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NOTA D’AGRAÏMENT  
 
 

Sento dins meu que aquest treball no hagués estat possible sense els consells 

de les persones que he tingut a prop, que sempre que ho he necessitat m‟han 

donat un cop de mà. 

Agraeixo a totes les persones que m‟han fet viure les experiències que us 

exposo al llarg del treball i m‟han regalat el seu temps i la seva paciència: 

 

A la coordinadora del CREDV Girona, Margarita Albertí, per proporcionar-me la 

millor bibliografia, ajudar-me a contactar amb altres professionals del CREDV, i 

sobretot, per els seus valuosos comentaris, revisions, i suport al llarg de tot 

aquest temps.  

 

A tots els professionals de la ONCE, per proporcionar-me material específic per 

a nens amb ceguesa. 

 

Als professors de l‟escola pública de Sant Hilari, per ajudar-me a realitzar els 

vídeos i fotografies i per contestar les meves entrevistes.  

 

Als pares de l‟Albert, sens dubte, per acollir-me sense cap tipus d‟inconvenient i 

deixar-me realitzar aquest projecte tan especial amb el seu fill.  

 

I finalment, a la tutora del meu treball de recerca, per aclarir-me els dubtes 

sempre que ho he necessitat, posar en ordre les idees i estructurar la dinàmica 

d‟aquest treball.   
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1- Pròleg 
 
El tema que he escollit per al meu treball de recerca és la ceguesa, el perquè 

no el sé del cert, és alguna cosa que hi ha dins meu, que va relacionada amb la 

meva manera de ser. Sempre m‟han cridat l‟atenció les persones diferents a mi, 

m‟agrada saber què passa més enllà del meu horitzó, més enllà del que 

m‟envolta.  

 

La veritat és que ja feia temps que em formulava varies preguntes sobre la 

ceguesa, i realitzar aquest treball m‟ha sigut molt útil per resoldre tots els meus 

dubtes. Hi havia una pregunta que feia temps que em plantejava i mai no 

n‟havia obtingut una resposta satisfactòria. Com és el món d‟una persona amb 

ceguesa des del naixement? I la primera resposta que vaig obtenir a l‟atzar va 

ser: <<Deu ser el món de les tenebres.>> 

Aquesta resposta va fer que de sobte tingués certa curiositat per descobrir si de 

veritat era tan dur, o realment aquestes persones també sabien el que era la 

felicitat tot i no disposar d‟una cosa tan valuosa com ho és el do de veure.   

 

A mida que vaig anar realitzant aquest treball, però, em vaig adonar que patir 

ceguesa no vol dir tancar-se en una habitació fosca i imaginar-se la vida en 

aquesta situació per sempre. Les persones amb ceguesa també poden ser 

autònomes i els agrada ser-ho, no hem de dubtar de les seves capacitats.   

 

Els meus objectius eren varis, d‟entrada pretenia tenir la oportunitat de 

contactar amb professionals que em poguessin explicar experiències viscudes 

amb alumnes que pateixen ceguesa, ja que en un futur m‟interessaria estudiar 

les deficiències visuals. En segon lloc, volia conèixer els sentiments i les 

preocupacions dels pares al rebre la notícia i si aquests sentiments havien 

canviat al llarg de la vida del seu fill. M‟interessava saber com havia viscut la 

família l‟ inici de l‟escolarització, si havia rebut molta ajuda de professionals,... 

També pretenia experimentar com treballen els alumnes amb ceguesa en les 

diferents àrees curriculars i com han d‟actuar els mestres al respecte.  
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A través d‟aquests objectius em vaig formular una sèrie d‟hipòtesis per complir 

durant el temps que estigués realitzant el treball: 

 

- Podem tenir problemes visuals encara que els nostres ulls funcionin 

correctament. 

- És diferent el treball a l‟aula on hi ha un alumne amb ceguesa. 

- Un alumne amb ceguesa necessita sempre una adaptació del 

currículum. 

- No tots els centres educatius són adequats per la inclusió d‟un alumne 

amb ceguesa. 

- No tots els pares reaccionen de la mateixa manera al saber que el seu 

fill serà cec. 

  

A partir d‟aquí vaig desenvolupar el meu treball de recerca. En primer lloc, vaig 

fer una breu introducció de la ceguesa i les seves causes, seguit de tots els 

aspectes relacionats amb la inclusió d‟un alumne amb ceguesa i del seu 

aprenentatge. En segon lloc, vaig centrar-me en el cas de l‟Albert, un alumne 

amb ceguesa, i a partir d‟aquesta informació vaig realitzar tota la part pràctica; 

vídeos, entrevistes, fotografies,... 

 

Per poder complir els meus objectius i poder contrastar les hipòtesis vaig visitar 

el Centre de Recursos Educatius Deficients Visuals (CREDV), la seu d‟aquest 

centre és la ONCE a Barcelona, i a Girona estan ubicats al Narcís Xifra.  

Allà em van ensenyar tot el material necessari per nens amb ceguesa, vaig 

poder documentar-me, fer fotografies, i realitzar entrevistes a itinerants del 

CREDV. (veure fotografies annex 1) 
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Com que un apartat del meu treball es basa en el cas d‟un alumne amb 

ceguesa, vaig decidir anar a l‟escola pública de Sant Hilari, on n‟hi ha 

escolaritzat un. Allà vaig fer-li una entrevista a la tutora de l‟alumne amb 

ceguesa i vaig fer varis vídeos de l‟alumne treballant en les diferents àrees 

curriculars. A més a més, em va semblar interessant realitzar una activitat amb 

els seus companys de classe, consistia en fer un recorregut pel pati de l‟escola 

amb els ulls tapats, així, a través d‟aquesta experiència descobrien per uns 

moments com se sentia el seu company de classe que tenia ceguesa.  

 

Anar a aquesta escola va ser una experiència brillant, el fet de poder tractar 

personalment amb l‟alumne amb ceguesa em va fer sentir viva emocionalment. 

 

Pel que fa als problemes trobats en la recerca, he d‟assenyalar que no vaig 

tenir masses inconvenients alhora de buscar la informació, tots els 

professionals del CREDV van mostrar interès per facilitar-me materials 

específics i respondre les meves entrevistes, els mestres de l‟escola de Sant 

Hilari també estaven motivats per ajudar-me a realitzar les gravacions i 

fotografies, i la família de l‟Albert estava encantada que el seu fill col·laborés en 

aquest projecte.   

 

En definitiva, tenia moltes preguntes en ment que he pogut resoldre gràcies a 

tots els professionals que m‟hi han ajudat, i per això estic satisfeta d‟haver 

escollit aquest tema per al meu treball de recerca. 

A continuació he adjuntat un pròleg que em va redactar la coordinadora del 

CREDV Girona desprès d‟haver llegit el treball.  
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Pròleg coordinadora del CREDV Girona 

 

Avui resulta inqüestionable que una intervenció adequada en les primeres 

etapes de la vida d‟un nen amb discapacitat visual constitueixi la major garantia 

que podrà aconseguir, en el futur, no solament un bon desenvolupament de les 

seves capacitats, sinó també, i el que és més important, una bona construcció 

de sí mateix i del seu entorn.  

El procés d‟inclusió d‟un alumne amb ceguesa és un procés de reflexió, 

d‟aprenentatge, de convivència, de tots els que formen part de la vida d‟aquest 

nen/a, noi/a i la fan seva. És un gran esforç per ell, per la seva família, i per la 

comunitat educativa, però també estic convençuda que és un gran bé social. 

Com a professionals és un repte diari trencar els esquemes que tots entenem 

per normalitat i plantejar-nos les coses de cap i de nou. Com puc ajudar aquell 

infant que per manca de visió no segueix els mateixos paràmetres que els 

altres?, com el puc ajudar a ell i a la seva família i també com puc ajudar als 

altres membres de la comunitat educativa a la qual pertany (companys, 

mestres,…) perquè la seva inclusió sigui una realitat?.  

El nen amb ceguesa viu moments molt complicats dins l‟escola ordinària, on la 

comparació amb els altres pot resultar molt més dolorosa que a l‟escola 

especial, però aquesta és la realitat que li tocarà viure fora de l‟ entorn escolar i 

estic convençuda que aquesta vivència l‟ajudarà a entendre i assumir la seva 

realitat dins la societat. 

La inclusió dels alumnes amb ceguesa o discapacitat visual a la nostra societat 

tan sols pot ser una realitat si els inspectors, equips directius, mestres, 

especialistes diversos,… que formen part de la comunitat educativa, tenen una 

bona formació i motivació per fer un bon acompanyament i suport a la família 

del nen amb ceguesa o discapacitat visual, així com un treball amb les altres 

famílies que tenen fill/es que també formen part de l‟escola, per tant, la 

responsabilitat no recau només en el tutor, sinó en tota la comunitat educativa. 
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Aquest treball de recerca pot ser una petita aportació a la seva comunitat 

educativa. El treball reflecteix de manera clara què és i què representa la 

ceguesa en un alumne, i quins recursos existeixen per poder atendre millor les 

seves necessitats específiques derivades de la falta de visió.  

 

Esperem que la informació d‟aquest treball arribi als professors i alumnes del 

vostre IES i ajudi, per un costat, a veure que la inclusió d‟una persona amb 

ceguesa és possible si tots plegats entenem que per davant de tot és persona, 

que a vegades per relacionar-se i aprendre necessita uns recursos diferents o 

específics, però que hi ha coses que les fa i pensa de la mateixa manera que  

nosaltres. D‟altra banda, a veure que la inclusió representa el compromís 

permanent per identificar i eliminar barreres existents en la participació, la 

socialització i l‟aprenentatge de tots i de cadascun dels alumnes en el conjunt 

de l‟entorn educatiu. 

Molts són els alumnes d‟aquest institut que tot i no entrar al món educatiu com 

a sortida laboral, seguiran altres camins, potser trobaran un company de feina 

amb discapacitat visual, esperem que la exposició d‟aquest treball els ajudi a 

tenir clar que ha sigut un alumne com ells, que ha arribat al món laboral gràcies 

a un esforç en els estudis i que ningú li ha regalat res, tot el contrari, el nivell 

d‟implicació personal ha sigut molt gran i per estar en aquest lloc de treball li ha 

implicat demostrar més habilitats personals, cognitives i socials que qualsevol 

persona sense cap discapacitat. 

L‟alumna tenia molts interrogants al començar aquesta feina, a treballat dur i 

amb molta il·lusió per resoldre cada una de les seves hipòtesis, però crec que 

el resultat i la feina feta li ha valgut la pena. Només em queda felicitar-la perquè 

ella, part activa de la comunitat educativa, amb aquest treball ha posat el seu 

gra de sorra perquè la inclusió dels alumnes amb discapacitat visual s‟apropi 

una mica més a una realitat. 

Gràcies!  

 

Margarita Albertí, Coordinadora del CREDV Girona. 
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2- Introducció 

 

Quan es parla d‟inclusió s‟està parlant de tolerància, respecte i solidaritat, però, 

sobretot, d‟acceptació de les persones, independentment de les seves 

capacitats, sense fer distincions, sense sobreprotegir ni excloure ningú per les 

seves característiques, necessitats, interessos i potencialitats, i molt menys, per 

les seves limitacions. 

  

La inclusió d‟un alumne amb ceguesa a les escoles ordinàries genera un seguit 

de sentiments i un munt d‟interrogants al professorat i, especialment, al tutor o 

tutora d‟aquest alumne. Sentiments de por, inseguretat, angoixa o il·lusió 

davant el repte, obren pas als dubtes sobre com donar una resposta educativa 

de qualitat a les necessitats peculiars d‟aquests alumnes. D‟això tracta 

precisament el meu treball de recerca: La inclusió dels alumnes amb ceguesa a 

les escoles ordinàries.   

 

Per tal de situar al lector dins del tema en qüestió, vaig decidir iniciar el treball 

fent una breu explicació de ceguesa, explicant-ne els tipus i les causes. En 

segon lloc, vaig considerar interessant fer un tomb per la història i, així, parlar 

dels inicis de la inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles de Catalunya. 

 

Tot seguit, el següent apartat porta per títol; Escoles adequades per a nens 

amb ceguesa, que té la finalitat de recollir els criteris que hauria  de seguir un 

centre ordinari per tal que la inclusió d‟un alumne amb ceguesa fos una realitat. 

Es dedica l‟última part d‟aquest apartat a analitzar com ha de ser 

l‟escolarització d‟un alumne amb ceguesa. 

 

El següent apartat va molt relacionat amb l‟anterior, ja que s‟hi exposen les 

orientacions pedagògiques i didàctiques per treballar a l‟aula amb un alumne 

amb ceguesa. A més a més, també s‟hi fa una explicació ben detallada de 

l‟aprenentatge de l‟alumne en les diferents àrees curriculars.  
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 A continuació, un dels meus objectius era tenir l‟oportunitat de conèixer les 

preocupacions i motivacions dels mestres i dels companys de l‟alumne amb 

ceguesa, i, per aquest motiu, el següent apartat presenta com viuen aquests la 

seva experiència.  

 

Seguidament, s‟hi mostren els aprenentatges específics que necessita fer un 

alumne amb ceguesa, tot indicant els aspectes que poden frenar aquest 

aprenentatge.  

 

Finalment, se centra en el cas d‟un alumne amb ceguesa, l‟Albert, del qual es 

fa una anàlisi prou detallada. Primerament, s‟hi explica la comunicació del 

diagnòstic visual; seguidament se centra en la família i en la relació que té 

aquesta amb l‟escola i, finalment, es presenta l‟Albert en les diferents àrees 

curriculars, amb l‟ajuda de vídeos i fotografies.   

 

Un cop introduït el tema, us convido a fer un viatge pel meu treball de 

recerca.... 
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3- La ceguesa, tipus i causes 

 

Parlar de la visió és molt més complex que parlar dels ulls. El sistema visual és 

una unitat funcional formada pels ulls, les vies òptiques (nervis) i el cervell. Una 

alteració orgànica o funcional en qualsevol d'aquests tres nivells ocasionarà 

discapacitat visual més o menys greu. 

Quan parlem de discapacitat visual ens podem referir a una persona amb 

ceguesa o a una persona amb la capacitat visual disminuïda, és a dir, quan 

parlem de discapacitat visual parlem de ceguesa o de baixa visió.  

En la baixa visió la persona pot tenir una reducció en l'agudesa visual, que 

afectaria a la qualitat de visió, o en el camp visual, que afectaria l'angle de 

visió.  

 

AGUDESA VISUAL 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió normal                                                               Visió borrosa 

 

http://www.sidar.org/ponencias/2004/loic/biblio/pagina3.php
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CAMP VISUALl 

              

 

 

                                        

           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (…) 

Visió normal 

Camp perifèric afectat Camp central afectat             

Diferents parts del camp afectades               

Camp visual nasal 

 

Camp esquerra afectat     
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Una persona amb baixa visió pot tenir dificultats per veure de prop o de lluny. 

Segons la patologia ocular podria tenir millor visió diürna o gaudir d'una millor 

visió nocturna. Tenir visió borrosa o parcial.  

Es considera ceguesa quan una persona no distingeix la llum de la foscor o 

només té percepció de llum.  

Quan mirem un espai rebem informació de diferents dades que ens indica què 

hi ha, com és, què hi passa, la seva grandària, els seus colors…Mitjançant la 

nostra visió fem una percepció global de l‟entorn. La persona que pateix 

ceguesa o disminució greu de visió necessita l‟ajuda dels altres sentits per 

captar per parts aquell espai, va analitzant les parts per a configurar el tot, la 

seva percepció de l‟entorn és analítica.  

El canal més important d‟entrada d‟informació és el tacte, ja que li ofereix de 

forma immediata la percepció de la realitat. El següent sentit més utilitzat és 

l'oïda, que capta els sons de l‟entorn i li aporta informació del que passa al seu 

voltant. Els sentits del gust i l‟olfacte ajuden també moltes vegades a 

complementar aquesta informació.  

El nen amb ceguesa o de molt baixa visió ha de fer un treball d‟estimulació 

sensorial des de molt petit. El fet de saber tocar, manipular, explorar, interpretar 

els sons, i en definitiva, de conèixer allò que hi ha i que passa al seu entorn 

més proper li donarà seguretat i facilitarà tots els seus aprenentatges. Per tant, 

la persona amb ceguesa té més desenvolupats els altres sentits degut a que 

els ha exercitat més. 
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D‟altra banda, és important destacar que les persones podem tenir problemes 

visuals encara que els nostres ulls funcionin correctament, ja que no només 

veiem amb els ulls, alguns nens tenen una reducció en la capacitat visual per 

una disfunció a la part superior de la via òptica o en alguna de les estructures 

cerebrals implicades en la visió. Aquestes persones encara que els seus ulls 

funcionin correctament no poden transmetre, processar o integrar correctament 

la informació visual que reben els seus ulls, són persones amb una discapacitat 

visual cerebral i algunes d‟elles pateixen ceguesa cortical.  

