un grup amb membres que fan servir diferents maneres d’expressar-se per tal de 
fomentar la diversitat. Amb aquesta última estratègia, en alguns casos els alumnes haurien de trobar 
alternatives per unir vàries maneres de treballar i de respondre els requeriments de l’activitat (imatge/so, 
text/imatge, maquetes/so...) creant una manera de treballar inclusiva i amb una visió empàtica envers els 
seus companys.

Per tal de conèixer quina és la millor tècnica de creació de grups, el professor haurà de testejar diferents 
estratègies al si del grup classe, fins a trobar la que millor funciona per mantenir la motivació dels alumnes.

Una vegada creats els grups, la primera fase de l’activitat consistiria en realitzar una explicació bàsica de 
l’objecte, donant certes pautes perquè puguin continuar de manera autònoma. Aquesta explicació, així 
com l’anunciat de l’activitat, haurà de complir el principi 1 del D.U.A. anteriorment esmentat.

Es repartirà l’enunciat en format paper, escrit amb font sans-serif (Arial, Verdana o similar) i mida 
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mínima de 12 (Silver Industry Standards Committee, 2014). El document haurà de presentar imatges i 
croquis que ajudin a entendre l’activitat. També s’haurà d’acompanyar l’explicació amb un vídeo (que 
contingui subtítols) i maquetes, exemple i parts de cadires. Finalment, s’anirà a una cadira de la classe 
per completar la presentació de l’activitat. És important que cap informació referent a l’activitat quedi 
esmentada exclusivament en un mitjà de comunicació, és a dir que tota la informació s’haurà de poder 
extreure del text, del so dels vídeos o àudios, dels substítols i/o dels elements en 3d.

La utilització d’elements gràfics com icones i símbols pot ajudar a simplificar comprensió de la informació. 
És especialment important la utilització de colors per ressaltar els elements importants, però, tal com he 
esmentat anteriorment, s’haurà de tenir en compte la utilització de colors afins a la visió de les persones 
daltòniques (How to Optimize Charts For Color Blind Readers - Venngage s.f.).

En aquest apartat s’hauran de plantejar els objectius de l’activitat als estudiants. Aquests objectius hauran 
de seguir les premisses esmentades en el principi 3 del D.U.A. Recordem que aquests objectius han de 
ser prou atractius per mantenir la motivació de l’alumnat. 

Els objectius que cada alumne es plantejarà, no tenen per què seguir el plantejament dels objectius 
d’aprenentatge que hem esmentat anteriorment. L’activitat tindrà uns objectius didàctics i serà el docent 
que haurà d’assegurar que cada alumne, a la seva manera i al seu nivell, assoleixi cada un d’aquests 
objectius didàctics.

Per tal d’ajudar als alumnes a escollir els seus propis objectius, es plantejaran una sèrie de preguntes i 
exemples d’objectius perquè ells puguin escollir. Per exemple, un alumne podria sentir com a proper i 
motivador l’objectiu de: “Millorar el disseny de les cadires de la classe perquè tothom les pugui fer servir”. 
Aquest objectiu té implícit molts dels objectius didàctics de l’activitat, i haurà de ser el propi docent qui 
ajudi a planificar l’avançament de l’activitat per tal d’assolir-los.

Per ajudar a la planificació de l’assoliment dels seus objectius, s’els hi proporcionarà una taula on hauran 
de crear la planificació del seu treball col·locant moments d’autoavaluació i d’avançament de l’activitat.

L’autoavaluació podria estar compartida amb una avaluació d’un mentor o del professor per tal que 
l’alumne pugui comparar el seu criteri i verificar si l’avançament és correcte. L’autoavaluació es podria 
realitzar mitjançant una rúbrica creada anteriorment per tot el grup classe per tal de ser utilitzada durant 
aquesta activitat o durant tot el curs.

En el cas d’aquesta activitat i l’objectiu de millorar el disseny de les cadires de la classe, té la llibertat 
suficient perquè l’alumne pugui entendre que es vol i ajustar l’objectiu als seus coneixements i habilitats. 
Alguns alumnes podran estudiar molt detalladament l’objecte i altres es quedaran amb els elements 
bàsics, però tots hauran pogut treballar els conceptes de manera motivada.

Per aconseguir aquesta motivació, es podrien plantejar objectius addicionals comuns com concursos 
de disseny entre els alumnes, presentació de propostes de millora a empreses reals, participació en 
concursos de recerca...

També es podria demanar, a la primera sessió de l’activitat, quin és l’objectiu que més els motivaria 
dintre un ventall proposat per tal d’aconseguir que l’alumne se senti partícip en la decisió dels objectius 
i funcionament de l’activitat. Per descomptat, els objectius que tindran els alumnes hauran de permetre 
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos per l’activitat.

