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Les 6 estrat•gies clau per al suport
de la inclusi— a lÕescola i a la classe
GORDON L. PORTER I JULIE A. STONE
NEW BRUNSWICK á CANADË
Aquesta pon•ncia explica com sÕha creat un entorn inclusiu al Districte
Escolar de Woodstock, New Brunswick, durant els darrers 12 anys.

ANTECEDENTS
Durant els darrers deu anys, lÕescola de barri ha canviat molt al Canadˆ. Un
dels canvis mŽs evidents Žs la integraci— dÕalumnes amb discapacitats a les
classes ordinˆries. Aquest canvi no tan sols ha atret lÕatenci— dels cercles
educadors, sin— que tambŽ ha provocat commoci— entre els mitjans de
comunicaci— i sÕha debatut als tribunals. En algunes zones del Canadˆ, la
confrontaci— ha estat for•a accentuada entre els que aproven la integraci— i els
que no hi estan dÕacord (Porter i Richler, 1990). A molts districtes escolars, la
implantaci— de lÕensenyament inclusiu ha estat un •xit, mentre que a dÕaltres,
encara sÕesforcen per aconseguir-ho.
Alguns districtes escolars canadencs han recorregut als tribunals per aturar
les solálicituds dÕinclusi— que feien els pares. En un cas dÕalt nivell mŽs recent
(Eaton contra el Consell Escolar de la regi— de York, 1996), el Tribunal Suprem
del Canadˆ va donar suport al concepte que, idealment, la inclusi— hauria de
formar part del sistema educatiu. De tota manera, en aquest cas concret, lÕalt
tribunal va fallar que no era la millor opci— per a aquest alumne. En
conseqŸ•ncia, doncs, els tribunals analitzaran la inclusi— cas a cas. Per tant,
lÕevoluci— cap a la inclusi— anirˆ avan•ant a mesura que una escola rera lÕaltra
vagi implantant prˆctiques que segueixin aquest model.
LÕ•xit dels programes inclusius ha estat ben documentat. El futur creixement
i evoluci— dÕaquests m•todes dependrˆ del fet que els districtes escolars
sˆpiguen veure quines s—n les prˆctiques que funcionen i les comparteixin amb
altres districtes. Aquest cap’tol tracta dels fonaments filos˜fics de la inclusi— i
ofereix sis camps espec’fics de bones prˆctiques que han sorgit dÕun dels
districtes escolars de New Brunswick.
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LÕEXPERIéNCIA DE WOODSTOCK
En els darrers dotze anys, el districte escolar de Woodstock, a New Brunswick
(Districte Escolar 12), sÕha comprom•s a seguir una pol’tica educativa
Òtotalment inclusivaÓ. El fet dÕadoptar aquesta pol’tica va anar precedit de
lÕexperi•ncia durant diversos anys amb un plantejament mŽs conservador
aplicat a una classe especial per a alumnes amb greus dificultats. Els intents
dÕintegraci— es basaven en la capacitat o aptitud per aprendre que es percebia
en lÕalumne, aix’ com en lÕhabilitat del mestre de la classe ordinˆria per acollirlo. Al cap de diversos anys dÕimplantar aquest plantejament de manera diligent,
el professorat, les autoritats i els pares vˆrem arribar a la conclusi— que hav’em
aconseguit sortir-nos-en prou bŽ com per anar mŽs enllˆ de lÕaspecte te˜ric i
canviar el nostre model. Es va canviar el model i el nou plantejament es basava
en el sup˜sit de la plena inclusi— de tothom. Des dÕaquesta perspectiva, el punt
de partida va ser entrar a les classes ordinˆries, i tan sols tractar de cercar
solucions alternatives per a alumnes concrets, quan no es poguessin satisfer les
necessitats de lÕalumne a la classe ordinˆria, o bŽ quan lÕalumne en qŸesti—
representŽs un obstacle per a lÕaprenentatge de la resta de la classe (Porter,
1991).
Cap al 1985, les escoles de la zona de Woodstock ja no tenien classes
especials i tots els alumnes anaven a classes de la seva edat, en les quals
lÕobjectiu del professorat era clar: ensenyar a tots els alumnes dÕuna classe
diversa i heterog•nia.
Durant aquests anys des que vˆrem iniciar aquest plantejament, nÕhem apr•s
molt sobre qu• fa que la inclusi— tingui •xit a les nostres escoles. Una bona part
dÕaquest •xit tŽ relaci— amb el fet de cohesionar una comunitat de persones que
estan decidides a fer que funcioni -a la classe, a lÕescola i a la comunitat. Hem
tingut constˆncia del fet que la nostra comunitat ha canviat de manera
important des de que vˆrem aplicar un plantejament inclusionista al sistema
educatiu. En aquest cap’tol, procurem exposar algunes de les nostres
experi•ncies.

COLáLABORACIî PEL CANVI
Va ser grˆcies als esfor•os conjunts de pares, dÕautoritats a nivell de districte
i del professorat dÕeducaci— especial que es va poder avan•ar cap als programes
inclusionistes per a alumnes amb discapacitats (Porter, 1986). Els pares varen
aportar lÕest’mul inicial. Alguns dÕells van ser especialment œtils a lÕhora de
compartir punts de vista sobre els seus fills, els quals gaudien dels avantatges
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de formar part dÕuna comunitat escolar ordinˆria. Tant els pares com els
professionals amb qui van colálaborar, cada cop tenien mŽs clar que no
aconseguirien els objectius que sÕhavien marcat amb els alumnes, a travŽs de
participar en classes o programes separats. En el nostre cas, les autoritats
escolars i el professorat varen acceptar la visi— que tenien els pares sobre la
inclusi— i varen estar dÕacord a treballar amb ells per implantar un programa
que aconsegu’s aquest objectiu. Va ser en aquest entorn de colálaboraci— i
participaci— on vˆrem poder crear el nostre programa dÕinclusi—.
Per aconseguir tirar endavant, era vital que els educadors donessin suport al
punt de vista que els pares tenien sobre la inclusi—. El professorat i les
autoritats escolars tenen a les seves mans la capacitat de fer Òque funcioniÓ o
de Òveure com fracassaÓ, segons lÕactitud que prenguin davant la inclusi—. La
iniciativa de les escoles de Woodstock va tenir un alt grau dÕacceptaci— i de
recolzament. Aquest recolzament es va aconseguir fent que aquesta necessitat
de canviar no nomŽs la transmetessin les autoritats escolars als mestres de les
classes, sin— que tambŽ es fes per mitjˆ del contacte directe amb els pares.
DÕaquesta manera, el personal escolar va quedar molt conven•ut de la inquietud
dels pares per fer que els seus fills tinguessin lÕoportunitat dÕaprendre, jugar i
crŽixer amb els seus iguals.