Tipus i causes de la ceguesa:  

Tant la ceguesa com la baixa visió poden ser congènites o bé adquirides en un 

moment de la vida de la persona. 

La ceguesa congènita pot ser deguda a: 

 Mal formacions(microftalmia, megaloftalmus,...). 

 Diferents patologies oculars( Anirídia, miopia magna, glaucoma,...). 

 Tumors intraoculars. 

 Afectacions de la retina: retinosis pigmentaria,...  

 ... 

La ceguesa adquirida pot ser deguda a: 

 Traumatismes o accidents. 

 Intoxicacions. 

 Malalties infeccioses. 

 Tumors. 

 ... 
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4- Breu història de la inclusió educativa de l'alumnat amb 

discapacitat visual a Catalunya 

Cap a l'any 1900, l'escola obligatòria i gratuïta va posar en evidència al nostre 

país que hi havia un gran nombre de nois i noies amb discapacitats que 

restaven a casa sense que ningú els atengués.  

A partir, però, dels anys 30-40, l‟educació dels nens i les nenes amb ceguesa o 

baixa visió va ser assumida per la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE), que s'acabava de formar a partir del Sindicat de Cecs de Catalunya i 

d'una associació sevillana, tot i que ja, anteriorment, algunes institucions de 

caràcter sociobenèfic atenien també aquesta població; concretament a 

Barcelona hi havia l‟escola per a nens cecs i sords dependent de l‟Obra Social 

de la Caixa de Pensions. 

L‟any 1970 es va posar en funcionament una Escola Especial de la ONCE a 

Esplugues del Llobregat.  

D'altra banda, el Ministeri d‟Educació s‟ocupava parcialment del tema: havia 

creat aules per a alumnes de baixa visió en algunes capitals de província: eren 

les “Aules d‟Ambliopia” que pertanyien a una escola pública. A Catalunya n‟hi 

havia una a Barcelona i una altra a Girona (Salt). Actualment aquestes aules ja 

no existeixen.  

L‟any 1976 l‟equip del Centre Psicopedagògic per a l‟Educació del Deficient 

Sensorial, que s‟havia fet càrrec de l‟escola dependent de l‟Obra Social de la 

Caixa de Pensions, en aquell temps traslladada a Torrebonica (Terrassa), va 

iniciar a Catalunya la integració escolar dels alumnes amb discapacitat visual. 

Poc temps després es va tancar l‟escola especial de Torrebonica.  

El mateix 1976 un mestre de l‟escola pública de Barcelona va presentar al 

Ministerio de Educación un “Anteproyecto de Centro Piloto para Invidentes”. 

Malgrat l‟acceptació de l‟administració i de la creació d‟unes aules dins 

d‟escoles públiques, a causa de l‟oposició de pares i mestres pertanyents als 

centres escolars, no va ser possible dur-lo a terme.  
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Posteriorment, el curs 1978-79, dos mestres de l‟escola pública de Barcelona 

van obtenir una comissió de serveis per esdevenir “mestres itinerants” d‟un nou 

servei: el Gabinet d‟Integració Escolar d‟Invidents (G.I.E.I.), que es va ubicar en 

un local de Barcelona on hi havia hagut una escola. A mesura que va anar 

augmentant l‟alumnat, també es va incrementar el nombre de mestres 

itinerants. 

No va ser fins el 1983 que es creà oficialment aquest servei.  

ORDRE de 20 de maig de 1983, per la qual es regula la intervenció 

psicopedagògica als centres escolars i es creen els equips d'Assessorament i 

Orientació Psicopedagògica (EAP)  

L'experiència contrastada en l'actuació dels equips multi professionals dependents del 

Servei d'Educació Especial -la formació dels quals venia obligada pel Decret 282/1980, 

d'1 de desembre, de creació del citat Servei- dels serveis d'orientació escolar i 

vocacional, implantats amb caràcter experimental per Ordre Ministerial de 30 d'abril 

de 1977; així com el funcionament del que s‟anomena Gabinet d'Integració Escolar 

d'Invidents (G.I.E.I.) ha posat de manifest, al llarg d'aquests darrers cursos, la 

concurrència d'algunes de les seves funcions i la seva incidència comuna (…).  

Aquell mateix any, a l'octubre, es crea l‟EAP especialitzat per a invidents. 

El juliol de 1985 s‟uneixen les diferents iniciatives dels equips que treballen 

amb discapacitats visuals a Catalunya: se signa un conveni entre la Caixa i la 

ONCE i un altre entre aquesta i el Departament d‟Ensenyament de la 

Generalitat. El 19 de novembre del 85, s‟inaugura el Centre de Recursos 

Educatius per a Deficients Visuals a Catalunya Joan Amades. Des d'aquest 

centre es vol donar resposta a les necessitats educatives de tots els nens i 

nenes afectats de discapacitat visual, ja sigui en el mateix centre de recursos o 

a l‟escola ordinària a la qual assisteixen; a la llar, en el cas dels més petits, o bé 

en altres serveis d'atenció primerenca o escoles especials, quan els nens 

presentin altres discapacitats associades.  
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El gener del 2007 tots els professionals d'aquest servei, tant de l‟ONCE com del 

Departament d‟Educació de la Generalitat, han passat a formar part del CRE 

(Centre de Recursos Educatius) de Barcelona, ubicat en un edifici de l‟ONCE, 

al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 394.  

 

4.1- Recursos del departament d’ensenyament per 

treballar la inclusió del nen amb ceguesa a l’escola 

ordinària 

 

Com ja he dit anteriorment, els recursos que existeixen actualment per treballar 

la inclusió del nen amb ceguesa a l‟escola ordinària és el CREDV- ONCE. 

 

L‟àmbit d‟intervenció d‟aquest programa educatiu és de tot Catalunya i ofereix 

suport al nen, a la família, a l‟escola i a qualsevol altre professional que 

intervingui en el seu procés educatiu. 

 

Aquest servei té representació geogràfica en les diferents províncies de 

Catalunya. Concretament a Girona, són un equip format per set mestres 

itinerants especialitzats en la discapacitat visual, estan ubicats a l‟IES Narcís 

Xifra i donen atenció als alumnes amb discapacitat visual integrats en els 

centres educatius de la província de Girona.  

 

La inclusió escolar de l‟alumnat amb necessitats educatives especials per raó 

de discapacitat comença a ser ja, a casa nostra, un procés carregat 

d‟experiència que, després de la publicació del Decret 117 l‟any 1984, ha 

passat per diferents períodes, alguns dels quals no han estat exempts de 

polèmica ni de conflicte.  

 

Actualment, la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig (LOE) és la que regula la 

inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials dins del sistema 

educatiu, és el camí de la normalització i la inclusió. (Veure annex 2) 
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5- Escoles adequades per nens amb ceguesa 

 

Els alumnes amb ceguesa poden seguir el currículum ordinari utilitzant un 

material específic i/o adaptat. No hi ha una metodologia de treball específica i 

podran aconseguir els mateixos objectius que la resta de companys, per tant, 

tots els alumnes amb ceguesa sense cap altra discapacitat associada estan 

integrats en els centres ordinaris.  

 

Un centre inclusiu és aquell on l‟alumnat amb necessitats educatives especials 

participa dins l‟aula ordinària amb els companys i les companyes de la seva 

edat. 

 

Aquesta inclusió situa a l‟alumne amb ceguesa en un entorn normalitzat que 

afavoreix el seu desenvolupament personal i social. La inclusió és tan positiva 

per aquest col·lectiu d‟alumnes com per tota la comunitat educativa 

(professionals, companys, famílies,...), ja que provoca sentiments de tolerància 

i de respecte a la diversitat, que és tan important per facilitar una real inclusió 

social. 

 

L‟educació inclusiva és un procés que comença amb el reconeixement de les 

diferències que hi ha entre els estudiants, reduint les barreres en l‟aprenentatge 

i en la participació per a tot l‟alumnat, i no solament pels qui presenten 

discapacitats o tenen necessitats educatives especials. 

 

En una escola inclusiva no hi ha alumnat corrent i alumnat especial, sinó 

simplement alumnes, sense adjectius, cadascú amb les característiques i 

necessitats pròpies, entenent la diversitat com un fet natural. En aquest 

context, l‟alumnat amb discapacitat participa tant com pot en les activitats 

generals i en la vida del centre, així com en les activitats d‟ensenyament i 

aprenentatge dins l‟aula ordinària.  
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Quins criteris ha de seguir un centre ordinari per tal que la inclusió 

d‟un alumne amb ceguesa sigui una realitat? : 

 

Per tal que la inclusió d‟un alumne amb ceguesa sigui una realitat en un centre 

ordinari, aquest haurà de: 

1. Vetllar per tal que els alumnes amb i sense ceguesa comparteixin  

activitats amb gaudiment i aprofitament per part de TOTS i que 

aquesta pràctica no es tracti de casos puntuals o situacions ocasionals, 

sinó de la realitat habitual del centre. 

2. Afavorir la participació de les famílies, tant de l‟alumnat amb ceguesa 

com de la resta d‟alumnat, en les activitats generals del centre i/o a les 

activitats de l‟aula.  

3. Fer una bona programació sistemàtica de la pràctica educativa i 

adequació a les circumstàncies de cada alumne: existència de PI, etc. 

4. Afavorir la coordinació entre els diferents agents que intervenen en 

el procés educatiu dels alumnes amb discapacitat (tutoria i 

professorat d‟ordinària, professorat especialista i altres professionals 

d‟educació especial, Equip d‟Assessorament Psicopedagògic, altres 

professionals externs, etc.) per tal d‟assolir un itinerari personalitzat 

consensuat i coherent.  

5. Vetllar pel bon aprofitament dels recursos disponibles al centre de 

manera que afavoreixin la convivència i aprenentatge conjunt, haurà 

d‟ajudar a generar nous recursos i a aprofitar els recursos naturals i 

socials del seu entorn (amics, família, veïns i organitzadors del barri, 

instal·lacions i serveis municipals o altres). 

6. Avaluar de manera sistematitzada els progressos de l’alumnat amb 

discapacitat en aspectes cognitiu, relacional i personal. Valorar 

l’adequació de la resposta educativa a les necessitats de tot l‟alumnat 

i introduir les mesures de millora que siguin adients. 

7. Esforçar-se per identificar les barreres existents a l’aprenentatge, a 

la participació i a la socialització de l‟alumnat amb discapacitat, i per 

buscar estratègies i fórmules de funcionament del centre per tal 

d‟eliminar-les o de minimitzar-les tant com sigui possible. 
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5.1- L’escolarització d’un alumne amb ceguesa 

 

L‟escolarització de tots els alumnes amb ceguesa, si no existeixen altres 

discapacitats associades, es realitza en centres escolars ordinaris i comporta 

un conjunt de recursos i adaptacions que aquests alumnes necessiten en els 

diferents moments i contextos escolars. “L’escola ha de ser inclusiva i té com a 

finalitat proporcionar una formació comú a tot l’alumnat i respondre a les seves 

necessitats”. 

 

Tot i que la inclusió d‟un alumne amb ceguesa és responsabilitat del conjunt de 

l‟escola, el tutor hi té un gran paper, és per aquest motiu que vaig decidir 

realitzar entrevistes a mestres tutors de dos alumnes amb ceguesa integrats a 

l‟escola ordinària(veure annex 3) amb la finalitat de resoldre alguns 

interrogants que tenia respecte a la seva tasca i a la seva vivència tant 

personal com professional.  

 

D‟aquestes entrevistes en vaig extreure varis aspectes: 

 És fonamental que el mestre cregui amb la inclusió i que per ell sigui un 

repte i no un problema dins l‟aula. 

 El que més els hi preocupa als docents és la part emocional i relacional 

d‟aquest alumne, que tingui una molt bona experiència escolar i que 

arribi a ser el màxim d‟autònom possible, que aprengui afrontar els 

reptes i assumir les seves pròpies limitacions.   

 També defensen que és imprescindible posar-se en la pell de l‟alumne 

amb ceguesa per entendre‟l i ajudar-lo adaptar-se a l‟entorn. 

 La satisfacció que dóna com a professional i com a persona és 

immensa, dins l‟aula uns aprenen dels altres i això els fa sentir vius 

professionalment. Manifesten que tots tenim quelcom a oferir i l‟alumne 

amb ceguesa també. És una experiència inoblidable que els fa sentir 

que ensenyant també s‟aprèn.   

 Que la inclusió d‟un alumne amb ceguesa no és responsabilitat només 

del tutor, sinó de tota la comunitat educativa.  
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6- Orientacions pedagògiques i didàctiques per treballar a 

l’aula amb un nen amb ceguesa 

 

En realitat, no existeix una metodologia específica per treballar amb alumnes 

que tenen discapacitat visual, però sí que és necessari tenir en compte una 

sèrie d‟orientacions. 

 

o Orientacions respecte l’aula:  

 

La distribució del mobiliari i del material ha de complir un ordre estable, sobretot 

en el cas dels alumnes amb ceguesa, per així millorar la seva autonomia i ritme 

de treball. Quan hi hagi un canvi de mobiliari o de distribució dels materials, 

s‟ha de comunicar prèviament a l‟alumne.   

 

Cal tenir en compte:  

 

- Ubicar només els mobles necessaris per tal de deixar espai suficient 

perquè l‟alumne amb ceguesa es desplaci sense dificultat.  

- Proporcionar a l‟alumne amb ceguesa una taula i una cadira que li 

permetin una bona postura corporal, ja que necessita acostar-se molt als 

objectes o materials gràfics per poder tocar-los.  

- Facilitar que l‟alumne amb ceguesa disposi de l‟espai suficient per poder 

organitzar el seu material específic.  

 

o Orientacions respecte l’alumne amb ceguesa: 

 

Els alumnes amb ceguesa presenten un ritme de treball més lent que els seus 

companys i es cansen amb major facilitat, ja que accedeixen a l‟entorn 

principalment per la via tàctil. La percepció tàctil és analítica, i per tant, 

requereix més temps que la percepció visual que ens dóna una informació 

global.    
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Cal tenir en compte: 

 

- La proximitat del professor és un factor fonamental, tant per als alumnes 

amb baixa visió com per als alumnes amb ceguesa. Aquesta situació 

permet escoltar amb claredat les explicacions del professor, localitzar-lo 

ràpidament quan necessiti ajuda i a més a més facilita al professor que 

pugui acostar-li les làmines o materials específics necessaris.  

- Procurar que l‟alumne amb ceguesa tingui el material necessari a prop 

del lloc de treball, ja que facilitarà el ritme de treball i la seva autonomia.  

-  Respectar els propis recursos de l‟alumne. 

- Facilitar que l‟alumne amb ceguesa s‟aixequi o s‟acosti per tocar els 

materials. 

- Entregar la fitxa adaptada que s‟ha de realitzar a l‟alumne per tal que 

aquest pugui seguir l‟explicació al mateix temps que el professor dóna 

les indicacions generals a la pissarra. 

- Procurar que l‟alumne amb ceguesa tingui les millors condicions en 

qualsevol situació escolar.  

 

o Orientacions respecte el mestre tutor: 

 

A part de vetllar per tal que l‟aula estigui ben organitzada, l‟alumne ben situat, i 

la informació escrita ben distribuïda, el mestre tutor cal que tingui en compte: 

 

- El traspàs d‟informació i orientacions als altres mestres que intervenen 

amb l‟alumne. 

- La situació adequada de l‟alumne amb ceguesa en totes les activitats 

que es realitzin dins el centre escolar.  

- L‟assessorament dels professionals especialistes davant de qualsevol 

dubte i sempre que es consideri necessari.  

- La coordinació amb els professionals del CREDV i amb l‟EAP de zona, 

amb la finalitat de valorar els recursos necessaris que permetran a 

l‟alumne amb ceguesa accedir al currículum i si en algun cas és 

necessari elaborar un PI (Pla individualitzat). 
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6.1- Aprenentatge de l’alumne amb ceguesa en les diferents 

àrees curriculars: Orientacions i recursos.  

  

ÀREA DE LLENGUA: 

 

L‟àrea de llengua es classifica en: Llengua oral i llengua escrita. 

 

1- Llengua oral:  

 

La llengua oral és la base per la integració d‟un alumne a l‟aula i a la societat 

en general. La comprensió i expressió oral dels alumnes amb ceguesa no té 

perquè presentar greus problemes. 