5.3.1.2 Fases de l’Activitat – Fase 2 – Recerca

Mitjançant una sèrie de preguntes que es formularan a l’enunciat de l’activitat, es proposarà la recerca 
sobre l’objecte seguint les etapes 1-5 de l’anàlisi d’objectes proposades anteriorment.
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Aquesta recerca haurà de poder realitzar-se de diferents maneres segons les habilitats de l’alumne. L’eina 
principal serà internet, però llibres o vídeos hauran de poder ser proposats per tal que els alumnes puguin 
utilitzar els mitjans més senzills per les seves habilitats. Tal com he esmentat anteriorment, els ordinadors 
o tauletes utilitzades per la recerca hauran de permetre la utilització de sistemes de reconeixement de text 
per persones invidents. També hauran de permetre l’augment de la dimensió dels caràcters, el contrast 
i la brillantor de les pantalles.

En aquest part de recerca, s’haurà de prestar especial atenció a l’anàlisi dels 7+4 principis del disseny 
universal mitjançant preguntes als alumnes. Alguns exemples de preguntes relacionades amb cada principi 
podrien ser les següents:

1.- Ús equitable: tothom pot fer servir una cadira? quins factors dificulten la utilització d’una cadira a 
certes persones? com utilitza una cadira l’usuari? en aquest apartat els alumnes hauran d’estudiar les 
dimensions, l’usabilitat, i les necessitats de la diversitat humana.

2.- Ús flexible: l’objecte es pot adaptar a diferents situacions i a diferents usuaris? per exemple, es poden 
modifcar les alçades, dimensions, posició...Tipus de cadires i les seves característiques.

3.- Ús simple i intuïtiu: és fàcil entendre el funcionament de l’objecte sense necessitat d’explicacions? 
els mecanismes d’utilització són fàcils d’entendre i utilitzar? estudiar l’ergonomia i la utilització dels 
mecanismes ajustables si s’escau.

4.- Informació perceptible: és fàcil percebre una cadira? en aquest apartat es podrà treballar el color, el 
contrast entre diferents colors, la situació espaial de les cadires, cadires integrades en espais, els bancs...

5.- Tolerància a l’error: és perillós una cadira? quins elements de seguretat pot tenir? es poden estudiar en 
aquest apartat la dificultat de certs usuaris, com les persones grans, en utilitzar l’objecte i quins elements 
poden ajudar a sentar-se o aixecar-se.

6.- Que exigeixi poc esforç físic: per utilitzar l’objecte s’ha de realitzar un gran esforç? Pes d’una cadira? 
Elements que poden ajudar a la mobilitat de l’objecte? En aquest apartat es podrà parlar dels recolçabrasos, 
respatllers, les rodes com a elements facilitador pel moviment de l’objecte, el material i l’estabilitat, els 
mecanismes utilitzats en cadires ajustables...

7.- Dimensions i espai per l’accés i l’ús: quines dimensions faciliten la utilització? Com s’han de situar les 
cadires a l’espai? Estudiar les dimensions i les alçades de les cadires segons els usuaris (nens, persones 
amb baixa estatura, persones grans...).

Els quatre principis suplementaris:

1.- Preu assequible: quin és el cost de fabricació d’una cadira? I el de venta? Quines característiques 
encareixen l’objecte? Estudi del preu segons materials i característiques.

2.- Respecte per diferències culturals: hi ha algun element diferencial entre les cadires fetes a diferents 
parts del món? Són elements diferencials pel que fa al funcionament o només estètics? Estudi i anàlisi 
geogràfic de l’objecte.

3.- Sostenibilitat: Quins materials fan servir les cadires? Quins són els més sostenibles? Estudiar la 
sostenibilitat de fusta, metall, l’alumini...Criteris de consum ètic.

4.- Accés continu i sense obstacles entre espais: Aquest apartat no es podria estudiar en el cas d’una 
cadira concretament, però es podria introduïr el concepte de la cadira de rodes i les dificultats que pot 
tenir un usuari que l’utilitza alhora de desplaçar-se per diferents espais.

Una vegada analitzat en profunditat l’objecte, es demanarà als alumnes que proposin millores per tal de 
dissenyar una cadira més inclusiva i que compleixi els 7+4 principis del D.U.
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5.3.1.3 Fases de l’Activitat – Fase 3 – Presentació dels resultats

Perquè els alumnes puguin expressar els resultats de la seva recerca de la manera més afí a les seves 
habilitats, s’hauran de complir les pautes proposades en el principi 2 del D.U.A. 

L’alumne podrà expressar les seves propostes de maneres diferents: mitjançant una descripció escrita, 
l’explicació oral enregistrada, un dibuix o croquis amb mesures,una infografia, un mitjà audiovisual com 
un vídeo... Es deixarà que l’alumne tingui autonomia i que treballi la seva originalitat. Depenentment de 
la durada del projecte, es podrien crear presentacions durant el procés per tal de veure l’avançament 
de la recerca. Durant aquestes presentacions parcials, el mateix grup classe podria ser el que planteja 
preguntes i observacions als seus companys.