MARC DE SUPORT
Un cop va quedar clar el comprom’s pres amb la inclusi—, qui sÕhavia
dÕencarregar que el professorat tinguŽs el recolzament necessari per seguir
endavant, va ser la direcci— de les escoles i del districte. Les persones que
ocupaven llocs de responsabilitat sovint tenien problemes per donar el que seÕls
demanava. De tota manera, al cap dÕun temps, van anar sorgint tres idees clau
que facilitaven un marc de suport.
En primer lloc, vˆrem acceptar la realitat del fet que crear programes
inclusius a les escoles representa un repte molt important per a totes les parts
implicades -els alumnes, els pares, els mestres i les autoritats. Implantar
lÕensenyament inclusiu no Žs com aprovar un programa per a una nova llengua
o bŽ un nou text cient’fic. Es tracta dÕun canvi molt mŽs profund; fa trontollar
els conceptes que tenim sobre la missi— de lÕensenyament i sobre el procŽs
educatiu i dÕensenyament (Fullan, 1981). Per tant, Žs for•a important que el
professorat tingui la possibilitat dÕaprendre, reflexionar i trobar noves maneres
de pensar i dÕactuar.
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En segon lloc, per fer que lÕensenyament inclusiu tinguŽs •xit, calia que el
professorat rebŽs suport a lÕhora de crear prˆctiques noves i eficaces a les
classes i a les escoles. No Žs gens fˆcil ensenyar a classes heterog•nies on els
alumnes tenen necessitats diverses. A mŽs, tampoc es tracta dÕuna ˆrea amb
la qual el professorat sÕhi hagi familiaritzat massa durant lÕetapa de formaci—
pr•via a lÕexercici de la doc•ncia. Per tant, els districtes escolars i les escoles ho
han de compensar tot facilitant formaci— interna que es concentri en temes de
la classe i de lÕescola (Perner i Porter, 1996).
I finalment, cal dir que, tot i que ens compromet’em amb lÕensenyament
inclusiu per als alumnes amb discapacitats, tambŽ vˆrem prendre la decisi—
conscient de dir que no preten’em aconseguir un ÒprogramaÓ o bŽ un ÒprocŽsÓ
que garant’s un •xit immediat. Ben al contrari, vˆrem remarcar que ens
esperˆvem trobar problemes i dificultats, i vˆrem avan•ar que el nostre personal
es trobaria en situacions en qu• no sabria exactament com reaccionar. TambŽ
ens vˆrem comprometre amb nosaltres mateixos a recolzar dÕuna manera activa
els mestres que trobessin quins eren els problemes i proporcionar-los estrat•gies
de treball per ajudar a superar-los (Porter, Wilson i altres, 1991).
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ESTRATéGIES CLAU PER A LA INCLUSIî
A partir dÕaquestes tres idees que ens marcaven la pauta, vˆrem anar
avan•ant en el nostre objectiu de servir tots els alumnes, en classes de la seva
edat i a les escoles de barri. Durant uns quants anys, vˆrem destinar recursos
a tipus dÕajut molt diversos, per˜, pel que hem vist a travŽs de lÕexperi•ncia
dels darrers deu anys, es poden identificar sis ˆrees dÕajut o dÕiniciativa clau que
han marcat la difer•ncia. Seguidament, en farem una breu descripci—.

ESTRATéGIA NòM. 1:
CREAR EQUIPS ESCOLARS DÕATENCIî A LÕALUMNAT
LÕEquip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat (lÕequip escolar) Žs el mitjˆ clau a travŽs
del qual el professorat rep recolzament a les nostres escoles. Durant els primers
anys en qu• vˆrem aplicar el programa dÕensenyament inclusiu, no es veia la
necessitat de definir tan clarament la idea dÕun equip. Sab’em que els membres
del personal havien de treballar junts per colálaborar i coordinar el recolzament
que rebien els alumnes i els mestres de les classes. De tota manera, no
pensˆvem en un ÒequipÓ, en la forma que ho fem ara, com a punt central dÕuna
ˆmplia varietat de tasques.
Al nostre districte, un dels passos mŽs cr’tics en lÕevoluci— cap a trobar un
equip escolar va ser el fet de poder introduir la figura del Òmestre de m•todes
i recursosÓ (el mestre M&R) que aportŽs un nou rol al professorat dÕeducaci—
especial i al de recursos. Tot i que mŽs endavant explicarem detalladament
aquesta nova figura i el paper que juga, cal deixar clars alguns dels aspectes
on intervŽ en relaci— amb lÕequip escolar. El nou paper del mestre M&R se
centrava mŽs en recolzar i colálaborar de forma indirecta amb els mestres
dÕescola, que en fer la instrucci— directa amb els alumnes tal com sÕhavia fet
anteriorment. En conseqŸ•ncia, els mestres M&R van passar una bona part del
seu temps entrant i sortint de les classes, fent comprovacions sobre el que hi
passava i observant si els mestres necessitaven mŽs ajut o ajut dÕun altre tipus.
LÕajut podia venir en forma de colálaborar en la planificaci— o bŽ en concebre
estrat•gies, o tambŽ podia venir en forma de lÕajut paraprofessional dÕun
professor auxiliar. A les escoles mŽs grans, hi havia entre dos i tres mestres
M&R als quals seÕls assignava aquesta responsabilitat.
La incorporaci— dÕun o mŽs mestres M&R, que es dedicaven a visitar les
classes i que treballaven amb els mestres, va donar lÕimpuls necessari per crear
un equip escolar dÕatenci— a lÕalumnat. La direcci— de les escoles -el director i
el sotsdirector- tambŽ participaven en activitats semblants amb els mestres,
per˜ per motius diferents i amb un objectiu tambŽ diferent. A mesura que el
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procŽs avan•ava, els mestres M&R van experimentar una transici— en el seu
sentit dÕidentitat professional i de responsabilitat. Al principi, seÕls considerava
Òpersonal dÕensenyament especialÓ amb un paper i una assignaci— circumscrita
al districte i centrada en ensenyar Òalumnes amb necessitats especialsÓ i
mestres de les classes on sÕassignaven aquests alumnes. El personal del
districte feia un seguiment molt de prop del seu treball. Tot i que aquesta
situaci— va ser œtil durant lÕ•poca de transici— i de canvi, a llarg termini no es
podia mantenir igual.
La percepci— que es tenia sobre el rol del professorat de M&R va anar
canviant de manera natural amb el temps. Tot i que els directors sempre havien
mostrat inter•s per la feina dels mestres M&R, lÕestreta interpretaci— que
inicialment es feia de les seves responsabilitats limitaven molt la interacci— en
assumptes dÕeducaci— especial. Al cap dÕun temps, es van ampliar les
responsabilitats dels mestres M&R i ara cobrien un ventall mŽs ampli de
necessitats per als mestres i els alumnes. Era natural preveure que haurien de
donar suport als mestres a lÕhora de fer el seguiment dÕalumnes amb lleugers
problemes dÕaprenentatge i dÕalumnes en situaci— de risc, per˜, al cap dÕun
temps, aquest suport es va anar ampliant a situacions en les quals els mestres
necessitaven suport a lÕhora de treballar amb alumnes que mostraven
problemes de comportament i dÕaltres que trobaven que lÕescola no els oferia
prou reptes i reclamaven mŽs contingut. Vˆrem trobar que en totes aquestes
situacions, tambŽ eren vˆlids els mateixos processos i les mateixes estrat•gies
de suport al professorat. La conseqŸ•ncia va ser que, de forma inevitable, els
mestres M&R es van veure involucrats en molts mŽs afers de cabdal
importˆncia per al funcionament general de lÕescola del que sÕhavia previst en
un principi. I aix˜ va portar a la necessitat dÕuna coordinaci— mŽs formal i
estructurada del treball entre els mestres M&R i lÕadministraci— de lÕescola, i es
va arribar a la designaci— oficial de lÕ ÒEquip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnatÓ.
La transici— cap a un Òequip escolarÓ mŽs formal, a cadascuna de les escoles,
tambŽ es trobava vinculada a les expectatives de les autoritats del Districte 12.
En els primers estadis del programa dÕinclusi—, el personal dels Serveis a
lÕAlumnat del Districte es trobava sovint amb els mestres M&R, moltes vegades
sense la pres•ncia de la direcci— de les escoles i dels mestres dÕescola. Aquesta
va ser la manera mŽs rˆpida de fer el seguiment i de donar suport al nou estil
de treball dels mestres M&R. Els mestres M&R necessitaven ajut i ˆnims en els
esfor•os que feien per conv•ncer a dÕaltres membres del personal que calia
seguir donant suport al programa dÕinclusi—. No va ser fˆcil i, al comen•ament,
una de les prioritats va ser el fet de refor•ar la visi— que es tenia de la inclusi—.
MŽs endavant, hi va haver alguns membres del personal del districte que varen

5á7

programar reunions formals amb personal de lÕescola cada sis o vuit setmanes.
En aquestes reunions, el personal del districte va crear un calendari i les va fer
servir per con•ixer de prop com evolucionaven les coses a lÕescola i saber si hi
havia temes o preocupacions en les quals calia que el districte sÕhi involucrŽs i
hi donŽs suport. El personal del districte en prenia acta i sÕenviava c˜pia a tots
els components del personal escolar. En aquestes reunions hi participava el
director, el sotsdirector, els mestres M&R i el professor conseller. Si es
considerava adequat, en algunes escoles tambŽ hi assistien un o diversos
professors auxiliars.
En els darrers anys, a un membre de lÕEquip dÕAtenci— a lÕAlumnat del
Districte se li assigna la funci— dÕenlla• amb cada equip escolar. Habitualment,
a cadascun dels membres del personal del districte li pertoquen dues o tres
escoles. LÕequip escolar es troba cada setmana i tracta els temes bˆsics que
calen per donar suport a mestres i alumnes. La taula 1.1 mostra el concepte de
lÕEquip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat.