 

Aspectes a tenir en compte:   

 

 Els alumnes amb ceguesa tenen menys recursos i estratègies 

comunicatives per participar en una conversa, ja que: 

 

1. No saben si hi ha algú present per parlar, és necessari que ens 

presentem sempre que arribem o ens incorporem en una conversació, 

per tal de facilitar les comoditats de l‟alumne amb ceguesa. 

2. No poden veure el sistema de comunicació no verbal com mirades, 

expressions facials i gestos.  

3. El vocabulari que utilitzem normalment inclou termes com “allò”, 

“això”, “aquí”, “allà” que no aporten informació als alumnes amb 

ceguesa. Es recomana evitar aquests termes i utilitzar un vocabulari més 

concret. 
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 Les representacions mentals d‟un alumne amb ceguesa no són iguals que 

les d‟un alumne vident. Moltes vegades un alumne pot no entendre les 

explicacions orals del mestre perquè no té la mateixa representació mental, 

la qual cosa provoca majors dificultats per elaborar el concepte. Per 

exemple, un alumne vident elabora la representació mental d‟una piscina 

simplement veient la fotografia. Tanmateix, l‟alumne amb ceguesa, 

necessita acostar-se a la piscina per poder experimentar amb els altres 

sentits i elaborar la seva pròpia representació mental.  

 

 El verbalisme és la tendència a utilitzar paraules buides de continguts 

perquè no es basen en l‟experiència i fan referència a conceptes visuals. 

L‟alumne amb ceguesa pot estar utilitzant un terme o expressió sense haver 

elaborat el concepte. Per exemple, ha memoritzat que una illa és una porció 

de terra voltada d‟aigua per tots costats, però no ho ha experimentat.  

 

 Els alumnes amb ceguesa acostumen a mostrar molta atenció e interès. 

Tanmateix, el fet d‟escoltar no sol ser suficient. De la mateixa manera que 

els alumnes vidents necessiten ajudes visuals per complementar la 

informació oral, els alumnes amb ceguesa necessiten ajudes tàctils. D‟altra 

banda, el mestre ha de tenir en compte que l‟alumne amb ceguesa no 

percep els missatges visuals (mirades, gestos, moviments...), per tant haurà 

d‟utilitzar missatges sonors o tàctils per tal de mostrar l‟atenció de l‟alumne. 
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2- Llengua escrita: 

 

La llengua escrita és la base de l‟ensenyança i l‟aprenentatge de tota la vida 

escolar, ja que la majoria dels aprenentatges es realitzen mitjançant la lectura i 

l‟escriptura.   

Els alumnes amb ceguesa no han rebut els aprenentatges previs de la lecto-

escriptura, és a dir, no han vist cartells pels carrers, ni els noms de les 

botigues, i han tingut menys experiències en la manipulació dels contes. Tots 

aquests aspectes poden provocar un menor interès per l‟aprenentatge de la 

lecto-escriptura, per tant, el mestre s‟ha d‟encarregar de motivar i despertar 

aquests interès. 

 

El Braille  

 

El braille és un sistema tàctil de lectura i d'escriptura que es basa en un codi 

alfabètic generat mitjançant punts en relleu sobre el paper. Aquest mètode pren 

com a base un grup de sis punts distribuïts en dues columnes paral·leles de 

tres. Aquests punts s‟identifiquen amb un número. A aquest grup de sis punts 

l‟anomenem signe generador braille. 

 

   

 

signe generador braille 

 

La combinatòria d‟aquests sis punts permet produir tots els signes lingüístics 

necessaris per a la lectura i l‟escriptura, els signes matemàtics, la notació 

química, la musical, etc.  

La lectura es realitza amb el contacte directe del cap dels dits (fonamentalment 

els dos índex) amb el relleu dels punts. Aquest procés és fonamentalment 

analític, condicionat per la limitació en la quantitat d‟informació que els dits 

poden copsar de manera simultània. Tot i això, pot haver-hi també un cert nivell 

de percepció global, relacionat sobretot amb figures o formes composades per 

dues o tres lletres.  
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L‟ordre en què es presenten les lletres per al seu aprenentatge no és l‟habitual 

en els diferents mètodes de lectura en tinta. Això és perquè es prioritza la 

facilitat de memorització tàctil, que deriva de la disposició dels punts en el 

sistema braille, és a dir, de la facilitat o dificultat d‟identificació espacial de les 

combinacions de punts.  

A continuació, adjunto l’alfabet braille català. (Veure annex 4) 

L’escriptura es realitza amb una màquina d‟escriure en braille -el model de 

marca Perkins és el més habitual- que disposa de sis tecles per a l‟escriptura 

(una per cada punt dels sis que generen el braille), una altra per al canvi de 

línia, les tecles d‟espai i de retrocés, i una més per al desplaçament del cursor 

de braille en el carro.  

 Perkins 

Com podeu observar, la disposició dels sis punts a la màquina d‟escriure, que 

corresponen a les sis tecles repartides en dos grups de tres, és horitzontal i no 

pas vertical, ja que si haguessin estat distribuïdes com el signe generador 

braille serien de difícil manipulació. Això fa que l‟alumne que inicia el procés de 

lectura i d'escriptura en braille necessiti tenir assolits els conceptes espacials 

bàsics i comprengui les relacions espacials, tant en tres dimensions com en el 

pla.  

El Quick braille és un programa informàtic que permet convertir a braille 

qualsevol text.  

El Jaws és un programa informàtic que permet convertir en so el contingut de 

la pantalla.  
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A continuació exposo diversos materials que s‟utilitzen per l‟aprenentatge de la 

lecto-escriptura en braille: 

 

El braillín és un ninot que porta incorporat el signe generador 

braille, la finalitat del braillín és introduir el codi braille als 

alumnes amb ceguesa més petits, al mateix temps es treballa 

la afectivitat i es pot compartir amb els companys vidents.  

 

El tren o regleta braille és una regleta amb 

diversos signes generadors amb els quals 

l‟alumne juga amb els punts braille introduint els 

claus en els forats. S‟inicia el treball plantejant 

que la regleta és un tren amb dotze vagons 

(signe generador) i cada vagó té sis assistents 

numerats. Els claus són passatgers que pugen al tren. L‟alumne reconeix, 

copia o escriu lletres i paraules.  

La ouera consisteix en manipular sis pilotes de 

ping-pong sobre una ouera per familiaritzar-se 

amb el codi braille a una mida més gran. Es 

treballa la orientació espacial (a dalt, a baix, 

esquerra, dreta) i les posicions dels sis punts 

braille. 

La biblioteca de l‟aula i del centre ha de disposar de llibres braille, facilitats per 

la ONCE i/o elaborats per el mestre especialitzat. 

             

                                                          

Braillín 

 

Ouera 

Llibres braille 

Tren o regleta braille 
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ÀREA DE MATEMÀTIQUES 

 

“Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat(...)” 

“L’àrea de matemàtiques es planteja amb la perspectiva d’un aprenentatge de 

les matemàtiques per a la vida diària, i unes matemàtiques que ajudin a 

interpretar el món que ens envolta, facilitant la quantificació i la mida dels fets i 

processos naturals i socials”1 

 

Aspectes a tenir en compte: 

 

 Molts alumnes amb ceguesa poden tenir dificultats en l‟àrea de 

matemàtiques a causa del caràcter abstracte dels continguts i exercicis.  

 

 És necessari presentar els continguts relacionant-los amb els coneixements 

i experiències reals de l‟alumne, és a dir, aplicar els continguts a situacions 

quotidianes de la vida diària. Per exemple, plantejar una circumferència com 

una pilota, ja que ell la podrà tocar. 

 

 Per l‟alumne amb discapacitat visual no és suficient escoltar les explicacions 

orals de continguts matemàtics. Necessita reforçar l‟explicació oral amb el 

material adequat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Generalitat de Catalunya. Departament d‟educació: Currículum educació primària. 

Decret 142/2007 DOGC núm. 4915 
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Per exemple, la caixa de números, que permet treballar tots els continguts 

relacionats amb la numeració, el càlcul i algunes gràfiques.  És una caixa de 

fusta dividida en varis compartiments i composta per diferents fitxes que s‟han 

d‟introduir en els espais d‟una quadrícula, aquestes fitxes presenten els 

números i signes matemàtics en braille.  

 

 

Caixa de números 

  

Tot seguit, altres instruments que utilitzen els alumnes amb ceguesa per 

treballar amb les matemàtiques són: La calculadora parlant, el metre, el regle, 

el cartabó i l‟esquadra adaptats al tacte, un rellotge parlant o tàctil, i finalment, 

diferents materials que permeten treballar els continguts de geometria i els 

conceptes de forma i mida.  

 

 

             

Regle,cartabó i esquadra adaptats al tacte        Rellotge tàctil  
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ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

 

“L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural té com a finalitat 

proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se a l’entorn en 

el que viu, per aprendre a respectar-lo i a millorar-lo.”
2 

 

Aspectes a tenir en compte: 

 

 És necessari acostar la realitat a l‟alumne amb ceguesa, que necessita 

riquesa i reiteració d‟experiències directes. Una única experiència no 

és suficient per generalitzar el concepte. Per exemple, si es treballa el 

concepte gelat, li presentem varietats de gelats, de xocolata i de nata, 

amb formes i mides diferents, per tal que pugui experimentar amb ells. 

 

 Normalment, les explicacions orals es recolzen en material tàctil que el 

nen amb ceguesa no pot veure. És necessari fer una adaptació 

d‟aquest material, ja siguin làmines en relleu, objectes tridimensionals, 

maquetes, etc. Per exemple, a l‟hora d‟explicar els volcans, intentarem 

representar-los elaborant una maqueta per tal que l‟alumne amb 

ceguesa ho pugui experimentar de manera tàctil. 

 

 En el cas de realitats físiques visuals de difícil accés o de difícil 

adaptació, com per exemple l‟horitzó o l‟atmosfera, realitzarem 

descripcions orals el més detallades possible.   
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Els materials tridimensionals són imprescindibles per als alumnes amb 

ceguesa, ja que a través del tacte poden elaborar la seva representació mental 

dels conceptes treballats. 

 

 

              

                                  

 

 

 

 

 

Les làmines adaptades poden ser de diversos tipus, però per als alumnes amb 

ceguesa l‟adaptació sol ser el relleu. 

El CREDV disposa d‟una col·lecció de làmines adaptades al tacte dels diferents 

continguts d‟aquesta àrea per prestar als alumnes que les necessitin. Aquestes 

làmines les elabora una unitat de producció de material específic dins del 

CREDV. (veure annex 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials tridimensionals 
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ÀREA D‟EDUCACIÓ ARTÍSTICA  

 

“Els objectius i els continguts de l’educació artística pretenen que els nens i les 

nenes adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre a 

percebre, però també a produir a partir del coneixement i la comprensió de si 

mateix i del seu entorn, i a entendre les imatges com una representació de la 

realitat.” 

“Es proposen dos blocs de continguts relacionats amb dos àmbits de 

experiència estètica: explorar i percebre i interpretar i crear. Cada un d’aquests 

àmbits agrupen els continguts en dos apartats: visual i plàstica, i música i 

dansa.”3 

 

L‟àrea d‟educació artística es classifica en: Visual i plàstica i Música i dansa.  

 

1- Visual i plàstica  

 

Per als alumnes amb ceguesa, la capacitat d‟interpretar i representar el món a 

través de les imatges no és tal i com ho entenem per als alumnes vidents. 

L‟adaptació d‟imatges per als alumes amb ceguesa és un procés complex 

perquè la informació tàctil no és equiparable a la visual. El primer pas és la 

representació tridimensional, per exemple: a partir de l‟exploració i el 

reconeixement d‟un cotxe real es passa a un cotxe de joguina. Desprès d‟haver 

identificat i reconegut molts cotxes de joguina podem passar de forma 

graduada al pla bidimensional amb textures. Finalment, aquests procés permet 

arribar al reconeixement del perfil en relleu.  
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En el cas dels alumnes amb ceguesa és necessari substituir els continguts 

relacionats amb el color i els aspectes visuals per uns altres d‟accessibles, per 

exemple: substituir colors per textures, per olors... 

 

És important presentar sempre un model accessible de la tasca a realitzar per 

tal que l‟alumne entengui què se li està demanant.    

 

Els materials més utilitzats per l‟aprenentatge de l‟àrea visual i plàstica són els 

materials de dibuix, com per exemple: les làmines de dibuix, la goma i la 

maquineta.  

Cal afegir que existeixen diferents tipus de pintura que quan s‟assequen són 

accessibles al tacte i colors que es diferencien perquè cada un fa una olor 

diferent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Música i dansa 

 

Els alumnes amb ceguesa han de participar en totes aquelles activitats 

artístiques que generin espais d‟experiència i convivència per no quedar 

exclosos a nivell social i cultural. No obstant, necessiten les adaptacions 

adequades per accedir a la informació que els seus companys obtenen per la 

vista. Per exemple, en una representació teatral, a més del seu text i actuació, 

l‟alumne amb ceguesa haurà de saber com és l‟escenari, els decorats, el 

vestuari, els obstacles que es pot trobar, els punts de referència per moure‟s 

per l‟escenari, etc.  

 

 

Eines per dibuixar 
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Els alumnes amb ceguesa no solen presentar dificultats en l‟exploració i 

percepció de sons o peces instrumentals o vocals, ja que han desenvolupat 

molt el sentit de l‟oïda. No obstant això, sí que poden presentar dificultats en la 

realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, perquè no tenen accés 

als models i tenen majors dificultats en el desenvolupament de habilitats 

motrius i gestuals. És necessari modelar en el seu propi cos els moviments a 

realitzar. 

 

Els materials més utilitzats per l‟aprenentatge de l‟àrea de música i dansa són 

el pentagrama adaptat, les claus i la notació musical en codi braille. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagrama per iniciar la música 
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ÀREA D‟EDUCACIÓ FÍSICA 

 

“L’ensenyança i l’aprenentatge de l’educació física ha de basar-se en 

l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb 

el cos i la seva activitat motriu que contribueixen el desenvolupament integral 

de la persona i a la millora de la qualitat de vida.”  

“Les activitats de l’àrea han de potenciar les actituds i els valors propis d’una 

societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i amb 

l’entorn.”4 

 

Aspectes a tenir en compte:  

 

 La falta de visió provoca dificultats en l‟activitat física en general. 

L‟alumne amb ceguesa té problemes, principalment, en el coneixement 

i el domini de l‟espai, el moviment, l‟ús del material, la normativa i la 

tàctica del joc. Per tant, els continguts d‟aquesta àrea (imatge i 

percepció del cos, habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques, 

activitat física i salut, expressió corporal i joc) són molt importants per 

als alumnes amb ceguesa.  

 

 La motivació per les activitats d‟educació física, en alumnes amb 

ceguesa, sol estar molt disminuïda. A partir de l‟educació física l‟alumne 

amb ceguesa pot gaudir amb el moviment i entendre la necessitat 

d‟exercitar el cos. D‟aquesta manera, podrà incorporar l‟activitat física 

en el seu temps lliure.  

 

 En l‟educació física, moltes activitats comporten competitivitat. En 

aquests tipus de taxes l‟alumne amb ceguesa sol estar en 

desavantatge i no pot competir amb els seus companys vidents. 

Competir en sí no és negatiu, el que sí es considera negatiu és 

excloure a l‟alumne amb ceguesa d‟aquestes activitats.  

                                                 
4
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 Els alumnes amb ceguesa presenten més dificultats en l‟educació física 

en l‟etapa d‟educació secundària, ja que se solen treballar més esports 

en equip i amb pilota.  

 

 En aquesta àrea, els principals recursos per al treball amb un alumne 

amb ceguesa són metodològics més que materials. És necessari 

adaptar la metodologia perquè aquest alumne participi activament. 

 

Tot seguit, nombraré els recursos i materials que afavoreixen en l‟aprenentatge 

de l‟educació física. 

 

1. Recursos 

 

 En relació al domini espacial: 

 

- Presentar i recórrer un nou espai abans de situar-hi l‟alumne amb ceguesa. 

- Senyalar i crear punts d‟orientació en l‟espai. 

 

 En relació al moviment: 

 

- Motivar a l‟alumne amb ceguesa amb moviments nous, ja que tenen         

preferència per moviments rutinaris.   

- Proporcionar un model a través del qual percebre el moviment o postura. 

- Repetir els moviments fins que els hagi incorporat. 

- Recolzar a l‟alumne, amb explicacions verbals, la realització del moviment, 

les informacions han de ser clares i concretes. 

 

 En relació a les normes del joc: 

 

- Permetre les posicions de protecció i el contacte amb els companys per 

localitzar-los i seguir-los. 