El docent haurà de tenir estratègies per tal d’assegurar que la dificultat de l’activitat sigui l’adequada per 
cada alumne. També, haurà de revisar que no sigui massa simple.

La durada de l’activitat dependrà del nivell d’aprofundiment que es vulgui aconseguir així com dels 
objectius específics i el pes dels coneixements assolits en el currículum del curs.

Pel que fa a l’avaluació, l’autoavaluació tindrà un pes important. S’haurà de proposar un sistema 
d’autoavaluació perquè l’alumne pugui percebre quin ha estat el resultat final de la seva feina revisant els 
objectius inicials de l’activitat. Seria interessant que existís algun sistema d’autoavaluació global del curs 
perquè l’alumne pugui percebre la seva evolució.
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6 CONCLUSIONS

La diversitat a l’aula és una realitat, i els docents del segle XXI han de tenir recursos i mitjans per poder 
tractar-la de manera òptima i eficient. Com més factors limitadors afectin el professorat, menors serà la 
possibilitat que els docents manifestin una millor actitud cap a la inclusió educativa (Granada Azcárraga, 
Pomés Correa i Sanhueza Henríquez 2013). Aquests factors limitadors poden ser la manca de mitjans, la 
falta de coneixements i la mala formació pel que fa a l’atenció de la diversitat als centres educatius. 

Com dèiem a la introducció del treball, l’atenció a la diversitat actual generalment es basa en l’adaptació 
personalitzada de certs elements (exàmens, documentació i explicacions, activitats...) per tal que l’alumne 
amb necessitats educatives especials pugui treballar l’assignatura. Això implicarà que un sol professor 
haurà de preveure una gran diversitat d’adaptacions i gestionar-les de manera efectiva en classes on 
sovint el nombre d’alumnes s’apropa o supera els 30 individus. Aquesta manera de gestionar la diversitat 
no permetrà una atenció de qualitat per la manca de recursos humans per poder dur-la a terme.

Però, que passaria si aquest nombre d’adaptacions es reduís al mínim o, en alguns casos, a 0? Molt 
probablement, els docents podrien gestionar les classes de manera més eficien i podrien mantenir un 
nivell d’energia suficient per tractar amb eficàcia a tots els alumnes.

El concepte de Disseny Universal per a l’Aprenentatge té com a objectiu reduir aquests factors limitadors 
i proporcionar als docents, pautes per tal de poder atendre a tots els estudiants de manera menys 
homogènia, més motivadora i més autònoma, minimitzant l’atenció individualitzada dels alumnes amb 
necessitats educatives especials.

A més a més, en el context de l’assignatura de tecnologia a l’E.S.O., la interacció entre el món i l’humà 
pren un paper clau i facilita la creació d’un espai de reflexió on es pot tractar la visió global i inclusiva de 
les relacions entre els humans i el món que els envolta.

La visió del món que es planteja als estudiants, seran els fonaments per la seva actuació com a adults. 
Per aquest fet, la introducció d’una visió inclusiva de la tecnologia, promourà l’assimilació de valors com 
l’empatia, la igualtat i el respecte, introduint la diferència i la diversitat humana com una normalitat i un 
element bàsic a l’hora d’entendre la riquesa social del nostre món.

Encara que no s’ha dut a terme empíricament, la implementació dels criteris del D.U.A. i la visió universal 
de les activitats i conceptes a l’assignatura de tecnologia obririen un gran ventall de possibilitats. 

L’assignatura de tecnologia seria un molt bon camp de proves per tal de testejar aquests conceptes en el 
context de l’E.S.O. al nostre país.

Aquest document no té com a objectiu posar en pràctica els conceptes esmentats anteriorment, sinó que 
ha volgut ser un recull d’evidències i de pautes per tal que, en futurs estudis, es puguin dur a terme casos 
pràctics que puguin proporcionar dades empíriques sobre les millores en l’aprenentatge dels alumnes amb 
diversitat funcional i altes capacitats, així com la resta d’alumnes exposats a un sistema d’aprenentatge 
basat en el D.U.A.

Tal com hem vist, ha quedat demostrat en estudis Nord Americans, la millora que proporciona 
la implementació dels tres factors claus del D.U.A. en l’aprenentatge dels alumnes en general i més 
particularment en alumnes amb necessitats educatives especials. També segons alguns estudis, millora 
el nivell d’eficiència del professorat, baixa el nivell d’estrès i augmenta la satisfacció dels docents (Katz, 
2015).

Amb l’ajuda d’aquest treball, les referències consultades i altres documents relacionats amb el tema, 
encoratjo a portar a l’aula de tecnologia les pràctiques proposades i estudiar els resultats obtinguts. 
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