Taula nœm. 1 Equip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat

Educaci— inclusivaÉ
Servei directe

Professor
habitual
de classe

Servei indirecte & recolzament i colálaboraci—
Equip escolar
á Professor de suport
á Professor conseller
á Director
á Altres professors
á Para-professional (s)
á Pares
á Altres estudiants
á Altres

Al Districte 12, el mestre dÕescola Žs qui facilita el servei directe als alumnes
i, el que fa la resta de persones involucrades Žs donar suport al mestre i,
indirectament als alumnes. Fins i tot els professors auxiliars, que pot ser que
siguin a lÕaula treballant amb alumnes concrets, ho fan sota lÕexpl’cita direcci—
del mestre de la classe.
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RESPONSABILITATS DE LÕEQUIP
Coordinar els esfor•os del personal dÕatenci— a lÕalumnat
i de la direcci— de lÕescola
Ben aviat, ens vˆrem adonar que els mestres M&R i els professors consellers
havien de treballar conjuntament amb la direcci— de lÕescola per aconseguir fer
bŽ la feina. Malgrat que el rol i funci— de cadascun dels membres de lÕequip Žs
diferent, tots juguen un paper important en el recolzament que es d—na als
mestres per aconseguir els nivells mŽs alts dÕ•xit possible amb els alumnes. Les
reunions dÕequip donen la possibilitat de compartir informaci— i de coordinar
esfor•os per aconseguir millors resultats.

Fixar necessitats de suport als mestres
Les autoritats, els mestres M&R i els professors consellers van passar molt de
temps visitant aules, observant i debatent amb els mestres una s•rie de temes
i de situacions en qu• el mestre sortiria beneficiat del suport que se li oferia. La
Reuni— de lÕEquip dÕAtenci— a lÕAlumnat d—na una oportunitat per analitzar
aquestes necessitats i per escollir lÕestrat•gia mŽs adequada per ajudar el
mestre. A mŽs, dÕaquesta manera, es pot designar qui, dÕentre les persones que
componen lÕequip, Žs la millor per fer les tasques de donar suport, segons sigui
el seu rol i funci—, els coneixements i les habilitats, a mŽs del temps de qu•
disposa i les oportunitats. TambŽ permet que cada membre de lÕequip estigui al
cas dels esfor•os que fan la resta de components i aix˜ fa que tots aprofitin
millor el temps. En aquest nivell, el treball en equip tambŽ ajuda a identificar
els temes mŽs globals i de carˆcter mŽs met˜dic. En aquestes situacions, el
resultat pot ser un pla de servei intern mŽs gen•ric, o bŽ la creaci— dÕuna
estrat•gia per a un grup de mestres.

Aclarir les necessitats de lÕalumne
Les necessitats de lÕalumne vŽnen determinades dÕuna manera molt semblant
a les del mestre Ða travŽs de les observacions fetes en el dia a dia i del que es
parla amb els mestres a les aules. Els components de lÕEquip dÕAtenci— a
lÕAlumnat colálaboren amb els mestres a desgranar les necessitats concretes
dels alumnes, tant les dels identificats, com les dels que van sorgint durant el
treball fet de manera conjunta. Els components de lÕequip poden compartir
informaci— sobre les necessitats dels alumnes, a mŽs dels punts de vista dels
pares i dels mestres durant les reunions programades.
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Establir les prioritats
El treball que han de fer el personal de suport i els alumnes a cada escola Žs
infinit. Sempre hi ha mŽs feina de la que es pot fer. En aquest sentit, lÕequip
revisa les accions que sÕhan empr•s sobre temes que havien sorgit en reunions
anteriors i acorden quines s—n les prioritats. Poden decidir com fan servir el
temps de qu• disposen, adjudicar el suport que han de facilitar els professors
auxiliars o els paraprofessionals i fer altres retocs als programes i activitats per
reflectir-hi les prioritats que sÕhan establert. TambŽ poden fer recomanacions
sobre lÕœs dels recursos econ˜mics de lÕescola o dÕaltre tipus que puguin ajudar
a millorar la situaci—. Com a equip, les prioritats que fixin es poden reflectir tant
en el pla de millora escolar, com en propostes de projectes que tinguin per
objectiu millorar lÕefectivitat de lÕescola.
Definir les necessitats per a resoldre un problema
Si lÕequip escolar Žs efica•, pot ajudar a resoldre moltes de les dificultats amb
qu• es troben els mestres de manera habitual. Quan el recolzament que pot
facilitar un membre concret de lÕequip Žs insuficient, lÕequip pot fer un
plantejament mŽs intensiu de la situaci—, tant si es basa en lÕalumnat com si ho fa
en el colálectiu de mestres, o bŽ si afecta a un grup dÕalumnes dÕun curs concret.
Sovint, Žs mŽs fˆcil arribar a una soluci— si diversos components de lÕequip
treballen de forma conjunta. En altres casos, pot ser que sÕhagi de convocar una
reuni— per solucionar-ho. En lÕestrat•gia nœmero 5 sÕexplica el procŽs que sÕha fet
servir al Districte 12 sota el nom de ÒMestres que ajuden a dÕaltres mestresÓ.
Identificar la necessitat de rebre recolzament extern o del districte
Cal que lÕequip escolar sigui el mŽs autosuficient possible, per˜, malgrat aix˜,
serˆ inevitable que lÕequip es trobi en situacions que facin necessˆria la
intervenci— de personal del districte o dÕinterlocutors externs. LÕequip escolar
coordinarˆ aquest recolzament extern i es farˆ servir per millorar el treball del
propi equip. Aquesta mena de recolzament el pot donar un psic˜leg, un
consultor educatiu o bŽ algun tipus de terapeuta. TambŽ pot ser que els
components de lÕequip hagin de solálicitar mŽs recursos escolars, com ara un
professor auxiliar o bŽ un conseller dÕalumnes. Els recursos tambŽ poden ser de
tipus econ˜mic per poder pagar diversos mestres interns que treballen en
assumptes de necessitat especial.
Aquests s—n, doncs, alguns dels aspectes en els quals els Equips Escolars
dÕAtenci— a lÕAlumnat han esdevingut part decisiva del programa dÕensenyament
inclusiu del districte. El procŽs dÕevoluci—, creixement i canvi Žs continuat.
Sabem que la colálaboraci— del treball en equip Žs un factor molt important per
fer que el nostre model funcioni bŽ tant per als alumnes com per als mestres.
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ESTRATéGIA NòM. 2:
EL NOU ROL DEL PROFESSORAT DÕEDUCACIî ESPECIAL
Les classes inclusives fan innecessˆries les classes i els mestres dÕeducaci—
especial que ensenyen directament a alumnes amb necessitats especials. En
principi pot donar la impressi— de ser una bona ocasi— per estalviar diners als
maltractats pressupostos escolars, per˜ si es vol que el programa tiri endavant
i es pugui recolzar els mestres, els estalvis sÕhan de fer servir per donar un tipus
de servei diferent. Per dir-ho encara mŽs clar, els recursos que es fan servir per
a lÕensenyament separat, sÕhan de fer servir per donar suport a lÕensenyament
en classes ordinˆries. Potser a llarg termini hi haurˆ superˆvit econ˜mic, per˜
els programes dÕensenyament inclusiu no sÕhan de veure com una manera
dÕestalviar diners. Al nostre districte, vˆrem establir un nou paper per als antics
mestres dÕeducaci— especial i els vˆrem anomenar ÒMestres de M•todes i
RecursosÓ (Porter, 1991). En aquest nou paper, els mestres de suport
colálaboraven amb els mestres dÕescoles ordinˆries i els aconsellaven, ajudaven
i animaven amb les tasques de suport que duien a terme. Aquest recolzament
va ser especialment decisiu al comen•ament, i mica en mica els mestres van
anar adquirint experi•ncia i confian•a tot ensenyant alumnes amb necessitat
especials. Actualment, es considera que els mestres de m•todes i recursos s—n
molt efica•os i un dels elements fonamentals del nostre programa
dÕensenyament inclusiu.