- Orientar a l‟alumne mitjançant trucades de veu o sons com picar de mans.  

- Parar l‟activitat per complir les normes i penalitzacions, aquestes parades 

permeten que els alumnes amb ceguesa es situïn en l‟espai i el joc. 
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 En relació a la tàctica: 

 

- Assignar tasques i posicions concretes a l‟alumne amb ceguesa. 

- Reduir l‟espai de joc per l‟alumne amb ceguesa (per incrementar el seu 

domini i reduir el risc). 

- Situar a un company a prop perquè l‟orienti i li faciliti les tasques. 

- El professor ha d‟assumir el rol del company simbòlic en moltes activitats 

per proporcionar seguretat a l‟alumne amb ceguesa.   

 

 En relació a l’esport: Esports adaptats 

 

- Goalball: És l‟únic esport específic per 

nens amb ceguesa. Consisteix en marcar 

gols amb una pilota sonora, mentre els 

contraris intenten evitar-ho des de la 

seva posició agenollats o estirats a terra. Es pot competir en igualtat de 

condicions si els companys vidents es tapen els ulls.  

 

- Ciclisme en tàndem: L‟alumne amb ceguesa se 

situa en el seient de darrera i el guia vident en el 

seient davanter.  

 

 

 

- Natació: El professor indica el viatge tocant lleugerament a l‟alumne amb 

ceguesa amb una escuma col·locada a l‟extrem d‟una barra.  

 

- Esquí: El guia vident va obrint pas i senyalant el camí oralment.  

 

- Atletisme: Es corra amb el guia, els salts es 

senyalen amb veus o picant de mans.  

 

 

Goalball 

Ciclisme en tàndem 

Atletisme 
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2. Materials 

 

- Material de textures i mides diferents(pilotes d‟espuma, rugoses, toves, 

dures,...;mocadors de texà, seda, llana,...;cordes llargues, curtes, gruixudes, 

primes,...). 

- Pilotes sonores. 

- Tàndem. 

- ... 

 

El mestre itinerant del CREDV, en col·laboració amb els diferents especialistes, 

orienta i assessora als mestres dels centres educatius sobre les particularitats 

de cada alumne amb ceguesa i aporta recursos i materials necessaris.  

 

Podem observar més varietat de materials específics per a les diferents àrees 

curriculars a l’annex 6. 
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7- Sentiments dels mestres i dels companys de l’alumne amb 

ceguesa 

 

La inclusió d‟un alumne amb ceguesa a l‟aula genera diferents sentiments als 

mestres, dependrà de l‟experiència de cada mestre, de la seva actitud davant la 

inclusió i de l‟equip docent del centre on treballi.   

 

Els sentiments més comuns en tots els mestres són, entre d‟altres, por, 

inseguretat, soledat, incomoditat, satisfacció, autoconfiança, enriquiment, 

creativitat, iniciativa, necessitat de treballar en equip, responsabilitat, 

desconeixement, adaptació, necessitat de reflexionar... 

 

Tot seguit, explicaré com expressen alguns mestres les seves experiències 

respecte la inclusió d‟un nen amb ceguesa.  

 

- “Què sento? Nervis els primers dies, inclús els primers mesos, desprès 

sents que t‟has enriquit i et sents professionalment molt satisfet.” 

 

- “És una experiència que estimula i enforteix les capacitats dels docents.” 

 

- “Sol no podia, necessitava la col·laboració d‟altres professionals del 

centre i que des de l‟administració es posessin els recursos i materials 

necessaris per poder atendre a aquest alumne amb ceguesa.” 

 

- “Jo vaig entrar nou al centre escolar com a tutor de tercer, entre els 

meus alumnes hi havia en Manel, un alumne amb ceguesa, vaig 

necessitar l‟atenció especial per part dels meus companys per posar-me 

al dia de com ho feia el centre per dur a terme el procés d‟inclusió i per 

adaptar-me a la situació.” 
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- “Requereix un esforç de tu mateix com a persona humana, que va més 

enllà dels aprenentatges d‟una carrera universitària, el que no tinc tan 

clar és si tots els docents estem disposats a donar aquesta part de 

nosaltres mateixos...” 

 

- “Posar-me en la situació d‟aquests alumnes m‟ajudava a entendre‟ls i a 

conèixer millor les seves necessitats.” 

 

- “En el centre era la segona experiència amb un alumne amb ceguesa, 

per tant, va ser fàcil.” 

 

- “Que es sentís a gust amb els seus companys, a la classe, que sabés 

demanar el que necessitava en un moment determinat, que pogués 

seguir el ritme i aprendre igual que els altres alumnes, era un dels meus 

objectius prioritaris.” 

 

Efectivament, el present estudi mostra que la inclusió d‟un alumne amb 

ceguesa provoca, d‟entrada,  por i inseguretat, però posteriorment es 

converteix en una experiència rica de satisfaccions.  

 

Tanmateix, els companys d‟un nen amb ceguesa també necessiten unes 

orientacions per poder relacionar-se adequadament amb ell: 

 

- No us han d‟incomodar les paraules “veure” i “mirar”, aquestes paraules 

són una part important del vocabulari del nen amb ceguesa, ell les fa 

servir per donar-nos  entendre els seus mètodes per “veure”. 

- Adreceu-vos a ell com ho faríeu amb qualsevol company de la classe. 

- Cal que utilitzeu el llenguatge perquè s‟adoni de la vostra expressió, el 

nen amb ceguesa no s‟adona de les expressions facials (somriure, 

sorpresa, enfadat,...) i corporals (moviment de braços, de cames...). 

- El material escolar, tot i ser el mateix que vosaltres, ocupa molt més. Per 

això és necessari que tingui un lloc a la classe per poder-lo guardar. 
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- Si teniu algun dubte o pregunta sobre la ceguesa i les limitacions que 

comporta no dubtis en preguntar-li; ell et respondrà amb molt de gust. 

- Interesseu-vos pel material que ell utilitza i vosaltres desconeixeu, li 

agradarà. 

- Ajudeu-lo només quan us ho demani, en moltes situacions ell és 

autònom. 

- No tingueu vergonya de presentar el vostre company amb ceguesa als 

amics, feu-ho com ho faríeu amb qualsevol altre. 

- Ajudeu a mantenir l‟ordre dels objectes, dels mobles,...és molt important 

per ell. Si aquest ordre varia, cal que li expliqueu.  

- Animeu-lo a participar en activitats noves. 

- Saludeu-lo cada vegada que el trobeu; si ell no ho fa és perquè no us 

veu. 

- No és bo que us aprofiteu de la seva deficiència per fer-li bromes que 

podrien resultar pesades.  

 

En termes generals, aquest anàlisi ens ha permès constar que els companys 

d‟un alumne amb ceguesa, a part de por, incomoditat, desconeixement..., 

també senten curiositat, els costa comprendre el que significa tenir ceguesa. 

D‟altra banda, també podem trobar actituds de rebuig per part d‟alguns 

companys.  

Pel que fa l‟alumne amb ceguesa, podem observar que necessita ser tractat 

amb normalitat, que els companys li ofereixin jocs i li expliquin coses.  
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8- Aprenentatges específics que necessita fer un alumne amb 

ceguesa 

 

Els diferents professionals del CREDV, a més d‟orientar i donar recursos a 

l‟escola i a la família, intervindran directament amb l‟alumne per tal que 

assoleixi els aprenentatges específics que implica la ceguesa. 

 

El mestre itinerant del CREDV elaborarà un pla de treball per cada alumne al 

llarg de la seva escolaritat.  

A continuació, adjunto la plantilla elaborada per l‟equip de professionals del 

CREDV de Girona on hi consten aquests aprenentatges específics. (Veure 

annex 7) 

 

8.1- Aspectes que poden frenar l’aprenentatge i el 

desenvolupament de l’alumne 

 

Aquest apartat exposa les tres limitacions bàsiques que imposa la ceguesa: 

 

1.En relació del jo amb l’entorn: 

 

 Alteració de diàleg preverbal: mirades i actituds d‟escoltar que estranyen 

(abaixar el cap per motius d‟estereofonia). 

 Trastorn en l‟aparició dels primers organitzadors: somriure i angoixa 

davant l‟estrany. 

 Manca d‟imitació visual: postures i mímica.  

 Trastorns del llenguatge: ús del tu- jo, ecolàlies i verbalismes. 

 Paraules sonda per localitzar l‟altre. 

 Dificultat en l‟ús de sinònims i antònims. 

 Dificultat a l‟hora d‟entendre metàfores. 

 



 La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries 

43 

 

 

En aquestes imatges, per exemple, podem observar com l‟alumne amb 

ceguesa tot i que sembli que no està atent a l‟explicació de la professora, té 

l‟orella encarada per tal d‟escoltar-la amb atenció.  

 

 

2.En l’habilitat i possibilitat de moure’s per l’entorn: 

 

 Retard en el desenvolupament postural-motriu, comparat amb el nen 

vident. 

 Variabilitat de to muscular de base. 

 Defectes de tonicitat per manca d‟activitat física. 

 Postures anòmales, gronxaments i balanceig. 

 Retard a l‟hora d‟aprendre a caminar.  

 Marxa irregular. 

 Estereotípies, blindismes. 

 

  

 

 

 

En aquesta fotografia podem observar 

clarament les limitacions del nen amb 

ceguesa alhora de moure‟s per l‟entorn, en 

aquest cas, la seva lentitud en el 

desplaçament fa que els seus companys 

vidents hagin d‟esperar que ell avanci per 

poder baixar de nou pel tobogan.  
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3.En la quantitat i varietat d’experiències.  

 

 Menys curiositat per l‟entorn. 

 Coneixement fragmentat dels objectes. 

 Retard en la recerca espontània. 

 Retard en el coneixement de l‟entorn. 

 

 

         

 

 

 

 

En la primera fotografia, podem veure com l‟alumne amb ceguesa mostra 

atenció al que diuen els seus companys però no té curiositat per acostar-se a 

l‟animal i tocar-lo.  

I en la segona fotografia, li acosten un animal perquè ell poc a poc, 

experimentant amb el tacte (forma, mida, textura, temperatura,...) i amb els 

altres sentits, vagi construint la seva imatge mental. 

 

Totes aquestes limitacions donen uns trets de personalitat característics 

d‟una persona amb ceguesa: 

 

 Forta dependència de la mare i dels adults. 

  Alt grau d‟ansietat, sobretot a les separacions. 

  Necessitat de control de l‟entorn. 

  Manca de seguretat en sí mateix. 

  Tendència a evadir-se, aïllar-se i tancar-se en el “propi món”. 

  Criteris rígids o poc flexibles. 

  Sentiment de soledat. 

  Aparentment desinterès per objectes i persones (elaboració lenta del 

coneixement). 

  Absència de competitivitat. 

  Sensibilitat alta a les frustracions. 
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9- El cas de l’Albert 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1- Comunicació del diagnòstic visual 

 

“Vaig maleir tantes vegades la nostra mala sort, que veia el futur ple d’ombres. 

Va ser tan cruel, tan horrible, tan inhumà, que en aquell instant...sí, vaig arribar 

a desitjar la meva pròpia mort.” (Mare de l‟Albert) 

 

L‟Albert és un nen de 9 anys diagnosticat de microftalmia bilateral, la seva 

funcionalitat visual és nul·la, per tant estem parlant d‟un nen amb ceguesa total. 

Cal destacar que no té altres dèficits associats.  

 

La comunicació del diagnòstic va ser en el moment del naixement. Des del 

mateix hospital es van posar en contacte amb el professional d‟atenció precoç 

del CREDV- ONCE per així començar a treballar el més aviat possible amb el 

nen i la seva família.  

 

Aquest professional va anar a l‟hospital per tal d‟ajudar a la mare amb el procés  

d‟adaptació a la discapacitat del seu fill, treballant sobretot la vinculació amb ell. 

A més a més, l‟hospital conjuntament amb el professional, van cuidar molt el 

procés d‟alta i l‟adaptació cap a la llar familiar. 

L‟Albert amb l‟ouera L‟Albert fent teatre 



 La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries 

46 

 

9.2- Adaptació de la família davant la situació 

 

“Desde que nació, siete años atrás, esperaba que un día u otro, él, que me ve 

con el corazón, preguntara por qué unos vemos con los ojos y él lo hace, 

como dice muchas veces, con las manos.”
5
 

 

El naixement d‟un fill amb ceguesa suposa un xoc dins la família. El fet es 

percep com quelcom inesperat i estrany, que trenca les expectatives del fill 

desitjat. Durant tota l‟etapa anterior al naixement, al llarg de l‟embaràs, el més 

normal és que els pares tinguin les seves fantasies sobre el fill; imatges 

físiques i característiques del nou ésser que s‟incorporarà al nucli familiar.   

La pèrdua de les expectatives davant l‟evidència de la discapacitat, en un 

primer moment, provoca un gran impacte per a tota la família i sorgeixen 

sentiments de rebuig i culpabilitat. 

 

La mare de l‟Albert, davant aquesta situació, va haver de canviar de feina per 

tal de poder dedicar-se plenament al seu fill. Al començament va necessitar 

molta ajuda per part dels professionals per tal de superar aquest xoc emocional 

que li provocava sentiments de culpa, angoixa, depressió,... 

 

Actualment, és ella qui anima al seu fill ajudant-lo a ser cada dia més autònom i 

gaudint dels petits avanços, té clar que les possibilitats són moltes però també 

que hi ha i hi seguiran havent algunes limitacions.   

 

Ella diu: “El meu fill és la millor medicació per la meva depressió”. 

 

El pare de l‟Albert també va canviar de feina per tenir més disponibilitat horària i 

conjuntament amb la seva dona i l‟altre fill, fer costat a l‟Albert.   

 

 

                                                 
5 GÓMEZ, Ángel. Me ve con el corazón. Edicions Cossetània. Valls, 2002. 
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El germà de l‟Albert, que en aquells moments estava estudiant educació 

secundària, també va necessitar ajuda, ja que el seu rendiment escolar va 

empitjorar.  

 

Per tant, podríem dir que aquesta família, al començament manifestava molts 

dubtes, angoixa, tristesa, impotència... Però a mida que el nen va anar 

evolucionant, ells van poder fer una adaptació positiva a la discapacitat de 

l‟Albert. 

 

Passat el primer moment de xoc emocional, van començar a treballar amb ell, 

trobar les joguines adequades, elaborar-li material adaptat... I fins i tot la mare 

manifestava que era un món desconegut i fascinant, tot i que preferiria que el 

seu fill no patís ceguesa.   

 

En síntesi, el treball que realitzava la família dia a dia ajudava positivament a 

l‟Albert en el seu desenvolupament. 

 

 

9.3- Com viu la família l’ inici de l’escolarització 

 

“Vaig reviure moments de molta angoixa, em tornava a preocupar tot, com 

s’espavilaria sol, com seria la relació amb els companys...i els mestres, el 

sabrien entendre i ajudar?...”. (Mare de l‟Albert) 

 

L‟ inici de l‟escolarització d‟un nen amb una discapacitat visual fa que els pares 

tornin a sentir un seguit de sensacions i emocions similars a les que van 

experimentar quan van rebre la notícia que el seu fill tenia ceguesa.  

 

Per un costat, els pares de l‟Albert es van mostrar molt contents pel fet que el 

seu fill començava l‟escola ordinària com qualsevol altre nen sense discapacitat 

visual.  
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Per un altre, van reviure una situació molt dolorosa, l‟evidència que el seu fill 

tenia una discapacitat. Això va provocar que apareguessin noves pors, 

inseguretats, interrogants... 

 

El fet que fos la primera separació va desencadenar una inestabilitat emocional 

per tota la família, i va ser en aquests moments on els professionals del 

CREDV van intervenir per tal d‟acompanyar als pares en tot aquest procés i 

donar-los les orientacions per tal de veure quin tipus d‟escola era la més 

adequada pel seu fill.  

 

Finalment, la família va visitar diferents escoles per decidir quina creien que era 

la millor per l‟Albert i van fer la preinscripció.   

 

9.4- Com és la coordinació pares- escola 

 

“Recordo que les primeres paraules del director em van tranquil·litzar molt: -No 

es preocupi, el seu fill tindrà tots els mitjans que estiguin a les nostres mans 

perquè es desenvolupi i aprengui amb les mateixes oportunitats que qualsevol 

altre nen d’aquest centre- .” (Mare de l‟Albert) 

 

El primer contacte de la família amb l‟escola va ser amb l‟equip directiu, els 

pares es van sentir molt acollits i escoltats i van poder exposar tots els seus 

dubtes de cares a l‟escolarització del seu fill. 