El mestre M&R com a membre de lÕEquip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat
A mŽs de donar suport directe als mestres dÕescola, el mestre M&R juga un
rol important com a membre de lÕEquip Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat. El mestre
M&R Žs el membre del personal que habitualment proposa temes sobre mestres
i alumnes concrets a les reunions setmanals de lÕequip. DesprŽs de consultarho amb lÕequip, el mestre M&R pot fer-ne refer•ncia a lÕEquip dÕAtenci— a
lÕAlumnat del Districte o bŽ a organismes externs com ara els Serveis Sanitaris
i de la Comunitat o els de Salut Mental. El mestre M&R Žs el que aporta
informaci— en les situacions que altres membres plantegen al grup. Aquests,
igual que les persones a qui donen suport, s—n mestres dÕescola amb
experi•ncia i credibilitat. A mŽs, han estat degudament formats per dur a terme
la seva tasca i, en conseqŸ•ncia, gaudeixen dÕexperi•ncies i coneixements en
profunditat sobre prˆctiques de classe. El rol dels mestres M&R Žs fonamental
per a lÕequip quan es tracta dÕafers dÕensenyament i de gesti— de classes.
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El mestre M&R com a conseller
El mestre M&R Žs un bon conseller per a la inclusi— escolar, i es troba en una
posici— que sovint li permet aconsellar els alumnes. De tant en tant, el mestre
M&R pot treballar directament amb els alumnes per veure quines s—n els punts
forts i els punts d•bils que els diferencien. TambŽ treballa amb els pares i
mestres per tenir mŽs informaci— sobre lÕestudiant. A mesura que avan•a el
treball, es va guanyant en perspectiva sobre lÕalumne: les capacitats i
necessitats que tŽ. Els mestres M&R fan servir aquest coneixement de manera
continuada per obtenir i donar el suport adequat al mestre i a lÕalumne. Com a
consellers, treballen diligentment per fer que les actituds i lÕambient siguin
positius i de recolzament per a lÕalumne. Al districte 12, els mestres M&R fan
els impossibles per poder facilitar recursos, recolzament emocional i motivaci—,
per trobar solucions als problemes que, a vegades, puguin amena•ar la
colálocaci— dÕalumnes en classes ordinˆries.

El mestre M&R com a intermediari
El mestre M&R fa dÕintermediari en diverses reunions per solucionar
problemes que tenen lloc durant la setmana escolar. Al districte 12, la reuni— de
30 minuts per solucionar problemes -ÓMestres que ajuden a dÕaltres mestresÓha passat a formar part del treball habitual de mestres i directors. De lÕescola
no en surten refer•ncies per donar suport si, abans, no sÕha fet una reuni— per
solucionar problemes i posteriorment sÕhan dut a la prˆctica les idees que
nÕhagin sorgit. Els mestres M&R reben formaci— per fer que el procŽs a seguir
per resoldre problemes sigui mŽs fˆcil. Fins i tot, quan no presideixen la reuni—,
es demana als mestres M&R que en coordinin la preparaci—. TambŽ juguen un
paper important en la formaci— dÕaltres membres del personal sobre com
organitzar aquestes reunions. A mŽs, els mestres M&R s—n qui organitzen la
majoria de confer•ncies de cas i reunions entre organismes.