L‟equip directiu va saber observar i respectar el moment emocional en el qual 

es trobaven els pares de l‟Albert.  

 

A principi de curs, abans que els altres alumnes haguessin iniciat les classes, el 

primer que va fer el centre va ser convocar a la família de l‟Albert per tal que el 

mestre tutor realitzés una entrevista als pares i conjuntament amb els 

professionals del CREDV fessin un primer treball amb l‟Albert (conèixer al seu 

tutor, els espais i recorreguts més importants que hauria d‟ utilitzar, quina seria 

la seva taula, on eren els recons per jugar i quines joguines hi havia...). 
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Un cop fet aquest procés, els pares de l‟Albert van sentir que alguns dels seus 

dubtes s‟havien resolt:  “El fet de conèixer el tutor, veure la relació que tenia 

amb el nostre fill i observar com l‟Albert es movia dins l‟escola ens va 

tranquil·litzar”. 

 

En conclusió, els pares de l‟Albert van valorar positivament la intervenció i la 

coordinació dels professionals del CREDV amb els diferents professionals de 

l‟escola.  

Aquests manifesten que durant els sis cursos que l‟Albert ha estat escolaritzat 

ha tingut diferents tutors, tots diferents, ja que alguns s‟implicaven més que 

altres, però els tranquil·litzava molt veure que la coordinació sempre hi era 

present. 

 

9.5- L’Albert en les diferents àrees curriculars 

 

“ Sóc diferent de tu; tots tenim alguna cosa diferent dels altres, no em miris com 

un estrany, m’agradarà aprendre al teu costat.” (Albert) 

 

L‟Albert està matriculat a l‟escola pública de Sant Hilari i actualment està 

cursant quart de primària. Vaig considerar que la millor manera d‟explicar com 

l‟Albert treballava en les diferents àrees curriculars era anant-hi personalment i 

gravant-lo fent diverses activitats. 

Vaig fer varies gravacions: L‟Albert utilitzant la màquina perkins, fent servir un 

programa que s‟anomena Jaws, llegint un conte adaptat a braille, tocant el 

piano i la flauta, fent mobilitat per diferents zones del pati amb el bastó, i 

finalment, vaig considerar interessant gravar alguns dels companys de la seva 

classe amb els ulls tapats orientant-se pel pati i, juntament amb l‟Albert, jugant 

a “la bomba” amb una pilota de bàsquet adaptada.  
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Hores d‟ara, l‟Albert utilitza la màquina perkins, però cal destacar que utilitza 

amb més freqüència l‟ordinador portàtil, on hi té un programa instal·lat que 

s‟anomena Jaws, aquest programa converteix el contingut de la pantalla en so, 

de manera que l'usuari pot accedir o navegar per ell sense necessitat de veure-

ho. La seva finalitat és fer que ordinadors personals que funcionen amb el 

sistema operatiu Microsoft Windows siguin més accessibles per a persones 

amb ceguesa o visió reduïda. Podem observar com l‟Albert utilitza la màquina 

perkins en el Vídeo 1, i com utilitza el programa Jaws en el Vídeo 2.  

 

A continuació, vaig poder observar com llegia un conte braille, tot i que la seva 

velocitat lectora és lenta, el seu nivell de comprensió és bo. (Veure vídeo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja he nombrat al llarg del treball, els 

alumnes amb ceguesa no solen 

presentar dificultats en l‟exploració i 

percepció de sons o peces instrumentals 

o vocals, ja que han desenvolupat molt el 

sentit de l‟oïda, ho vaig poder 

experimentar observant a l‟Albert tocant 

la flauta i el piano. (Veure vídeos 4) 

 

 

 

 

L‟Albert llegint braille 

Albert tocant el piano 

http://ca.wikipedia.org/wiki/So
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Tot seguit, podem observar a l‟Albert fent mobilitat per diferents zones del pati 

amb l‟ajuda del bastó, els professors li fan fer tasques pels diferents espais de 

l‟escola perquè poc a poc es torni més autònom. Vaig poder observar que 

l‟Albert es coneix força bé tots els espais de l‟escola, s‟hi mou amb molta 

seguretat i és capaç d‟arribar a un mateix lloc utilitzant diferents recorreguts. 

(Veure vídeo 5) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, escollint a l‟atzar tres nens i tres nenes de la classe de l‟Albert, els hi 

vaig proposar una activitat: amb els ulls tapats amb mocadors van haver de fer 

un recorregut pel pati de l‟escola, en el 

qual l‟orientació era imprescindible per 

arribar al punt de trobada on 

començaria un joc, d‟aquesta manera, 

els nens de la seva classe van poder 

experimentar el que és viure a les 

fosques.  

 

 

Va ser realment enriquidor veure com els nens vidents amb els ulls tapats 

s‟intentaven moure pel pati amb por i inseguretat, de la mateixa manera que 

l‟Albert ho feia amb més seguretat. Podem observar aquestes activitats en els 

Vídeos 6 i 7.   

Alumnes vidents amb els ulls tapats 

Mobilitat amb el bastó 
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10- Conclusions 

 

En el present apartat és on realment contrastaré les hipòtesis inicials a partir de 

tota la informació recollida al llarg del treball. 

La primera hipòtesi que em vaig plantejar va ser:  

 

- Podem tenir problemes visuals encara que els nostres ulls 

funcionin correctament. 

 

Vaig poder verificar aquesta hipòtesi informant-me a través de llibres 

especialitzats en ceguesa. A partir d‟aquests vaig concloure que vista i visió no 

és el mateix, la vista fa referència a la funció de l‟ull, que és captar l‟estímul 

visual, i en canvi, la visió, fa referència al funcionament de l‟ull, nervis òptics i 

cervell, que transmeten i interpreten la informació.  

 

A més a més, en el llibre “Alumnado con discapacidad visual” vaig trobar una 

fotografia on es veu clarament que la visió va molt més enllà del funcionament 

dels ulls. 

 

    Estimulo visual                         ojo               nervio óptico                              cerebro 

        (flor)················(recoge información)·(la transmite)····················· (la interpreta) 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vista 

Visió 
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En segon lloc, la hipòtesi plantejada va ser: 

 

- És diferent el treball a l’aula on hi ha un alumne amb ceguesa. 

 

Per verificar o refutar aquesta hipòtesi vaig decidir fer entrevistes a mestres 

itinerants que treballen específicament amb alumnat amb discapacitat 

visual.(Veure annex 8) 

A partir de les seves respostes vaig decidir anar a una escola ordinària i fer 

observacions en una aula on hi hagués un alumne amb ceguesa i en una altra 

on no n‟hi hagués cap, per tal de comprovar el que m‟havien dit aquests 

professionals. 

 

Vaig poder concloure que en les dues aules utilitzaven la mateixa metodologia 

de treball i que l‟alumne amb ceguesa havia d‟assumir els mateixos objectius 

que els seus companys. La diferència estava en que la classe de l‟alumne amb 

ceguesa estava molt més ordenada, no hi havia motxilles per terra i el material 

havia de tenir un lloc estable, prop de l‟alumne hi havia un moble on ell podia 

guardar tot el seu material i a les parets hi havia cartells amb relleu per tal que 

fossin accessibles al tacte.  

L‟alumne feia les mateixes activitats que la resta, però amb el seu material 

específic i els llibres passats a codi braille.  

 

També vaig poder observar que la mestra descrivia tots els detalls del que 

explicava per facilitar la comprensió de l‟alumne.  

Per exemple, a les dues aules es parlava dels animals de la granja, una mestra 

ensenyava una fotografia d‟un xai i tan sols explicava que era un animal 

mamífer del qual se‟n treia la llana. En canvi, la mestra de l‟alumne amb 

ceguesa, tot hi ensenyar la fotografia, va explicar que el xai era un animal de 

quatre potes, de color blanc, amb el pel arrissat, el nas humit, que tenia una 

cua petita, el morro perfilat,... I a més a més, que era un mamífer del qual se‟n 

treia la llana.   
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Per tant, aquesta recerca em va permetre determinar que no és diferent el 

treball a l‟aula on hi ha un alumne amb ceguesa, simplement la mestra ha de 

procurar que l‟alumne tingui el material específic necessari en les diferents 

àrees curriculars, que hi hagi un ordre establert per tal de facilitar-li l‟orientació 

i, a l‟hora d‟explicar, ha de definir amb més detall els objectes dels quals parla. 

Tots aquests aspectes, però, no influeixen en l‟aprenentatge de la resta 

d‟alumnes de l‟aula, sinó tot el contrari, els enriqueix, ja que el fet de fer costat 

a l‟alumne amb ceguesa i oferir-li tota l‟ajuda necessària  resulta una molt bona 

experiència per a ells.  

 

Tot seguit, la següent hipòtesi que em vaig formular va ser: 

 

- Un alumne amb ceguesa necessita sempre una adaptació del 

currículum. 

 

Per verificar o refutar aquesta hipòtesi vaig decidir parlar amb els professionals 

del CREDV- ONCE. La informació que en vaig treure és que no tots els 

alumnes amb discapacitat visual necessiten una adaptació del currículum. Es 

planteja la necessitat d‟un Pla Individualitzat únicament amb aquells alumnes 

que les seves condicions o circumstàncies personals i les mesures d‟atenció a 

la diversitat que hi ha a la seva escola i en el seu grup classe són insuficients 

per progressar adequadament en el seu aprenentatge i en el desenvolupament 

de la vida escolar. 

 

Aquest Pla Individualitzat té una temporalització variable en funció dels seus 

objectius. Cada final de curs s‟avaluen els resultats obtinguts i es planifiquen 

les actuacions pel pròxim curs, decidint si aquell alumne ha de continuar o no 

tenint un Pla Individualitzat.  

 

En l‟elaboració d‟aquest Pla Individualitzat hi participen l‟EAP de zona, l‟EAP 

per alumnes amb discapacitat visual, el tutor de l‟alumne, el mestre d‟educació 

especial del centre i la família. 
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Posteriorment, la hipòtesi a comentar és: 

 

- Tots els centres educatius són adequats per la inclusió d’un alumne 

amb ceguesa. 

 

Sincerament, aquesta hipòtesi no l‟he pogut verificar ni refutar, ja que no he 

pogut observar tots els centres educatius on hi havia escolaritzats alumnes 

amb ceguesa. Tot i això, em vaig documentar a través dels llibres i vaig poder 

observar una sèrie de criteris que ha de seguir un centre ordinari per tal que la 

inclusió d‟un alumne amb ceguesa tingui èxit.  

A grans trets, aquests criteris són que l‟escola a d‟incentivar el treball en equip 

dels alumnes amb i sense ceguesa, les famílies han de participar en les 

activitats de l‟escola, els diferents agents que intervenen en el procés educatiu 

dels alumnes amb discapacitat visual han d‟estar coordinats, s‟han d‟aprofitar 

els recursos disponibles per afavorir l‟aprenentatge conjunt, s‟han de fer 

avaluacions sistematitzades i, per acabar, és important l‟esforç del centre per 

enfrontar-se a les barreres existents a l‟aprenentatge.  (Podem observar més 

informació d’aquests criteris a l’apartat 5, “Escoles adequades per a nens 

amb ceguesa”). 

 

A través de les entrevistes que vaig realitzar a les mestres tutores d‟alumnes 

amb ceguesa, vaig observar que a la carrera universitària de magisteri no els 

van parlar en cap moment de la ceguesa, a causa d‟això, molts professionals 

del món de l‟educació no estan preparats per afrontar un repte d‟aquestes 

característiques. Per tant, amb el present estudi vull demostrar que és 

important que el tutor d‟aquell alumne cregui en la inclusió i estigui preparat per 

aconseguir la plena integració de l‟alumne amb ceguesa dins l‟aula.  
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I finalment, la última hipòtesi plantejada va ser: 

 

- No tots els pares reaccionen de la mateixa manera al saber que el 

seu fill tindrà ceguesa.  

 

Per verificar o refutar aquesta hipòtesi vaig decidir fer entrevistes a diferents 

pares. Els professionals del CREDV Girona em van comunicar que només 

podia accedir a aquells pares que havien fet una adaptació positiva a la 

discapacitat del seu fill, ja que els pares que havien fet un altre tipus 

d‟adaptació estaven en un moment molt delicat, elaborant encara el dol que els 

hi provocava la discapacitat del seu fill. 

 

Per tant, la meva hipòtesi quedaria verificada dient que no tots els pares 

reaccionen de la mateixa manera. Hi ha pares que fan una adaptació positiva, 

que és l‟acceptació realista de la discapacitat i de les limitacions que comporta. 

N‟hi ha d‟altres que la seva adaptació és negativa, és a dir, mai accepten de 

forma realista la discapacitat i les limitacions que comporta, són pares que 

constantment tenen crisis emocionals. Finalment, un altre tipus d‟adaptació és 

la desintegrada, on la discapacitat del seu fill ha fet sorgir de nou una malaltia 

mental ja superada en algun membre de la família o  ha provocat una crisi de 

parella que pot arribar a desencadenar el divorci.  

A través de l‟entrevista que vaig realitzar vaig poder observar que en el moment 

de rebre el diagnòstic els pares van patir un xoc emocional, on van sorgir 

sentiments de culpa, negació, ressentiment, angoixa,... però un cop elaborats 

aquests sentiments van poder fer una adaptació positiva a la discapacitat del 

seu fill. (veure annex 9) 

 

En definitiva, i com a conclusió final, vull destacar que realitzar aquest treball de 

recerca m‟ha servit per resoldre els meus dubtes sobre la inclusió d‟un alumne 

amb discapacitat visual a les escoles ordinàries d‟una manera directa, ja que he 

viscut molt de prop el dia a dia d‟un nen amb ceguesa, tant a l‟escola de Sant 

Hilari com a casa seva. 
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Un cop realitzat aquest treball, em queda a la ment com seria d‟enriquidor que 

els centres on hi ha escolaritzats alumnes amb ceguesa compartissin aquesta 

experiència entre ells.  

Crec que seria una bona proposta que es poguessin trobar i intercanviar 

sentiments, emocions, dubtes, recursos professionals i materials... 

Això seria un tema interessant que es podria plantejar en un nou treball de 

recerca.  

 

Conèixer és una manera d‟ajudar, per tant, espero que aquest treball serveixi 

per fer veure que en la societat no existeixen dues persones idèntiques amb les 

mateixes capacitats, interessos, actituds, reptes,...tampoc en l‟escola o en 

l‟aula hi ha dos alumnes iguals, cada qual té la seva pròpia manera de ser, el 

seu estil i ritme d‟aprenentatge, la seva pauta i rapidesa de desenvolupament, 

motivació, interessos i curiositat davant el coneixement. Tots ells reaccionen de 

diferents maneres davant les situacions d‟ensenyament-aprenentatge i 

necessiten varietat d‟ajudes i estímuls per aprendre i desenvolupar-se com a 

persones.   
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11- Glossari 
 
 
Agudesa visual: Capacitat per percebre la figura i la forma dels objectes i 

poder-ne discriminar els seus detalls.  

Camp visual: És l‟àrea d‟espai físic visible quan el cos, el cap i els ulls estan 

fixes.  

Ceguesa: Segons la Organització Mundial de la Salut(OMS), la ceguesa és la 

falta de visió que provoca la incapacitat per percebre la figura i la forma dels 

objectes. Les persones amb ceguesa poden tenir percepció de llum que els hi 

permet orientar-se millor en l‟espai.  

Escola inclusiva: És una escola per a tothom, que no faci cap distinció per raó 

de procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, sobre dotació, origen 

social o qualsevol altra condició.  

Integració: Consisteix en fer adaptacions de recursos per tal que la persona es 

pugui incorporar en la societat/escola sense cap inconvenient. S‟han de buscar 

recursos educatius només per aquelles persones que ho necessitin. 

Inclusió: El grup aporta alguna cosa a la persona que s'integra i la persona 

que s'integra enriqueix el grup amb la seva manera d'apropar-se a les coses 

amb altres sentits que no siguin la vista. Hi ha un esforç mutu.  

La inclusió no tracta de retornar (reintegrar) ningú, sinó d‟evitar deixar-lo fora de 

la vida escolar ordinària. No es tracta d‟incorporar els exclosos, sinó de 

construir un sistema capaç de donar resposta a les necessitats de cadascú.  

Significa també passar de la idea d‟ajudar només l‟alumnat amb discapacitat a 

la idea de donar el suport necessari a qualsevol alumne/a, d‟acord amb el que 

necessiti, amb l‟objectiu d‟afavorir la participació de tots a les activitats del grup 

classe.  