El mestre M&R com a director de cas
Tot i que el mestre dÕescola tŽ responsabilitat directa sobre lÕalumne, en la
majoria dels casos el mestre M&R actua com a director de cas. Com que el rol
dÕaquesta feina rau mŽs en donar suport al mestre dÕescola que en
lÕensenyament directe a lÕalumne, el mestre M&R es troba en millor situaci— per
gestionar els serveis que es donen. Els mestres M&R estableixen lÕhorari de
treball que ha de fer un professor auxiliar. Quan sÕha de celebrar una reuni—
sobre lÕalumne, s—n ells qui es posen en contacte amb els pares i amb els
organismes externs afectats. El mestre M&R tŽ un fitxer de cada alumne i Žs
qui organitza les anotacions i la informaci— en general per poder-la distribuir.
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El mestre M&R com a professional
Els mestres M&R s—n mestres qualificats i efica•os, amb una bona formaci—.
A mŽs de la seva experi•ncia anterior a classe i del t’tol de magisteri, els
mestres M&R reben formaci— mensual des del districte. A les jornades de
formaci— es tracta de temes concrets com ara lÕavaluaci— de diagn˜stics,
lÕaprenentatge dÕinventaris dÕestil, la gesti— del comportament, lÕalfabetitzaci—,
la teoria del canvi, lÕensenyament a diversos nivells i la intelálig•ncia mœltiple.
A mŽs, els mestres M&R es dediquen a treballs de lectura en grup, en els quals
es comparteixen les millors prˆctiques i la recerca que sÕestˆ fent en el moment.
Es demana i es d—na suport als mestres M&R perqu• participin en cursos
dÕestiu, cursos universitaris, congressos i seminaris que tractin dels temes que
afecten els mestres i alumnes en situacions heterog•nies i diferents. Un dels
requisits en el rol de mestre M&R Žs que lÕevoluci— professional sigui
continuada. Ells creen i duen a la prˆctica el concepte de lÕaprenentatge
continuat i reconeixen la importˆncia de fer que aquesta teoria i aquesta
prˆctica mantinguin vig•ncia.
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ESTRATéGIA NòM. 3:
PLANTEJAR NOVES ESTRATéGIES DÕENSENYAMENT
El personal del districte 12 reconeix que els alumnes aporten una s•rie
dÕhabilitats per aprendre, talent i interessos a lÕentorn de la classe. Els mestres
que treballen en entorns inclusius fan servir les t•cniques de planificaci— i
dÕensenyament per incorporar la diversitat que hi ha entre els alumnes.
Comprenen que tots els alumnes no assimilen la mateixa informaci— de la
mateixa manera, ni tots a la vegada. Al districte 12, es forma els mestres per
plantejar lÕensenyament anomenat Òensenyament a diversos nivellsÓ (Collicott,
1991). Aquest acostament a la planificaci— i a lÕensenyament ressalta la
necessitat que els mestres analitzin els objectius generals de lÕensenyament, els
conceptes que cal aprendre, la manera com es presenta la informaci— als
alumnes i per mitjˆ de quins m•todes el mestre avalua lÕevoluci— de lÕalumne.
LÕensenyament a diversos nivells permet al mestre preparar una classe per a
tot el grup i anar treballant els objectius dÕalumnes concrets per mitjˆ
dÕactivitats a classe. LÕensenyament a diversos nivells es basa en la l˜gica de la
prˆctica educativa. En el per’ode de formaci— es fan servir diversos models o
teories relacionades amb la prˆctica pedag˜gica. En concret, es tracta dels
Nivells de Funcionament Cognitiu de Bloom (Bloom, 1969); de la Teoria
dÕIntelálig•ncia Mœltiple de Howard Gardner (Gardner, 1983); i de
lÕAprenentatge en Cooperaci— (Johnson & Johnson, Holubec, 1984).
LÕensenyament a diversos nivells funciona tant amb alumnes de batxillerat com
en alumnes de primˆria o de secundˆria. Els mestres troben que Žs œtil fer
servir el procŽs de planificaci— de lÕensenyament a diversos nivells, dividit en
quatre passos a lÕhora de preparar activitats de classe que sÕadaptin a les
necessitats dels alumnes. Breument descrits, aquesta planificaci— de quatre
passos Žs la segŸent:
Pas 1: Establir els conceptes que cal aprendre a cada lli•—
Els mestres trien idees generals o bŽ tres o quatre conceptes importants dels
quals els alumnes nÕhaurien de tenir un coneixement bˆsic. La resta dÕactivitats
preparades per a la classe o lli•— haurien de dur lÕalumne a adquirir aquest
coneixement.
Pas 2: Establir el m•tode de presentaci—
En aquest punt del procŽs, els mestres decideixen de quina manera els
alumnes rebran la informaci— necessˆria per treballar amb les idees a la part
prˆctica del procŽs. El mestre ha de decidir si ha de fer una xerrada, projectar
pelál’cules o diapositives, organitzar un treball en grup i fer que els alumnes
trobin la informaci—, o bŽ fer una demostraci— o una sortida de camp. Els bons
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mestres van canviant lÕestil de la presentaci— de manera que els diferents tipus
dÕalumnes troben lÕoportunitat dÕaprendre de la manera que millor els va. Els
mestres han de ser conscients del que han apr•s sobre la Taxonomia de Bloom,
el Model dÕIntelálig•ncia Mœltiple i el concepte de la Participaci— Parcial.
Pas 3: Establir el m•tode prˆctic
Sovint, els mestres no donen prou temps als alumnes per assimilar la
informaci— que reben o per practicar els coneixements que els ensenyen. A
vegades passa que es d—na una informaci— als alumnes i seÕls demana que
lÕhagin assimilat lÕendemˆ mateix per mitjˆ dÕun examen. El pas nœmero 3
dÕaquest procŽs ha estat concebut per ajudar els mestres a crear activitats que
donin a lÕalumne lÕoportunitat de manipular nous conceptes i els pugui afegir als
coneixements ja adquirits. ƒs durant aquesta fase que els alumnes troben mŽs
interessant i desafiant participar en activitats que posen a prova la seva
capacitat de pensament -fent-los analitzar, avaluar, demostrar o crear. Es
demana als mestres que, a lÕhora de crear activitats per aquesta fase en la
planificaci— de lli•ons, estudi•n el treball fet per Bloom, Gardner i Johnsons.
Pas 4: Establir el m•tode dÕavaluaci—
Els mestres reconeixen que hi ha mŽs dÕuna manera dÕavaluar lÕaprenentatge
de lÕalumne. Entre les diverses maneres que hi ha per veure si lÕalumne ha
apr•s el que Žs important, cada cop sÕaccepten mŽs ÒlÕavaluaci— de la carteraÓ,
les entrevistes enregistrades, recollir mostres de treball, els projectes, les
demostracions, els discursos, els dictats i les lectures. Durant moltes
generacions, lÕescriptura ha estat el que sÕha valorat mŽs per mesurar el
rendiment. De moment, segueix sent un instrument vˆlid a lÕhora dÕavaluar el
coneixement de lÕalumne, per˜ si es fa servir de forma exclusiva, deixa de
banda els alumnes que tenen discapacitats dÕaprenentatge de qualsevol tipus,
o bŽ els alumnes amb forta capacitat verbal o mem˜ria motriu.
Durant el per’ode de formaci— MLI (Multi-Level Instruction/Ensenyament a
diversos nivells), els mestres tambŽ aprenen estils dÕensenyament i
dÕaprenentatge. Es fa un repˆs general dels quatre estils docents: el que pensa, el
que mesura, el que sent i el que intueix (Jung, 1987). A continuaci—, seÕls demana
que omplin un formulari per veure a quin tipus corresponen. TambŽ seÕls demana
que reconeguin quins alumnes tenen problemes amb un estil docent concret. Cal
esperar que els mestres es fixin en els tipus dÕalumnes que tenen quan preparen
les activitats socials i acad•miques. Durant les sessions de formaci—, els mestres
tambŽ miren de trobar nous estils dÕaprenentatge. SeÕls demana que quan
preparin la programaci— de les classes, pensin en la necessitat de tenir en compte
les capacitats auditives, visuals, motrius i digitals dels alumnes.
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LÕensenyament a diversos nivells fa que els mestres hagin de rumiar diverses
teories a lÕhora de fer la planificaci—. Al comen•ament, aquest tipus de
plantejament es fa mŽs lent. Cal dir, que es recomana als mestres que primer
preparin les unitats dÕestudi i posteriorment decideixin el calendari en funci— de
la informaci— recollida. DÕaquesta manera, el mestre no ha de passar massa
temps al vespre decidint qu• farˆ a classe lÕendemˆ. Els mestres que han fet
servir lÕensenyament a diversos nivells sempre troben que les estones que
passen per preparar les classes Žs mŽs curt i sÕaprofita millor, i que els alumnes
tenen mŽs ganes i es mostren mŽs interessats en aprendre.
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ESTRATéGIA NòM. 4:
COMPROMêS AMB LA FORMACIî DE PERSONAL
A mŽs del treball en formaci— que es fa per millorar les prˆctiques
dÕensenyament que ja sÕhan explicat, els mestres disposen dÕun gran nombre
dÕoportunitats per dur a la prˆctica les capacitats necessˆries per fer que les
classes inclusives tinguin •xit. Es donen facilitats als mestres per tal que puguin
assistir als seminaris, cursos, congressos i esdeveniments similars que
organitza el districte. El districte 12 tambŽ convida conferenciants i oradors
externs que no pertanyen a la xarxa i que coneixen bŽ un camp espec’fic. Els
mestres participen, doncs, en sessions que organitza el Departament
dÕEnsenyament de la prov’ncia, a mŽs de participar en seminaris i congressos a
dÕaltres parts del Canadˆ i dels Estats Units.
Sovint, els mestres participen en les sessions de planificaci— i de preparaci—
mentre altres mestres els substitueixen a classe. DÕaltra banda, hi ha
estrat•gies que comporten reunions entre mestres i pares, treballar amb
consultors externs com ara psic˜legs, terapeutes i personal metge. Les
activitats que es fan per formar personal s—n molt diverses i es fa lÕimpossible
per garantir que sÕadaptin a les necessitats dels mestres.
Cal ser creatiu per millorar les oportunitats dÕuna formaci— de mestres
continuada i coherent; el districte 12 ha organitzat seminaris que comencen
quan acaba la jornada escolar i acaben a lÕhora de sopar. En aquestes situacions,
els mestres estan contents dÕoferir el seu temps i el districte els proporciona el
sopar. El districte tambŽ ha organitzat cursos de formaci— de divendres i
dissabte. En aquest cas, el districte paga al mestre substitut les hores del
divendres i els mestres donen les hores del dissabte. Dels ˆpats i de les despeses
de despla•ament tambŽ seÕn fa cˆrrec el districte. A mŽs, cada estiu, el districte
12 ofereix cursos dÕestiu que funcionen durant uns quants dies o una setmana.
Els mestres reben el menjar i seÕls paga el quilometratge. Si fa falta allotjament,
el Departament dÕEnsenyament pot subvencionar aquestes despeses.
En lÕensenyament inclusiu cal que sÕhi comprometin el districte, la direcci— de
les escoles i els mestres. Es tracta dÕesfor•ar-se cont’nuament per trobar les
prˆctiques que serveixin millor les necessitats del mestre dÕescola i de lÕalumnat
divers pel qual treballen.
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ESTRATéGIA NòM. 5:
ORIENTACIî PER SOLUCIONAR PROBLEMES
DE MANERA CONTINUADA
Per recolzar els programes inclusius, Žs bˆsic mantenir un comprom’s amb la
prˆctica professional efica•. Malgrat que el districte, lÕescola i el mestre hi
estiguin molt compromesos, sempre sorgiran problemes i dificultats i, per tant,
trobem que cal fer diversos plantejaments per solucionar-los, amb un •mfasi a
nivell escolar. Els sis factors que apareixen a la segŸent taula fan que els equips
escolars formats per solucionar problemes siguin œtils.
Taula Ð Per qu• cal equips escolars per solucionar problemes?
Factor

Avantatge...

Immediatesa

- sÕaconsegueix el que es vol de forma directa

Possessi—

- el mestre segueix tenint el control

Rellevˆncia

- les estrat•gies triades sÕajusten a les necessitats
expressades

Apoderament

- fa que les persones es moguin

éxit

- fa servir els punts forts com a base pel canvi

Colálaboraci—

- una idea porta lÕaltra -encavalcament

Els mestres tenen diverses opcions per afrontar una situaci— dif’cil. El primer
i mŽs clar Žs enfrontar-sÕhi personalment. Tot i que es tracta de lÕopci— mŽs
efica•, cal preveure que en molts casos, no nÕhi ha prou. La consulta a un expert
sÕha de considerar com a segona opci—, tot i que tŽ poca utilitat en un entorn
dÕescola pœblica. El fet Žs, per˜, que les escoles disposen de pocs experts de
veritat sobre problemes concrets. ƒs cert que els experts externs s—n œtils en
alguns temes molt concrets i especialitzats, per˜ la major part de lÕajuda que
necessiten els mestres tŽ relaci— amb els recursos de classe i dÕensenyament,
amb la gesti— de la classe i amb altres aspectes vinculats.
LÕalternativa mŽs viable, doncs, Žs la colálaboraci— amb companys del
personal de lÕescola. Aix˜ pot voler dir simplement parlar amb un company
mestre desprŽs de lÕescola o parlar del tema amb un mestre M&R. Volem
destacar el rol clau que pot tenir el mestre M&R en el recolzament personalitzat
als mestres per solucionar problemes. Pot semblar molt senzill per˜ de sempre
que els mestres sÕhan mostrat poc disposats a fer saber als seus companys
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quan necessiten que els aconsellin. No obstant, el repte de la inclusi— i de la
creixent diversitat entre els alumnes ha fet insostenible aquesta actitud. El fet
que un mestre demani ajuda a un altre sÕha convertit en un aspecte rutinari
mŽs dins la cultura escolar.
Els esfor•os interns de lÕescola poden consistir en un treball de colálaboraci—
mŽs organitzat amb un grup redu•t de mestres. Al districte 12, vˆrem crear un
model dirigit als equips escolars formats per solucionar problemes a partir del
model ÒEquip dÕAjut al MestreÓ concebut per James Chalfont el 1979 (Chalfont,
Pysh & Moulton, 1979) (Porter, Wilson & All, 1986). Vˆrem fer canvis al model
i el vˆrem adaptar a les necessitats del nostre programa dÕinclusi—. LÕanomenem
la reuni— per solucionar problemes dels ÒMestres que ajuden a dÕaltres mestresÓ
(Porter, 1994). Es tracta dÕun model per a reunions de trenta minuts, es parla
dÕestrat•gies prˆctiques i pertinents a una situaci— concreta que el mestre
dÕescola ha dÕafrontar. El problema pot tenir relaci— amb el comportament o
amb lÕensenyament; pot afectar a un sol alumne o bŽ a diversos alumnes; i els
altres poden opinar que Žs greu o no tan greu. De tota manera, si el mestre
troba que necessita recolzament, procurem garantir que la cultura escolar d—na
suport a la seva necessitat i que es demana la colálaboraci— a un petit grup de
companys. Els professors de m•todes i recursos, aix’ com els professors
consellers van rebre una formaci— molt ˆmplia per saber com conduir aquestes
sessions per solucionar problemes. Ens han estat de molt’ssima utilitat a lÕhora
de resoldre una bona part dels problemes amb qu• sÕhan trobat els mestres. I
el que Žs mŽs important, el fet de fer servir aquest model ha refor•at el
comprom’s general per solucionar problemes tan bŽ com sapiguem. Busquem
lÕassessorament dels experts quan en podem disposar, per˜ tambŽ insistim a fer
servir els nostres propis recursos (Porter, Wilson & All, 1991).
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ESTRATéGIA NòM. 6:
PROGRAMA DÕASSESSORAMENT I DE FORMACIî COMPLETA
Durant molts anys, els serveis dÕassessorament del districte 12 eren la
Ògermana pobraÓ del rol clau que posteriorment va sortir per als mestres M&R.
Als centres de batxillerat, els professors consellers assessoraven els alumnes en
la tria de cursos i de vocaci—, a mŽs dÕaspectes educatius posteriors a la
secundˆria. TambŽ facilitaven ajuda a alumnes concrets que demanaven serveis
dÕassessorament. LÕassessorament a les escoles primˆries i de mig grau tambŽ
era for•a tradicional, on predominava el model del consell individual i per grups.
El 1990, vˆrem comen•ar a implantar un nou model dÕassessorament que
promovia el Departament dÕEnsenyament, el ÒPrograma dÕAssessorament i de
Formaci— CompletaÓ, (Gysbers & Henderson, 1988) que Gysbers i els seus
colálaboradors de la Universitat de Missouri havien creat. El model
dÕassessorament de Gysbers establia la base per tal que un professor conseller
agafŽs el paper de convertir-se en un dels components fonamentals de lÕEquip
Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat. El programa feia un plantejament molt
interessant dÕun dilema que hav’em tingut amb els serveis dÕassessorament
durant un temps. El programa tradicional es basava clarament en ÒlÕalumne
deficientÓ o en el model dÕeducaci— especial tradicional. Es tractava dÕun
programa en el qual el conseller treballava de manera a•llada, sovint sota la
capa de la confidencialitat amb els alumnes afectats.
Els aspectes bˆsics del plantejament de formaci— completa que es fa de
lÕassessorament s—n for•a senzills. TŽ quatre parts, la primera de les quals Žs
un curr’culum dÕassessorament. Es tracta dels coneixements i capacitats del
programa que esperem que aprenguin els alumnes. ƒs important que aquests
plantejaments siguin tan clars com els del programa dÕestudis socials.
Normalment, es concentren en coneixement dÕun mateix i dels altres, en
capacitats interpersonals, en objectius personals i de carrera, a mŽs dÕˆrees
concretes com la capacitat de mediaci— i la manera de resoldre conflictes.
La segona part del programa Žs la planificaci— individual. Aix˜ no tan sols
comporta la planificaci— de la carrera, sin— tambŽ altres formes de
desenvolupament personal. El tercer element Žs el fet de poder facilitar Òserveis
que donin respostaÓ als alumnes i als grups dÕalumnes. Aquest segueix sent un
dels aspectes cr’tics del programa dÕassessorament, i Žs la base per tractar amb
alumnes concrets i els problemes personals que puguin tenir. Es tracta de la
part mŽs tradicional de totes.
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Finalment, el model de Gysbers aporta el Òrecolzament de sistemaÓ com una
de les parts del programa. Aix˜ tŽ relaci— amb la forma en qu• el programa
dÕassessorament d—na suport al funcionament general de tot el programa
escolar. El paper del conseller dins lÕequip de suport del sistema escolar en seria
un exemple, a mŽs de proporcionar equips per resoldre problemes. Dins
dÕaquesta ˆrea tambŽ inclour’em el paper tradicional dÕassessorament dÕajudar
els alumnes a triar els cursos i els aspectes de lÕhorari.
Per acabar, el ÒPrograma dÕAssessorament i de Formaci— CompletaÓ es basa
en lÕensenyament i estˆ completament orientat a la formaci— dÕalumnes. TambŽ
es basa en un plantejament dÕequip, fent-hi participar tant el mestre de la
classe com el professor conseller. Comen•a el primer dia dÕescola i acaba lÕœltim
dia de classe, de la mateixa manera que els programes de matemˆtiques o
qualsevol altre.
Com a programa, posa lÕ•mfasi en lÕensenyament i no en la terˆpia, i facilita
programes de prevenci— per a tots els alumnes, mŽs que programes de reacci—
per a uns pocs. TambŽ refor•a la responsabilitat compartida i el treball en equip
dins del programa, mŽs que deixar que el conseller actu• per si sol. Es considera
que aquest programa Žs una de les parts fonamentals del programa escolar fonamental per aconseguir que els alumnes siguin competents en certs
aspectes. LÕassessorament no Žs un factor perif•ric al programa escolar, sin—
que en forma part.
Hem trobat que aquest model i el rol del professor conseller dins lÕEquip
Escolar dÕAtenci— a lÕAlumnat s—n importants per aconseguir crear classes i
escoles que funcionin i siguin integradores.
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EL RESULTAT
Durant els darrers deu anys, hem constatat una i altra vegada lÕ•xit dels
nostres esfor•os amb els alumnes i el personal. Els alumnes que ara es troben
ÒinclososÓ han evolucionat cap a un ventall molt mŽs ampli de comportaments
socials acceptats; han augmentat les capacitats lingŸ’stiques i han satisfet els
objectius acad•mics; i han anat mŽs enllˆ de les expectatives que hav’em
previst al comen•ament. Aquest •xit, i els canvis que hi tenen relaci—, es deuen
al contacte entre els alumnes amb necessitats especials i els seus companys no
discapacitats. La comunicaci— Žs un factor constant dins les classes, i tots els
nois i noies es troben exposats a models de llenguatge positius. Els alumnes
discapacitats gaudeixen de noves oportunitats per establir relacions socials amb
altres alumnes. Anteriorment, els alumnes amb necessitats especials nomŽs
tenien accŽs a dÕaltres amb discapacitats. Ara seÕls reconeix com a membres
que participen i fan aportacions al colálectiu escolar i com a membres
indispensables de la comunitat en general. SeÕls rep amb els bra•os oberts a les
activitats escolars i de la comunitat, quan abans seÕls negava lÕaccŽs.
La inclusi— tambŽ Žs avantatjosa per als alumnes que no tenen cap
discapacitat. Com a persones que aprenen, ara poden accedir a serveis i eines
de suport que abans eren dÕœs exclusiu per a lÕensenyament, escoles i classes
especials. Ara els mestres i els directors dediquen mŽs atenci— a les necessitats
individuals. LÕensenyament a diversos nivells els aporta avantatges, de la
mateixa manera que ho fa per a lÕalumne amb problemes dÕaprenentatge. Es
promou lÕaportaci— dÕenriquiment a totes les classes com a conseqŸ•ncia
natural del comprom’s amb la inclusi—. A les escoles de la zona de Woodstock,
les proves fetes a tota la prov’ncia en assignatures clau han confirmat que la
inclusi— Žs compatible amb un alt rendiment acad•mic. Les escoles locals han
estat les primeres o les segones en totes les proves externes que sÕhan fet als
alumnes de lÕonz• curs durant els darrers anys. I, a mŽs, sÕha reconegut que la
implantaci— de lÕensenyament inclusiu al nostre districte Žs la mŽs avan•ada de
tota la prov’ncia.
La majoria dels pares de la nostra zona donen suport al programa
dÕensenyament inclusiu. Els pares de nois i noies que anteriorment havien estat
separats dels seus companys, diuen que els seus fills s—n mŽs feli•os, parlen