Normalització: L‟atenció educativa de l‟alumnat amb necessitats educatives 

especials (NEE), derivades de condicions personals de discapacitat, de greus 

dificultats d‟aprenentatge o d‟altres dificultats, es du a terme, al màxim, amb els 

recursos ordinaris previstos per a tot l‟alumnat i en els contextos i entorns 

ordinaris, fet que afavoreix la participació de l‟alumne o l„alumna amb 

necessitats educatives especials en activitats conjuntes amb la resta de 

l‟alumnat. 



 La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries 

59 

 

Material tiflotècnic: És el material adaptat per persones amb ceguesa.  

Codi Braille: Sistema de lectura i escriptura tàctil pensada per a persones amb 

ceguesa. Inventat al segle XIX pel francès Louis Braille.  

Ceguesa cortical: Falta de visió a causa de la disfunció en la part posterior de 

la via òptica o en alguna de les estructures cerebrals implicades en la visió.  

Discapacitat visual cerebral: Reducció de la capacitat visual per una disfunció 

en la part posterior de la via òptica o en alguna de les estructures cerebrals 

implicades en la visió.  

Microftalmia: Mida del globus ocular més petit de lo normal.  

Megaloftalmus: Mida del globus ocular més gros de lo normal.  

Retinosis pigmentaria: Degeneració progressiva de la retina.  

Anirídia: Falta d‟iris.  

Miopia magna: Alt grau de miopia.  

Glaucoma: Augment de la pressió intraocular.  

CREDV: El Centre de Recursos Educatius de Deficients Visuals és un servei 

pedagògic que depèn del departament d‟educació i de la ONCE per posar a 

l‟abast dels alumnes amb ceguesa o discapacitat visual, de les seves famílies i 

dels professionals que els atenen tots els recursos –humans i materials- 

disponibles actualment, per facilitar, afavorir, i potenciar el desenvolupament 

personal i acadèmic, d‟acord amb les capacitats i les circumstàncies 

individuals. El CREDV intervé en totes les etapes i en totes les modalitats 

educatives, per la qual cosa ha d‟adoptar línies d‟actuació, diverses i flexibles, 

ajustades, en cada cas, a la situació que cal tractar. Ofereix els serveis 

següents: atenció precoç, suport a alumnes escolaritzats en centres ordinaris, 

atenció a centres d‟educació especial, unitat de rehabilitació visual, servei de 

rehabilitació bàsica, unitat de producció de recursos didàctics, biblioteca i 

residència.  

PI: El Pla Individualitzat és una adaptació personalitzada del currículum que 

permet en els alumnes amb necessitats educatives especials realitzar, tant com 

sigui possible, els aprenentatges bàsics i adquirir les competències elementals 

corresponents.  

G.I.E.I: Gabinet d‟Integració Escolar d‟Invidents que depenia del departament 

d‟ensenyament quan encara no existia el conveni amb la ONCE.  
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EAP: Equip d‟Assessorament Psicopedagògic que dona 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. Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) 

conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de 

suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC). 

CDIAP: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és un servei 

especialitzat en la consulta, el diagnòstic i el tractament de la població infantil,  

des del naixement fins als 6 anys d‟edat, que presenti algun trastorn en el seu 

desenvolupament o risc de patir-ne, per causa orgànica, psicològica i/o social. 

Blindismes: Són comportaments estereotipats de les persones amb ceguesa, 

generalment antiestètics i molestos, que poden influir en la seva integració 

social.  

El blindisme més freqüent és el balanceig, en general de davant enrere.  

Estereotípies: La Real Acadèmia Espanyola defineix la estereotípia com: 

"repetició involuntària i fora de raó d'un gest, acció o paraula". 

Són una àmplia gama d'activitats que no es consideren normals, degut a la 

fenomenologia de la conducta i l'edat de presentació, tenint com a 

característica comú la repetició segons un model més o menys fixa. 
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Annex 1 
 
Visita a la ONCE: 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

Dibuixos amb relleu 

Escrivint amb la màquina Perkins 

Màquina perkins Mapa braille 



 La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries 

66 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llibres adaptats al tacte 

Dibuixant la meva mà amb 
una làmina a sota per 
aconseguir braille. 

Resultat de la fotografia anterior. Si 
resseguies la mà amb el dit s‟hi 
experimentava relleu.  
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Annex 2 
 

Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig , (LOE), BOE de 04.05.06 

 
- Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu: Títol 

II, capitol I, Art.71 i 72. 
- Alumnat que presenta n.e.e.: Títol II, capítol I, secció 

primera, Art 73, 74 i 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ESTRUCTURADE LA LLEI ON TROBEM L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 
-Preàmbul 
-Títol preliminar 
-Títol segon: equitat en l’educació+ alumnat amb N.E.E 
 
PRINCIPIS I FINALITATS 
-La qualitat de l’educació per a tot l’alumnat. 
-L’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no 
discriminació i la transmissió i posta en pràctica de valors. 
-La flexibilitat per adequar l’educació a la diversitat d’alumnes. 
-L’autonomia per les actuacions organitzatives i curriculars. 
-El desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i el foment de la igualtat 
efectiva entre homes i dones. 
 
QUÈ DIU LA LOE PER L’ETAPA D’INFANTIL I PRIMÀRIA AL VOLTANT DE 
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT? 
 
Etapes: 
1-Educació infantil: Cal adaptar la pràctica educativa a les característiques personals, 
a les necessitats, als interessos i a l’estil cognitiu dels infants, d’acord amb el seu ritme i 
procés de maduració.   
2-Educació primària:  
-Destaca com principis pedagògics posant especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la prevenció de dificultats d’aprenentatge i en 
la posta en pràctica de mecanismes de reforç.  
-Els mecanismes de reforç, seran tant organitzatius com curriculars.  
-Poden donar-se mesures de suport a grup ordinari, els AF o les AC. 
-Flexibilització en l’escolarització de l’alumnat amb altres capacitats i en l’alumnat que 
presenta un desfasament de més d’un cicle. 
 
ALUMNAT AMB N.E.E. La LOE considera: 
-Alumnat que presenta necessitats educatives especials. 
-Alumnat amb altres capacitats intel·lectuals. 
-Alumnat amb integració tardana en el sistema educatiu. 
 
L’ESCOLARITZACIÓ d’aquest alumnat es regeix dels principis de normalització i 
inclusió, encara que la llei manté per l’alumnat amb N.E.E l’escolarització en unitats i 
centres específics quan les seves necessitats no puguin ser ateses en el marc de les 
mesures d’atenció a la diversitat dels centres ordinaris fins els 21 anys.  
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Annex 3 

 

Entrevista a dues mestres tutores d‟alumnes amb ceguesa a l‟escola ordinària: 

 

1.ENTREVISTA A LA MESTRA DE L’ALBERT: 

 

1- Creus en la inclusió dels nens amb ceguesa en els centres ordinaris? 

Sí. Tot i que crec que hi ha molts professionals del món de l’educació que no 

estan preparats per afrontar un repte d’aquestes característiques. 

 

2- És la primera vegada que tens un alumne amb ceguesa a l‟aula?  

No, fa anys en vaig tenir un altre. 

 

3- Quins sentiments, dubtes, preocupacions…es desperten com a 

professional quan t‟informen que tindràs un alumne amb ceguesa a 

l‟aula?  

El que més em preocupa és la part emocional i relacional. Aconseguir la seva 

plena integració dins l’aula. Que aprengui afrontar els reptes i assumir les 

pròpies limitacions. 

En termes actuals, ajudar-lo a ser competent a tots nivells. 

 

4- Han anat canviant els teus sentiments al llarg del curs? N‟han sorgit de 

nous?   

Sempre es remouen sentiments nous, sobretot en el cas de l’Albert, 

m’agradaria que l’evolució fos més ràpida.  

 

5- T‟ha costat acostumar-te aquest canvi?   

Tinc la sensació que el temps passa molt ràpid i els aprenentatges es fan molt 

lentament, però mica en mica m’hi vaig acostumant.  
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6- T‟has sentit ajudat per altres professionals externs o companys del 

mateix centre? 

Bàsicament per altres professionals externs. Sobretot pel que fa a aconseguir 

recursos. 

Els companys del centre fan el contrari busquen la teva ajuda per afrontar el 

repte de donar classe a l’Albert.  

 

7- Creus que la integració d‟un alumne amb ceguesa és responsabilitat del 

tutor d‟aula o del conjunt de l‟escola? 

Sens dubte és un repte del conjunt de l’escola.  

 

8- Què és el que més et preocupa en l‟educació d‟un alumne amb 

ceguesa? 

El treball de l’autonomia personal. 

 

9- Què és el que més satisfacció et dóna com a professional i com a 

persona? 

Que sempre aprens coses noves, et fa està viu professionalment. 

  

10- Coneixes alguna altra mestre amb qui compartir una experiència 

semblant? 

No 

 

11- Quan vas estudiar magisteri o en altres estudis relacionats, et van parlar 

de la ceguesa? 

No 

 

12- Quan et van informar que tindries un nen amb ceguesa a la classe, vas 

pensar en que això podria ser: un problema o una experiència? 

De fet vaig demanar jo tenir-lo a l’aula. Per suposat era un gran repte. 

 

13- Un cop has viscut aquesta experiència, creus que t‟ha fet créixer com a 

persona? 

Absolutament. 
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14- Creus que és bo posar-te en la situació de l‟alumne amb ceguesa per 

poder entendre‟l millor? 

És imprescindible. 

 

 

 

2. ENTREVISTA A LA MESTRA D’EN MARC: 

 

1- Creus en la inclusió dels nens amb ceguesa en els centres ordinaris? 

      I tant. 

 

2-  És la primera vegada que tens un alumne amb ceguesa a l‟aula? 

Sí. 

 

3- Quins sentiments, dubtes, preocupacions…es desperten com a 

professional quan t‟informen que tindràs un alumne amb ceguesa a 

l‟aula? 

En el meu cas vaig ser jo qui va demanar tenir un alumne amb ceguesa a la 

meva aula. Em va semblar que per mi era un gran repte i que aquest alumne 

podria oferir una molt bona experiència als altres nens i nenes de l’aula. Sí que 

és veritat que alguna vegada he pensat si estava oferint el que ell necessitava, 

però també sé que tinc a la Margarita(coordinadora del CREDV), que sempre 

em dóna bons consells i tinc la seva ajuda. La veritat em feia molta il·lusió i 

estic molt contenta de com va tot. 

 

4- Han anat canviant els teus sentiments al llarg del curs? N‟han sorgit de 

nous? 

No, estic igual d’il·lusionada i amb moltes ganes d’anar aprenent i anar veient 

com aquest alumne va evolucionant. Per mi és molt important veure’l feliç i amb 

ganes d’aprendre. 

 

5- T‟ha costat acostumar-te aquest canvi? 

No m’ha costat massa, però com t’he dit tinc molta ajuda i recolzament,  no em 

sento sola. 
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6- T‟has sentit ajudat per altres professionals externs o companys del 

mateix centre? 

En tot moment, tant per la Margarita, com pels meus ajudants, com pels pares, 

com per la persona que porta el tema d’activitat física... Tothom ha respòs molt 

bé. 

 

7- Creus que la integració d‟un alumne amb ceguesa és responsabilitat del 

tutor d‟aula o del conjunt de l‟escola? 

Del conjunt de l’escola. El nen amb qualsevol discapacitat forma part d’una 

comunitat educativa i no només es relaciona amb la tutora. 

 

8- Què és el que més et preocupa en l‟educació d‟un alumne amb 

ceguesa? 

Que tingui una molt bona experiència escolar, de fet com qualsevol nen/a, i que 

es senti totalment integrat en l’àmbit escolar. 

 

9- Què és el que més satisfacció et dóna com a professional i com a 

persona? 

Veure que el meu alumne és molt feliç i veure com tots anem creixent aprenent 

els uns dels altres. Tots tenim quelcom a oferir i l’alumne amb ceguesa també. 

Els altres nens el cuiden, el mimen, l’ajuden i mai el deixen sol i jo ni ho haig 

d’insinuar. És una experiència que no oblidarem mai. 

 

10- Coneixes alguna altra mestre amb qui compartir una experiència 

semblant? 

No. 

 

11- Quan vas estudiar magisteri o en altres estudis relacionats, et van parlar 

de la ceguesa?  

No. 

 

12-  Quan et van informar que tindries un nen amb ceguesa a la classe, vas 

pensar en que això podria ser: un problema o una experiència? 

Tal com t’he dit ho vaig demanar jo i per mi és una molt bona experiència. 

 



 La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries 

72 

 

13-  Un cop has viscut aquesta experiència, creus que t‟ha fet créixer com a 

persona? 

I tant, això evidentment t’ajuda a millorar com a professional. 

 

14-  Creus que és bo posar-te en la situació de l‟alumne amb ceguesa per 

poder entendre‟l millor? 

Suposo que sí, però això costa molt, ja que per l’alumne amb discapacitat 

visual la percepció de l’entorn és analítica i per al vident és global.  
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Annex 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Alfabet braille català 
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Annex 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       Làmines adaptades 
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Annex 6 
 
Material específic per alumnes amb ceguesa 
 

 

                
Parxís adaptat                                                  Escacs adaptat                                               

 

                                                                           
Regles adaptats al sistema braille                                     

 

            
Dits a la línia braille                                         Línia braille 

 
 

Tauleta sensible per accedir a 
les activitats amb ordinador 
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         Llibre braille 

 
 
 
 
 

         
Braille speack                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauta per l‟escriptura braille. Cal 
destacar, però, que actualment ja 
no és freqüent utilitzar aquesta 
pauta.  

PC mate (És com la braille speack 
pro amb línia braille)  
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Annex 7: Plantilla d’aprenentatges específics 

 
INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNE 

 
Autonomia 

 

Previs d’autonomia 

 
Desenvolupament sensorial 

 
Sistema auditiu 

                                                                                                                               

Localitzar i orientar-se cap als sons 

Identificar sons 

Discriminar sons 

Desplaçar-se cap al so 

Tenir consciència de l'absència- presència de portes obertes, portes de vidre, 
escales i obstacles en general. 

 

Sistema tàctil i hàptic 

                                                                                                                               

Reconèixer el pes d'un objecte 

Reconèixer la forma d'un objecte 

Reconèixer la mida d'un objecte 

Reconèixer textures d'un objecte 

Reconèixer la duresa d'un objecte 

Reconèixer la temperatura d'un objecte 

Expressar diferents sensacions cutànies (dolor, humitat, pressió,...) 

Utilitzar les mans per explorar adequadament 

Discriminar objectes i textures mitjançant el tacte indirecte 

Diferenciar mides a través del tacte indirecte 

 

Sistema olfactiu 
                                                                                                                               

Reconèixer olors 

 

Sistema gustatiu 
                                                                                                                               

Identificar substàncies 

 
 
 
 
 

Nom alumne 
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Desenvolupament psicomotor 

                                                                                                                               

Tenir un to muscular adequat 

Treballar l'autocontrol de les estereotípies 

Mantenir el cos recte quan estigui assegut 

Mantenir el cos recte quan camina 

Mantenir les espatlles i els braços relaxats quan camina 

Caminar amb moviments coordinats i rítmics 

Mantenir la línia recta durant la marxa 

Pujar les voreres o escales amb equilibri 

Mantenir una velocitat adequada quan camina 

Ser conscient de les inclinacions o desnivells del terreny 

Ser conscient de la realització de girs 

Treballar la coordinació visomotora 

Treballar la coordinació audiomotora  

Treballar la coordinació bimanual 

Treballar la prensió d'objectes 

 
Desenvolupament conceptual 

 

Conceptes corporals 

                                                                                                                               

Identificar diferents parts de la cara 

Identificar diferents parts del cos 

Identificar les funcions de les diferents parts del cos 

Realitzar diferents moviments de diferents parts del cos 

 

Conceptes espai-temporals 
                                                                                                                               

Conèixer conceptes de direcció i posició (fora- dintre, sobre- sota...) 

Conèixer concepte de forma (cercle, quadrat,...) 

Conèixer conceptes quantitatius (molts- pocs) 

Conèixer conceptes de mida (llarg- curt) 

Conèixer conceptes d'acció (pujar, empènyer,...) 

Conèixer conceptes temporals (abans, després,...) 

 

Lateralitat 

                                                                                                                               

Reconèixer dreta i esquerra sobre sí mateix 

Reconèixer dreta i esquerra en l'altre 

Reconèixer dreta i esquerra en els objectes 

 

Conceptes ambientals 

                                                                                                                               

Reconèixer objectes ambientals (carrers, voreres, papereres, fanals, tanques...) 

Reconèixer la topografia del terreny (desnivells, irregular, inclinat, escales...) 

Reconèixer les diferents textures de l'ambient (gespa, ciment, sorra...) 
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Valorar si col·labora en la realització dels hàbits bàsics d‟higiene personal 
(rentar-se mans, rentar-se dents, pentinar-se...) 

Reconèixer l‟espai físic on farà l‟activitat 

Saber mocar-se 

Saber rentar-se les mans 

Saber rentar-se la cara 

Utilitzar el WC 

Saber rentar-se les dents 

Saber pentinar-se 

Saber dutxar-se 

Saber banyar-se 

Saber rentar-se el cap 

 
Cura personal 

                                                                                                                               

Identificar el propi penjador 

Penjar/despenjar la jaqueta al penjador 

Identificar diferents peces de roba 

Identificar diferents calçats 

Identificar les diferents parts d‟una peça de roba (davant, darrera, dret, revés 

Conèixer i utilitzar diferents botonadures 

Conèixer i utilitzar les cremalleres 

Saber despullar-se 

Saber vestir-se 

Saber descordar-se la roba 

Saber cordar-se la roba 

Saber descordar-se les sabates 

Saber cordar-se les sabates 

Reconèixer la seva roba personal 

Saber cuidar-se les ungles dels peus i les mans 

Localitzar i ordenar els estris necessaris per la cura personal 

Saber preparar adequadament el necesser 

Saber col·locar i netejar les pròtesis personals (ocular, dental, auditiva...) 

Tenir cura de la presència i olor corporal 

 

Comportament a taula 

                                                                                                                               

Saber orientar-se en el menjador i localitzar la taula 

Mantenir una postura corporal correcta 

Menjar alineat a la taula 

Saber localitzar els estris de la taula 

Saber orientar-se en el plat 

Saber explorar el dins del plat 

Saber explorar el voltant del plat 

Utilitzar correctament els coberts 

Utilitzar correctament el tovalló 

Autonomia 

Higiene corporal 
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Utilitzar el pa com a suport per omplir el cobert 

Menjar correctament el pa 

Saber omplir amb la quantitat de menjar adequada el cobert 

Saber servir-se líquids  

Parar taula 

Desparar taula 

Aixecar-se i deixar la cadira bé 

Mantenir comportaments adequats a taula 

 

Habilitats instrumentals 

                                                                                                                              

Saber desembolicar i obrir un objecte 

Saber desenroscar i enroscar taps 

Utilitzar les papereres 

Preparar el seu material escolar: maleta de l‟escola, bossa d‟esports, ... 

Utilitzar adequadament el material escolar (faristol, lupa, pautes...) 

Utilitzar adequadament aparells audiovisuals (televisió, telèfon, ràdio...) 

Utilitzar adequadament les eines tiflotècniques (zoom-text, d-speech, daisy 
player...) 

Utilitzar adequadament l‟ordinador 

Saber utilitzar el rellotge 

Utilitzar les claus 

Reconèixer els diferents tipus de monedes i bitllets 

Saber firmar 

 
Neteja en general 

                                                                                                                               

Ordenar i localitzar les coses de casa 

Mantenir ordenat el seu armari 

Fer-se el llit 

Estendre la roba 

Parar i desparar taula correctament 

Escombrar i fregar 

Treure la pols 

Netejar vidres 

Conèixer i discriminar els diferents productes de neteja 

Fer i desfer una maleta 

Cosir 

 
Cuina 

                                                                                                                               

Conèixer la funció de tots els elements de la cuina 

Localitzar diferents ingredients i estris 

Conèixer les tècniques bàsiques per cuinar 

Dosificar els ingredients a l‟hora de cuinar 

Saber seguir una recepta 

Controlar el temps de cocció 
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Saber fregar, secar i ordenar els estris de cuina 

Posar i treure paper d‟alumini i de cuina 

Saber col·locar la compra 

Posar i treure la bossa de brossa 

 

Utilització dels electrodomèstics 

                                                                                                                               

Utilitzar correctament la torradora 

Utilitzar correctament el microones 

Utilitzar correctament la batedora 

Utilitzar correctament el rentaplats 

Utilitzar correctament la rentadora 

Utilitzar correctament la fregidora 

Utilitzar correctament el forn 

Utilitzar correctament la planxa 

Utilitzar correctament l‟aspiradora 

Conèixer les normes de seguretat 

 

                                                                                                                              

Treballar la mobilitat en l‟entorn escolar 

Treballar la mobilitat en l‟entorn familiar 

Utilitzar la protecció baixa 

Utilitzar correctament les tècniques de seguiment de superfícies (trailing) 

Utilitzar correctament la tècnica del take contact 

Utilitzar correctament les tècniques d‟exploració per a la localització d‟objectes 

Localitzar objectes caiguts 

Localitzar objectes sobre una superfície 

Utilitzar tècniques i/o estratègies per orientar-se i reconèixer espais interiors 

Utilitzar tècniques i/o estratègies per orientar-se i reconèixer espais exteriors 

Crear la imatge mental d‟un espai en concret 

Utilitzar recursos per orientar-se (plànols, ...) 

Ser capaç de realitzar independentment rutes prèviament apreses 

Demanar ajuda als altres 

Seguir instruccions per realitzar alguna ruta 

Desplaçar-se de forma independent 

 

Zones tranquil·les 
                                                                                                                               

Seguir una paret 

Notar la cantonada 

Conèixer diferents formes de les cantonades (rodones, xamfrà i irregulars) 

Notar portes i garatges 

Escoltar i identificar el sentit del trànsit i alinear-se amb ell  

Discriminar diferents textures del terra 

Realitzar encreuaments senzills 

Trobar la vorera 

Mobilitat 
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Alinear-se amb la vorera 

Creuar en línia recta 

 

Zones semicomplexes 

                                                                                                                               

Realitzar encreuaments amb semàfors 

Utilitzar correctament guia vident ocasionalment 

Moure‟s per places 

Moure‟s per itineraris amb obstacles 

Utilitzar autònomament l‟autobús 

Utilitzar autònomament el tren 

Utilitzar autònomament altres mitjans de transport 

Realització itineraris amb ajut del públic 

Utilitzar plànols i maquetes 

                                                                                                               

Zones complexes 
                                                                                                                               

Realitzar encreuaments complexes 

Realitzar itineraris en condicions climatològiques adverses 

Realitzar itineraris nocturns 

Realitzar itineraris barrejant diferents objectius i obstacles 

Tenir una imatge espacial de les principals vies de comunicació de la ciutat 

 

Bastó 

                                                                                                                               

Conèixer les parts 

Col·locar-se correctament el bastó 

Plegar-lo i desplegar-lo 

Utilitzar correctament la tècnica dels dos punts (arc, ritme i coordinació) 

Utilitzar correctament la tècnica de relliscar 

Utilitzar correctament la tècnica diagonal (seguir la paret de la dreta - seguir la 
paret de l‟esquerra) 

Utilitzar correctament la tècnica dels tres punts 

Utilitzar correctament la tècnica de pujar i baixar escales 

Realitzar el tacte indirecte amb el bastó 

 

Tècnica guia vident 

                                                                                                                               

Utilitzar correctament les tècniques guia vident 

Localitzar el guia i agafar-se 

Canviar-se de braç 

Passar per llocs estrets 

Pujar/baixar escales amb i sense barana 
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Altres 

                                                                                                                               

Realitzar gestions i compres 

Comportar-se adequadament en diferents situacions públiques  

Responsabilitzar-se de diferents tasques quotidianes 

 

Lectoescriptura 

 

Previs lectura Braille 

                                                                                                                               

Adquirir la dissociació de mans i dits 

Tenir adequada postura de mans 

Explorar i reconèixer objectes del seu entorn utilitzant les mans i dits de manera 
adequada 

Dirigir una mà on està l'altra en activitats com: enganxar gomets, posar claus en 
el trenet, punxar,... 

Conèixer, localitzar, identificar i discriminar els sis punts mitjançant la ouera 

Conèixer, localitzar, identificar i discriminar els sis punts amb els llibrets pre-
Braille 

Conèixer, localitzar, identificar i discriminar els sis punts mitjançat fitxes espuma 

Conèixer, localitzar, identificar i discriminar els sis punts mitjançat el trenet 

Conèixer, localitzar, identificar i discriminar els sis punts mitjançat minoltes 

Explorar un relleu en una superfície bidimensional 

Fer seguiments de línies -de punts o sense- utilitzant els tous dels dits cor i 
índex principalment 

Buscar elements en el pla 

Passar pàgines d'una en una 

Llegir d'esquerra a dreta 

Llegir en el trenet sèries de punts utilitzant els dits índex 

 
Lectoescriptura Braille 

 
Lectura 

                                                                                                                               

Mantenir una postura corporal adequada 

Conèixer el signe generador 

Reconèixer el so de les diferents grafies 

Associar so-grafia braille 

Diferenciar signes braille oposats (e/i, f/d, ..) 

Llegir correctament paraules 

Llegir correctament frases 

Llegir amb una mà 

Llegir amb les dues mans coordinadament 

Realitzar correctament el canvi de línia 

Llegir a doble espai de separació entre línies 

Llegir a un espai de separació entre línies 

Llegir a doble espai de separació entre paraules 

Llegir a un espai de separació entre paraules 
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Conèixer la signofrafia braille adequada al seu nivell 

Conèixer la signografia braille de les diferents àrees (música, grec, física...) 

Tenir una comprensió lectora adequada al seu nivell 

Yenir una velocitat lectora adequada al seu nivell. 

Mantenir l‟atenció mentre escolta una gravació, ... 

Utilitzar correctament les ajudes informàtiques (dspeech, jaws, ...) 

Rstar motivat en l‟aprenentatge de la lectura 

Motivar i ajudar a la família a participar en el procés de lectoescriptura braille 

 

Escriptura 

                                                                                                                               

Mantenir una postura correcta 

Conèixer i utilitzar tots els elements de la màquina Perkins 

Introduir, col·locar i treure correctament el paper 

Col·locar les mans i els dits de manera adequada per utilitzar la Perkins 

Realitzar una pressió adequada pel teclat de la Perkins 

Prémer simultàniament els 6 punts 

Mantenir un ritme d‟escriptura adequat al seu nivell 

Utilitzar la signografia braille adequada al seu nivell 

Utilitzar la signografia braille de les diferents àrees (música, grec, física...) 

Presentar els textos de manera adequada al seu nivell 

Reconèixer errors d‟escriptura 

Esborrar i corregir els errors 

Conèixer el funcionaments d‟altres instruments d‟escriptura: pac mate,  

Mantenir l‟atenció adequada per poder utilitzar correctament els instruments 
electrònics de lectoescriptura (escoltar el que has de escriure, escriure i escoltar 
el que has escrit) 

Estar motivat en l‟aprenentatge de l‟escriptura 

Motivar i ajudar a la família a participar en els procés de lectoescriptura braille 

 

Matemàtiques 

 

Previs matemàtiques 

                                                                                                                               

Adquirir el concepte de dimensió: alt-baix, gran-petit... 

Adquirir el concepte de quantitat : poc-molt, més-menys... 

Adquirir el concepte d'ordre, mida, alçada, pes... 

Aparellar per forma, mida... 

Classificar segons diferents criteris: longitud, forma... 

Realitzar sèries segons criteris de dimensió, forma, mida... 

Fer associacions d'objectes amb el seu número corresponent 

 

Matemàtiques 

                                                                                                                               

Conèixer la signografia matemàtica adequada al seu nivell 

Orientar-se correctament en les operacions matemàtiques 

Utilitzar correctament la màquina Perkins en les operacions matemàtiques 

Utilitzar correctament eines específiques en l‟assignatura de matemàtiques 
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Utilitzar correctament instruments adaptats en relleu (regles, bàscules, 
calculadores parlants...) 

Interpretar correctament representacions gràfiques adequades a seu nivell 

Realitzar representacions gràfiques adequades al seu nivell 

 

Noves tecnologies 

                                                                                                                               

Presentar l’ordinador com a eina de treball. 

Col·laborar en les activitats clicant una tecla del teclat. 

Col·laborar en les activitats clicant el ratolí. 

Controlar el ratolí només clicant.  

Controlar el ratolí clicant i arrossegant. 

Conèixer les tecles bàsiques d’escriptura (lletres, espai, esborrar...). 

Quines adaptacions necessita? (mida de lletra, punter, programes...) 

 

Ajustament al dèficit 

                                                                                                                               

Acceptar els recursos específics que necessita 

Tenir informació del seu diagnòstic visual 

Relacionar-se amb companys amb dèficit visual en les activitats organitzades 
per l‟Equip.  

Relacionar-se amb companys amb dèficit visual de manera espontània fora de 
l‟entorn escolar.  

Relacionar-se amb companys sense dèficit visual de manera espontània fora de 
l‟entorn escolar.  

Participar en activitats d‟oci extraescolars adequades a la seva edat i capacitats. 

Saber demanar ajuda correctament quan ho necessiti 

Saber agrair  

Rebutjar adequadament una ajuda quan no la necessita. 

Ajudar l‟alumne en el procés d‟acceptació d‟ajustament al seu dèficit visual i de 
les seves capacitats i limitacions. 

Expressar els sentiments i les dificultats que li ocasiona el seu dèficit visual 

Reconèixer els sentiments dels altres i comprendre‟ls. 

Reaccionar de manera adequada davant les pors provocades pel dèficit visual 

Donar sentit als verbalismes 

Establir contacte ocular o d‟orientació facial 

Mostrar reaccions d‟emotivitat d‟acord al context d‟interacció social 

Mantenir una postura corporal adequada a les diverses situacions d‟interacció 
social 

Conèixer i utilitzar gestos convencionals de comunicació adequats al context 

Utilitzar el contacte corporal de manera adequada a cada situació 

Prendre consciència de les estereotípies que realitza 

Progressar en l‟autocontrol de les estereotípies 

Participar de forma activa a les estones d‟esbarjo.  

Participar en activitats de joc motriu.  
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Annex 8 

 

Entrevista a mestres itinerants del CREDV:  

 

1.ENTREVISTA A LA MARGARITA (COORDINADORA DEL 

CREDV GIRONA): 

 

1- Quina és la via d‟arribada dels nens amb discapacitat visual al vostre 

equip? Hi ha diferents vies d’arribada, quan un nen neix amb una discapacitat 

visual ja són els neuropediatres del propi hospital que es posen en contacte 

amb l’equip per poder fer la primera intervenció amb el nen i la família a 

l’hospital. També ens poden arribar, derivats per un assistent social, un 

pediatre, per un EAP,... 

 

2- Un cop detectat el nen, feu alguna avaluació inicial? Sí, si el nen està a 

l’hospital es fa una primera avaluació davant dels pares en el propi centre 

hospitalari, si el nen encara no va a cap centre escolar, l’avaluació es fa en una 

aula d’atenció precoç que té el propi equip a la seva seu de Girona, i si el nen 

està escolaritzat, s’inicia un procés de detecció on intervenen diferents 

professionals del CREDV. Aquest procés de detecció consta d’una primera 

entrevista a la família que la fa l’assistent social del CREDV, desprès, es fa una 

valoració optomètrica pels optometristes del CREDV i finalment, l’EAP fa una 

observació en el centre on el nen està escolaritzat. Tots aquests professionals 

fan una reunió on cada un exposa el resultat de la seva avaluació i a partir 

d’aquesta, es valora si ha de rebre atenció o no per part d’un mestre itinerant. 

 

3- Creieu necessari fer un treball amb les famílies? El treball amb la família és 

imprescindible, quan parlem de família ens referim a tota la unitat familiar, 

incloent els germans. També hem de tenir en compte els diferents tipus de 

família(monoparental, parelles homosexuals,...) així com, la diversitat cultural 

de les famílies segons el seu origen(famílies immigrants, de classe social 

baixa, de classe social alta,...). 
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Quan s‟inicia aquest treball? Des del moment que la família es posa en     

contacte amb l’equip fins que l’alumne és major d’edat, o bé fins que es dóna 

d’alta. 

 

4- Quins són els temes que en el moment de saber el diagnòstic preocupen 

més a les famílies? Quan aquest moment és durant els primers mesos de 

vida, el que més preocupa als pares és saber si hi veurà o patirà una ceguesa, 

i en el cas de tenir resta visual, els preocupa quina agudesa visual tindrà. Un 

altra tema que preocupa en aquest moment és el futur del seu fill/a tan a nivell 

de desenvolupament (caminarà, no caminarà,...) com a nivell acadèmic(podrà 

anar a l’escola, haurà d’anar a un centre especial,...) i com a nivell social (com 

l’acceptaran els altres nens, si els mestres el sabran entendre,...). Finalment, 

els preocupa molt com el reverà l’entorn d’altres familiars, d’amics, els fills dels 

amics,... 