mŽs, mostren inter•s per les activitats i la interacci— i, en general, els encanta
anar a escola. Parlen de casos en qu• la inclusi— tŽ un fort impacte sobre tota
la fam’lia, i de la motivaci— que senten els seus fills en relacionar-se amb altres
companys.
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Els pares dels alumnes no discapacitats tambŽ han explicat casos positius.
Diuen que els seus fills s—n mŽs tolerants i accepten les difer•ncies individuals;
tambŽ parlen del repte que suposa per als seus fills adaptar-se a la manera de
comunicar-se dÕuna altra persona i de com lÕeducaci— que reben es veu
millorada per la diversitat que ha aportat la inclusi— a lÕescola.
Els mestres de les nostres escoles han respost bŽ al repte de crear entorns
agradables i de suport a tots els alumnes. SeÕls ha demanat que ampliessin els
seus coneixements, experi•ncia i creences personals sobre lÕensenyament. Han
demostrat ser efica•os i colálaborar entre ells i amb els pares pel que fa al seu
treball. Han treballat junts per resoldre problemes i crear noves formes de
recolzar els alumnes i tambŽ fer-ho entre ells. Els nostres mestres han
compartit les seves experi•ncies amb molts dÕaltres a travŽs de seminaris de
formaci— a dÕaltres parts de New Brunswick, aix’ com a dÕaltres prov’ncies i a
lÕestranger.
Ens enfrontem a nous reptes cada dia a mesura que continuem ensenyant a
tots els alumnes en classes heterog•nies. No sÕhan resolt tots els problemes,
per˜ ens anima el que hem aconseguit fins ara. Creiem que estem fent servir
els recursos que disposem dÕuna manera efica• i eficient per construir un
sistema escolar que doni suport als principis de la nostra societat democrˆtica
pel que fa a la inclusi—.
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CAS NòMERO 1: EN WAYNE
El juny del 1996, en Wayne Grey es va graduar a lÕescola superior de
Woodstock. Aix˜ no deixa de ser normal ja que tambŽ ho van fer 180 alumnes
mŽs. El que veritablement cal destacar-ne Žs que en Wayne era el primer
alumne amb total discapacitat auditiva que ho feia. La p•rdua de lÕo•da li venia
de naixement i donades les condicions del poble on vivia, quedava clar que
hauria dÕanar a un altre lloc si volia anar a lÕescola. El mes de setembre del
1981, a lÕedat de cinc anys, en Wayne va marxar de casa per iniciar lÕescolaritat
a la resid•ncia per a sords que hi havia per a les prov’ncies atlˆntiques a
Amherst, Nova Esc˜cia ÐgairebŽ a cinc hores de cotxe de casa seva. En Wayne
va anar a lÕescola a Amherst fins el juny del 1989.
El mes de mar• del 1989, els pares dÕen Wayne van trucar a lÕoficina del
districte escolar de Woodstock i van solálicitar una entrevista per veure si en
Wayne podia anar a lÕescola del poble. Els directors van avisar els pares i els
van dir que en Wayne havia de tornar a casa abans de les vacances del mar•.
LÕhavien expulsat durant una setmana per mal comportament. Els pares es van
mostrar for•a decebuts, perqu• no havia avan•at i perqu• es passava molt de
temps fora de casa i lluny de la fam’lia. La direcci— de lÕescola local havia
endegat un programa dÕensenyament inclusiu, per˜ encara no els havien
demanat mai que satisfessin les necessitats que tenia en Wayne. Van estar
dÕacord a fer un seguiment del cas i a veure si es podia engegar un pla que
funcionŽs.
Els resultats del procŽs de planificaci— van deixar clar que si en Wayne havia
dÕavan•ar a lÕescola del poble, caldria que hi haguŽs una persona de suport,
amb formaci— per a parlar amb signes. Es va demanar als funcionaris de la regi—
que treballaven a lÕescola de Amherst que en cedissin una, per˜ sÕhi van negar,
argumentant que nomŽs ho farien si en Wayne millorava en el nivell elemental
de les ˆrees acad•miques i, dÕaquesta manera, es poguŽs veure una possibilitat
real de seguir lÕensenyament postsecundari. Malgrat aix˜, doncs, el districte
local va decidir tirar endavant i, amb fons propis, va contractar un int•rpret per
tal que en Wayne comencŽs el sis• curs a lÕescola del seu poble, a Hartland, el
setembre del 1989.
Durant els quatre anys segŸents, en Wayne va avan•ar molt a lÕescola de
Hartland. Avan•ava poc a poc per˜ sense treva, en les diverses ˆrees
acad•miques. Va fer molts amics nous i mantenia bona relaci— amb els seus
professors. En Wayne va mostrar un gust especial pels esports i va practicar el
bˆsquet, el voleibol i el softball. Hi havia molts mestres i alumnes que
mostraven inter•s per aprendre el llenguatge dels signes i els seus int•rprets
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es van oferir per fer classes desprŽs de lÕescola i en sessions de vespre. Hi va
haver vegades que hi van participar fins a quaranta persones de lÕescola i de la
comunitat. En Wayne, lÕescola i la comunitat van seguir la transici— cap a
lÕensenyament inclusiu dÕuna manera exemplar.
El 1993, en Wayne va ser traslladat a la propera escola superior de
Woodstock per acabar la seva escolaritat. Al des• curs, havia de fer front a tot
el pes dÕun curs sencer, per˜ amb lÕajut del seu int•rpret i una mica de tutoria
addicional, va aconseguir els objectius individuals que se li havien fixat. Aquest
fet va continuar durant els semestres posteriors. En poc temps, va quedar clar
que en Wayne mostrava una motivaci— especial per dues coses, la fusteria i
lÕebenisteria, dÕuna banda, i els esports escolars, de lÕaltra. Dins del seu
programa escolar, se li van oferir diverses oportunitats de feina que el van dur
a treballar durant lÕestiu i, eventualment, a trobar una feina desprŽs dels
estudis.
En Wayne tambŽ va comen•ar a ser conegut entre els companys de classe i
el van escollir per al consell dels alumnes, a mŽs de convertir-se en membre
del comit• del carnestoltes dÕhivern. Els esports que practicava eren el bˆsquet
in-door, el rugbi i la lluita. En Wayne tambŽ va fer de director de lÕequip de
bˆsquet s•nior mascul’, un lloc de prestigi que el feia viatjar for•a i li donava
molta responsabilitat. El dia que es va graduar, en Wayne va rebre dos premis
especials, el Premi Especial Elks Lodge nœm. 349 i el Premi Duc dÕEdimburg per
la seva destacada participaci— dins el m—n de lÕescoltisme.
En Wayne Grey Žs un pioner. En ser el primer alumne amb discapacitat
auditiva que va passar per les escoles locals, va demostrar molta valentia i
voluntat. Va aprofitar lÕoportunitat dÕaprendre al seu poble i, decididament
tambŽ la possibilitat dÕensenyar a molts companys que les discapacitats no s—n
les œniques caracter’stiques que defineixen les persones. El seu cas ens
demostra els avantatges petits i discrets, per˜ tambŽ acumulatius de seguir
lÕensenyament a les escoles ordinˆries amb els propis companys dÕedat.
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CAS NòMERO 2: LA SANDI
La Sandi Patterson Žs una noia de quinze anys que tŽ un llarg cabell ros i uns
ulls blaus molt brillants. Els primers cinc anys de la seva vida els va passar
entre lÕhospital i el centre de rehabilitaci—, i ni un ni lÕaltre eren al seu poble.
Quan tenia cinc anys, la mare de la Sandi la va matricular al parvulari del
barri on, uns anys abans, havien anat dos dels seus germans grans. Tot i que
el parvulari era privat, el fet que hi anŽs la Sandi tambŽ comportava el
recolzament del districte escolar. Treballant conjuntament, el director del
parvulari, el director del Servei a lÕEstudiant del Districte 12, el treballador
social de la Sandi, els pares i el mestre dÕescola varen preparar un pla general
per poder seguir la participaci— de la Sandi durant el seu primer any a lÕescola.
Al parvulari, tant els mestres com els companys tenien simpatia per la Sandi.
Era molt animada, divertida i amb molt’ssima voluntat. Tot i que portava unes
pr˜tesis pesades a les cames i feia servir un caminador, la Sandi estava decidida
a participar de totes les activitats de la vida escolar -encara que hi haguŽs
dÕanar gatejant. Els alumnes no semblaven fixar-se en qu• la Sandi tenia mŽs
problemes que la resta. NomŽs es fixaven en qu• era divertida i que els
agradava la seva amistat. La gent gran treballava en equip i es trobaven de
manera peri˜dica per seguir atentament i de prop lÕevoluci— de la Sandi.
Pocs mesos abans que entrŽs a lÕescola primˆria, els mestres de la Sandi al
parvulari es van reunir amb lÕequip escolar dÕatenci— a lÕalumnat. Es va fer la
planificaci— per transferir-la i la Sandi va comen•ar a anar a lÕescola primˆria,
va con•ixer el seu mestre del primer curs i van portar-la a fer una volta per
lÕescola. Es va decidir de quina manera la Sandi participaria a les classes
ordinˆries i es va posar sobre la taula tota la informaci— sobre els seus punts
forts i els d•bils.
Durant els anys dÕescola primˆria, la Sandi va cantar al cor de lÕescola i va
participar al festival de mœsica juntament amb la seva classe. LÕequip escolar va
fer una bona planificaci— per tal que la Sandi poguŽs gaudir de les estones de
pati i de les excursions escolars al camp. La Sandi va anar a lÕescola en
lÕautobœs escolar normal fins el cinqu• curs, que la van passar a un autobœs on
hi poguŽs posar la seva cadira de rodes.
Ara la Sandi Žs al nov• curs; tŽ molts amics i li agrada un jove que viu a pocs
quil˜metres de casa seva. La Sandi escriu al seu ÒxicotÓ for•a sovint grˆcies a
un ordinador que li han facilitat. Segueix totes les classes ordinˆries que fan els
seus companys de classe i ha de passar els mateixos exˆmens. Li deixen fer
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servir lÕordinador per tal que li sigui mŽs fˆcil escriure, ja que tŽ molta dificultat
a fer-ho manualment. La Sandi fa servir un ascensor per anar dÕun pis a lÕaltre
de lÕedifici i fa poc que va demanar una reuni— amb lÕequip per solálicitar la
possibilitat de tenir una clau de lÕascensor i, aix’, poder-lo fer servir sola o amb
un company. Tal com ella mateixa va dir: ÒS—c massa gran per haver dÕanar
amb un adult. Em fa vergonyaÓ.
Aquesta primavera, la Sandi farˆ un altre canvi. Anirˆ a lÕescola superior del
barri que hi ha just davant de lÕescola de grau mig. Per a la Sandi i els seus
companys Žs molt lluny. ÒLÕescola superior serˆ molt guaiÓ, diu la Sandi, tot fent
la rialleta. ÒPodrŽ anar als balls i podrŽ con•ixer tots els mestres nousÓ. No li fa
cap por, perqu• sap que lÕequip es reunirˆ i ho planificarˆ tot per tal de garantir
que aconsegueixi tirar endavant.

Gordon L. Porter Žs professor auxiliar dÕEnsenyament a la Universitat de
Maine a Presque Isle, i tambŽ Žs Membre del Roeher Institute de Toronto. Havia
estat director del Servei dÕAtenci— a lÕAlumnat al Districte Escolar 12, a
Woodstock, New Brunswick. TambŽ ha estat un dels l’ders clau en la preparaci—
de programes dÕescola inclusiva a la seva comunitat, prov’ncia i mŽs enllˆ. Ha
coeditat Changing Canadian Schools i produ•t un v’deo sobre com resoldre
problemes, que es titula Teachers Helping Teachers. Ha escrit diversos
articles i cap’tols sobre lÕensenyament inclusiu i ha presentat pon•ncies i
seminaris sobre aquest tema a molts pa•sos. Va treballar com a docent al Curs
dÕEstiu de la Universitat McGill en Ensenyament Integrat des del 1990 fins el
1996, aix’ com a la Universitat de Calgary. El doctor Porter va ser professor
convidat a l'Institut de Nova Zelanda de Retard Mental de la Universitat de
Otago, i va fer el discurs inaugural del congrŽs mundial de la UNESCO sobre
Educaci— Especial celebrat a Salamanca el 1994.
Julie A. Stone Žs consultora del Servei a lÕAlumnat del Districte 12 a
Woodstock, New Brunswick. Ha estat mestre dÕescola, mestra de m•todes i
recursos i supervisora escolar. Durant els darrers deu anys, Julie Stone ha
treballat amb mestres per facilitar-los recursos dÕensenyament efica•os per a
les seves classes inclusives. TambŽ ha dirigit cursos de formaci— a moltes zones
del Canadˆ i dels Estats Units. Darrerament, ha dirigit tallers sobre
ensenyament inclusiu a lÕAm•rica Central. Julie Stone ha treballat com a docent
al Curs dÕEstiu de la Universitat McGill en temes dÕinclusi—, a mŽs de fer-ho a la
Universitat Acadia de Nova Esc˜cia. Julie Stone Žs coautora de ÒStudent to
Student: Curriculum and the Development of Peer RelationshipsÓ, un dels
cap’tols de Changing Canadian Schools.
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*Cap’tol XI de Cooperative Learning and Strategies for Inclusion,
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Aquest cap’tol explica com sÕha creat un entorn inclusiu al Districte Escolar
de Woodstock, New Brunswick durant els darrers 12 anys.