 

5- Com ho fa el mestre tutor per ajudar aquests pares? El tutor, en primer lloc 

ha de tenir la mateixa relació amb els pares de l’alumne amb ceguesa, que 

amb qualsevol altres pares dels alumnes de l’aula. La diferència estarà que el 

nombre de reunions durant el curs escolar serà major, ja que amb un alumne 

amb ceguesa els pares des de casa fan una tasca d’anticipació de situacions 

noves que ajuden al seu fill donant-li seguretat, per tant, el mestre tutor 

comunica les situacions noves que es poden produir a l’entorn escolar perquè 

els pares quan es pugui, facin aquesta tasca d’anticipació des de casa. 

Per altra banda la informació que els hi pugui donar el mestre tutor sobre 

l’evolució en el procés d’aprenentatge del seu fill pot ajudar-los a treure les pors 

i en confiar millor amb l’escola. 
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6- És diferent el treball a l‟aula on hi ha un alumne amb discapacitat visual? 

No hi ha cap metodologia específica per treballar amb alumnes amb ceguesa, 

però sí que és necessari tenir en compte una sèrie d’orientacions, com 

organitzar l’aula:l’ordre del mobiliari i el material han de guardar un ordre 

estable per tal de millorar l’autonomia de l’alumne amb ceguesa, avisar-lo 

sempre que es produeixin canvis, facilitar que l’alumne disposi de l’espai 

suficient per organitzar el seu material específic,... 

 

També cal ubicar adequadament l’alumne amb ceguesa dins l’aula, distribuir 

adequadament  i adaptar al tacte el màxim d’informació escrita en l’aula, 

verbalitzar tots els detalls possibles davant qualsevol situació en el centre 

escolar, anticipar les situacions noves, respectar el seu ritme de treball, 

respectar els propis recursos de l’alumne,... 

Finalment s’ha de procurar que l’alumne amb ceguesa tingui les millors 

condicions en qualsevol situació escolar i per això nosaltres els mestres 

itinerants hem de fer arribar aquestes orientacions a tots els mestres i 

professionals del centre que intervinguin amb aquest alumne. 

També s’haurà de tenir en compte que aquests alumnes a vegades necessiten 

material específic o adaptat al tacte per poder fer un aprenentatge i, per tant, 

cal estar alerta en cada moment de quin material necessita. 

 

7- Quins són els vostres àmbits d‟intervenció? Els nostres àmbits d’intervenció 

són amb el nen, la família i el centre escolar.  

 

8- Quina és la feina del mestre itinerant? Nosaltres som els especialistes amb 

ceguesa, per tant, des de donar les orientacions pertinents perquè el nen amb 

ceguesa tingui un bon desenvolupament en totes les àrees: Motriu, cognitiva, 

comunicativa, de llenguatge i social. I l’altra és oferir els recursos i materials 

necessaris perquè l’alumne pugui accedir al currículum ordinari. La nostre 

coordinació amb tots els professionals que intervenen amb un cas concret és 

essencial per poder donar les orientacions, recursos i materials necessaris 

esmentats anteriorment.  
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9- Les escoles reben bé la vostra ajuda?  

La majoria d’escoles sí, ja que els mestres no són especialistes amb ceguesa., 

la nostra feina és essencial perquè un alumne amb ceguesa tingui cobertes les 

seves necessitats educatives de la millor manera. Moltes vegades és la 

mateixa escola que demana la nostra intervenció quan s’assabenta que tindrà 

un alumne amb ceguesa. 

 

10- Quina és la vostre relació amb l‟escola i amb el tutor? 

Tant  amb l’equip directiu com amb el tutor de l’alumne hem de mantenir 

diferents reunions de coordinació i de valoració del procés educatiu i social de 

l’alumne amb ceguesa dins el centre educatiu. Les coordinacions amb el tutor 

són imprescindibles per poder donar les orientacions pertinents en cada 

moment i aportar el material específic i adaptat necessari abans de començar 

l’activitat. 

També en determinats moments fem reunions conjuntes de l’escola,el mestre 

itinerant i la família. 

 

11- L‟equip de mestres itinerants té un equip d‟assessorament extern? 

Creiem molt necessari l’assessorament extern d’altres professionals per tal de 

poder fer casos clínics i formació. 

 

12- Quan un nen amb discapacitat visual necessita un material específic, 

com ho ha de fer per aconseguir-lo? És el mestre itinerant qui el porta a 

l’escola, el centre només cal que li anticipi la programació de les activitats per 

tal que en el moment de l’activitat aquest alumne pugui disposar del material i 

les adaptacions necessàries. 

 

13- Tots els materials que necessiten els alumnes amb ceguesa estan 

adaptats, o vosaltres l‟adapteu segons les necessitats de cadascun? 

N’hi ha que estan adaptats i els deixem de préstec fins que l’alumne ja no el 

necessita i també hi ha materials que adaptem a les necessitats d’un alumne 

amb concret. 
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14- Quina formació és necessària per treballar amb nens amb discapacitat 

visual? Tots els professionals que treballem a l’equip de mestres itinerants 

tenim un contracte de mestre, però a l’hora de poder venir a treballar a l’equip 

es demana l’especialitat d’educació especial, tot i que no és un criteri 

inamovible. En aquest moment els mestres que formen l’equip tenen 

psicopedagogia o psicologia. Però l’únic requisit inamovible és ser mestre i 

estar apuntat a llistes.  

 

15- Si un mestre de l‟escola ordinària tingués interès per ser mestre itinerant, 

com ho hauria de fer? Esperar que hi hagi una vacant i demanar-la. Sempre 

donem preferència aquells mestres que han passat per una experiència 

d’inclusió ja sigui fent una substitució a l’equip o haver sigut mestre d’una 

alumne amb discapacitat visual. 

 

16- Quins tipus de professionals formen part de l‟equip del CREDV Girona? 

Mestres itinerants ubicats a les diferents comarques gironines, el psicopedagog 

de l’EAP per discapacitats visual, els diversos especialistes amb educació 

física, habilitats bàsiques, música, tiflotecnologia, l’optometrista o òptic, 

l’assistent social,  estan ubicats al CREDV Barcelona però quan un mestre 

itinerant de Girona valora necessària la seva intervenció els avisa perquè facin 

una intervenció concreta amb l’alumne o amb els professionals del centre 

educatiu i es desplacen a Girona. 
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2.ENTREVISTA A L’EMPAR(MESTRA ITINERANT DEL CREDV 

GIRONA): 

 

1- Quina és la via d‟arribada dels nens amb discapacitat visual al vostre 

equip? Els nens amb discapacitat visual, ens poden arribar per diferents vies: 

l’EAP de sector, l’EAP específic de visuals, per les escoles, a través de les 

famílies, CDIAP... 

2- Un cop detectat el nen, feu alguna avaluació inicial? Sí, es realitza un  

procés de detecció per part de l’EAP específic i es determina segons les 

característiques visuals de l’alumne si cal que sigui atès per un mestre itinerant, 

per després junt al mestre itinerant determinar la periodicitat de l’atenció que se 

li ha de donar. 

3- Creieu necessari fer un treball amb les famílies? Quan s’inicia aquest 

treball? Sí, és imprescindible fer un treball amb les famílies des de el 

començament de la nostra  intervenció. Treballar conjuntament amb les 

famílies i l’escola és el que seria idoni, però no sempre és possible. 

4- Quins són els temes que en el moment de saber el diagnòstic preocupen 

més a les famílies? El que més preocupa a les famílies és si la patologia dels 

seus fills es podrà “curar” o no, si serà degenerativa, com podran ajudar-lo, 

com s’ho farà fora de casa (depenent de la patologia), on s’han d’adreçar per 

rebre informació i ajuda...  

5- Com ho fa el mestre tutor per ajudar aquests pares? En un primer moment 

la família s’angoixa i necessita claredat en la informació que reben, 

recolzament i acompanyament. Necessiten sentir que no estan sols i els hi 

calen orientacions per primer saber què fer , per  poder començar a treballar 

amb els seus fill i filles i sobretot  per iniciar l’acceptació del dèficit, tan i tan 

difícil per a tots plegats. 

6- És diferent el treball a l‟aula on hi ha un alumne amb discapacitat visual? 

No és diferent, però sí han de tenir en compte les necessitats de l’alumne amb 

discapacitat visual a l’hora de presentar els materials, fer les exposicions dels 

temes, parlar, organitzar l’aula... (els mestres) i transmetre als alumnes la 

necessitat de tenir en compte diferents aspectes que ajudaran al seu company 

en el treball, desplaçament, organització...en el aula i fora d’aquesta. 
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7- Quins són els vostres àmbits d‟intervenció? Des de el nostre equip de 

Girona intervenim en diferents àmbits: Atenció Precoç: Hospitals, CDIAP, Llar 

d’infants, Escola Ordinària, Institut, Escola d’Educació Especial, Treball amb les 

famílies i amb els diferents professionals que intervenen en el cas (psicòlegs, 

logopedes, casals...). 

8- Quina és la feina del mestre itinerant? La nostra feina és fer possible que 

l’alumne amb discapacitat visual pugui seguir al seu ritme i tenint en compte les 

seves necessitats una escolarització igual o el més semblant possible que els 

seus companys i companyes de classe. Per això, adaptarem els materials que 

calguin, ajudarem a que pugui tenir els recursos més idonis, així com els 

professionals  i ajudes per poder facilitar el seu aprenentatge, malgrat les seves 

dificultats. 

També és una part important de la nostra feina l’assessorament als diferents 

professionals que treballen amb un alumne, a les famílies, així com a les 

Escoles d’Educació Especial, on després de fer les observacions pertinents, 

donem orientacions als mestres alhora de treballar amb els alumnes, fer 

material... 

 

9- Les escoles reben bé la vostra ajuda? Normalment sí, les escoles 

necessiten orientacions quan tenen un alumne amb discapacitat visual en el 

seu centre i el nostre treball conjunt amb el dels s mestres, tutors, vetlladors, 

EAP i famílies,  fa que el desenvolupament de l’alumne a nivell escolar i 

personal vagi evolucionant. 

10- Quina és la vostre relació amb l‟escola i amb el tutor? Normalment és una 

relació estreta, amb una coordinació setmanal o assídua, per treballar en equip 

i unint els recursos i esforços que calguin. Donem assessorament quan cal a 

tots els professionals del centre que ho necessitin i treballem colze a colze amb 

les famílies, sempre que sigui possible.  

11- L‟equip de mestres itinerants té un equip d‟assessorament extern? L’hem 

tingut durant molt temps, però en l’actualitat degut als moments de crisi que 

estem passant, no contem amb aquest servei, que trobem molt a faltar... 
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12- Quan un nen amb discapacitat visual necessita un material específic, 

com ho ha de fer per aconseguir-lo? La mestra itinerant, li proporciona si el 

té a l’equip i li pot deixar en préstec o bé es sol·licita per mitjà de l’escola o 

l’EAP,  o bé dona les orientacions necessàries a l’alumne o la família per anar a 

comprar-lo al lloc específic. 

13- Tots els materials que necessiten els alumnes amb ceguesa estan 

adaptats, o vosaltres l‟adapteu segons les necessitats de cadascun? 

Normalment nosaltres adaptem els materials segons les necessitats de cada 

alumne i també ho fan a les escoles (tutors, vetlladors) i algunes famílies  ens 

acompanyen en aquesta tasca. També sol·licitem alguns materials (contes, 

textures, cd....) al Centre de Recursos de la ONCE a Barcelona. 

14- Quina formació és necessària per treballar amb nens amb discapacitat 

visual? Ser mestre ( d’educació especial) i un cop entres a l’equip, anar-te 

formant en l’especialització de la discapacitat visual. 

15- Si un mestre de l‟escola ordinària tingués interès per ser mestre itinerant, 

com ho hauria de fer? Preferiblement hauria de tenir l’especialitat d’educació 

especial i ser funcionari o estar apuntat a llistes del Departament per a fer 

substitucions. Un cop a l’equip començaria a fer cursos especialitzats en dèficit 

visual... 

16- Quins tipus de professionals formen part de l‟equip del CREDV Girona? 

En l’actualitat està format per 6 mestres, 5 pertanyents al departament i 1 

mestre de la ONCE. 
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Annex 9 

ENTREVISTA ALS PARES DE L’ALBERT 

 
1- Quan vareu saber que el vostre fill tenia ceguesa? En el mateix moment 

del naixement. 

 

2- Com us vareu sentir al rebre la noticia? Jo volia morir-me, ens sentíem 

completament perduts. Vam sentir impotència, dolor, inseguretat,... 

 
 

3- Vareu tenir la necessitat de iniciar un recorregut per diferents 

especialistes? Sí, varem recórrer diferents oftalmòlegs del país i també de 

fora. 

 

4- Era el primer fill que teníeu? No, teníem un fill de 14 anys quan l’Albert va 

néixer. 

 
 

5- Quins són els temes que en el moment de rebre el diagnòstic més us 

preocupaven? I ara, després d‟uns anys, són els mateixos? En el moment 

del diagnòstic ens costava molt pensar, qualsevol cosa la vèiem molt difícil i 

teníem la sensació que ens despertaríem i tot hauria set un mal son. Al cap 

d’uns dies ens vam començar a fer les primeres preguntes; Com es mouria? 

Com aprendria? Com l’acceptarien?... 

 Actualment el que més ens preocupa és que a nosaltres ens passi alguna cosa 

i l’Albert es quedi sol, ha aconseguit molta autonomia però encara necessita la 

nostre ajuda per tirar endavant.  

 

6- Va canviar alguna cosa de la dinàmica familiar pel fet de saber que el 

vostre fill tenia ceguesa? Sí, era una cosa que mai havíem viscut, vam haver 

de canviar de feina per adaptar-nos als horaris del nostre fill, el meu marit 

treballava de matins per poder estar a la tarda amb ell, i jo de tardes per poder 

estar-hi al matí.  
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7- Vareu haver de buscar recursos o ja us van informar de tot en el moment 

del diagnòstic? En el mateix moment del naixement un professional del 

CREDV va venir a l’hospital, ens va explicar els recursos que hi havia per nens 

amb discapacitat visual i ens va acompanyar en tot moment dins l’hospital. 

Quan ens van donar l’alta va continuar venint al domicili per tal de treballar amb 

el nostre fill  i informar-nos en cada moment dels recursos adients.  

 

8- Com heu viscut l‟inici de l‟escolarització? Difícil, tot i que vam tenir la sort 

que els professionals del CREDV ens van ajudat molt. 

 
  

9- El vostre fill fa activitats extraescolars? I tant, va a casals d’estiu, fa piscina i 

música al poble. Els dissabtes fa esport amb una activitat organitzada per la 

ONCE a Girona.  

 

10- Com ha estat el primer contacte amb els mestres? Molt bé, la majoria de 

mestres mostraven interès, però també ens hem trobat algun tutor que no li feia 

cas, i per tant, en aquell curs el seus aprenentatges van disminuir. 

 

11- Teniu por que a causa de la seva discapacitat no pugui relacionar-se 

amb els altres companys o no pugui estudiar una carrera? Fa una mica de 

por, ja que a l’Albert li costa molt relacionar-se amb altres companys i aprendre 

coses noves. Sabem que mai podrà estudiar una carrera, però confiem en el 

nostre fill i sabem que ell s’esforçarà per aconseguir els objectius que es 

proposi.  

 

12-  És molt complicat educar-lo, cuidar-lo, entendre‟l...? No és tan complicat 

com ens imaginàvem, per exemple, jo mai m’hagués pensat que el meu fill 

caminaria per tota la casa sense cap problema, o que escrivís amb ordinador. 

  

13- Creieu que és diferent educar a un nen amb ceguesa que educar a un 

nen vident? És molt diferent. Quan tens un nen amb ceguesa necessites 

l’orientació dels professionals per poder entendre les seves necessitats 

específiques. Cal que la parella estigui més unida que mai.  
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Quins professionals us hi han ajudat? Ens hi han ajudat els professionals 

del CREDV, els mestres de l’escola,els diferents especialistes de les activitats 

extraescolars...tothom a posat una mica de la seva part. 

 

14-  Us ha anat bé l‟ajuda dels professionals del CREDV alhora de conèixer 

millor la deficiència del vostre fill? Bàsicament sense ells no haguéssim 

pogut educar al nostre fill, sempre han estat al nostre costat.  

 

15- Penseu molt en el futur del vostre fill? Com us el imagineu? Molt, és el 

que més ens fa patir. No tenim ni idea com serà el seu futur, només esperem 

que el dia de demà sigui prou autònom com per poder aconseguir tots els 

objectius que es proposi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


