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Resum 

El Trastorn de l’Espectre Autista és una realitat a les aules i esdevé un repte 
pels docents. Objectius: S’analitza com es dona la inclusió de l'alumnat amb 
TEA en les activitats acadèmiques i de lleure a l'etapa de Primària a dues 
escoles de Barcelona (Districte Sant Andreu i Les Corts); es determinen les 
barreres i elements facilitadors per garantir la inclusió i s’analitza la percepció 
sobre els avantatges d'aquesta inclusió en docents i famílies. Mètode: Es 
segueix una metodologia mixta, administrant-se un qüestionari a 14 docents de 
primària que pertanyen a les escoles de Les Corts i de Sant Andreu, i 
administrant un qüestionari a 10 familiars d’alumnat amb TEA. Discussió: Els 
resultats evidencien que els docents inclouen a l’alumnat amb TEA en les 
activitats acadèmiques a través de la personalització de l’aprenentatge i suports 
visuals, però no intervenen en les estones de lleure, concordant amb altres 
investigacions en la necessitat d’intervenir en aquest àmbit. Les principals 
barreres per la inclusió són la falta de formació, de temps, de recursos i la ràtio 
elevada d’alumnes. Els elements facilitadors són la comunicació fluida amb les 
famílies i l’ús de les TIC. Finalment, docents i famílies perceben múltiples 
avantatges en l’educació inclusiva, destacant la tolerància a la diversitat.  

Paraules claus: TEA, educació inclusiva, educació primària, barreres, 
elements facilitadors, avantatges. 

 

Abstract 

The Autism Spectrum Disorder (ASD) is a reality in the classroom and becomes 
a challenge for teachers. Objectives: To analyze the inclusion of students with 
ASD in academic and leisure activities at the primary school stage in two 
schools in Barcelona (District Sant Andreu and Les Corts); to determine the 
barriers and facilitating elements to ensure inclusion and to analyze the 
perception of the advantages of this inclusion in teachers and families. Method: 
A mixed methodology is followed, a questionnaire was administered to 14 
primary school teachers belonging to the schools of Les Corts and Sant Andreu, 
and a questionnaire was administered to 10 family members of students with 
ASD. Discussion: The results show that teachers include students with ASD in 
academic activities through the personalization of learning and visual supports, 
but do not intervene in leisure time, agreeing with other research on the need to 
intervene in this area. The main barriers to inclusion are the lack of training, 
time, resources, and the high ratio of female students. The facilitating elements 
are fluid communication with the family and the use of ICT. Finally, teachers 
and families perceive multiple advantages in inclusive education, highlighting 
tolerance of diversity. 

Keywords: ASD, inclusive education, primary education, barriers, facilitating 
elements, advantages. 
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1. Introducció 

 

És un fet innegable que actualment l’educació vetlla per aconseguir la 
inclusió de la totalitat dels seus alumnes. La societat ha anat guanyant 
consciència en els últims anys de la importància de la integració com a camí 
per assolir la solidaritat i l’acceptació de tots els seus membres, i el futur i 
l’absorció d’aquesta creença comença a les escoles, per tant, en elles recau 
una gran responsabilitat si volem formar persones que creixin amb aquests 
valors, incloent-hi i no segregant a qui es desmarqui de la norma, ja sigui per 
presentar dificultats d’aprenentatge, o per la seva condició de diversitat (Molano 
i Bejarano, 2017, citat a Bejarano, Garzón i Arias, 2021). 

 
Acceptem la diversitat com un factor indispensable en la societat i en els 

processos d’ensenyament-aprenentatge, establint-se el “dret a l’escola 
normalitzada per a totes les persones”  (Da Silva-Thoma i Marjana-Kraemer, 
2017, p. 94). En consonància amb l’afirmació anterior, els trastorns del 
desenvolupament s’han anat convertint en els últims temps en una realitat dins 
les aules, i concretament, el nombre de menors amb diagnòstic TEA ha anat 
incrementant en el sistema sanitari públic de Catalunya, convertint-se en el 
diagnòstic que més ha crescut en els darrers anys (Generalitat de Catalunya, 
2017) suposant per l’escola nous reptes. 

 
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es classifica com un trastorn del 

neurodesenvolupament que implica dèficits en la comunicació i la interacció 
social, presència de patrons repetitius i restringits de conductes, activitats i 
interessos (APA, 2019). Actualment per als mestres suposa un repte acollir a 
aquest alumnat perquè implica desenvolupar noves estratègies metodològiques 
i seguint a Guasch i Sanahuja (2019), les seves necessitats educatives 
requereixen unes respostes molt específiques dins d’un entorn inclusiu.  

 
En el context escolar, els alumnes amb TEA disposen de diverses opcions 

d’escolarització: centre ordinari, centre d’educació especial, aula SIEI dins d’un 
centre ordinari i escolaritat compartida (Tomás i Grau, 2016, citat a Bejarano, 
Magán, Pablos de la Moren i Canal, 2017). D’aquestes opcions, destaquen les 
modalitats del centre ordinari on el docent juga un paper essencial en la 
intervenció. 

 
Alguns estudis confirmen que és necessari informar i sensibilitzar als 

docents de la importància de la inclusió per permetre l’apropament a noves 
estratègies que fomentin desenvolupar les potencialitats dels alumnes partint 
de les seves necessitats i ritmes d’aprenentatge, considerant les oportunitats 
que ofereix cada entorn particular (Rangel, 2017; Zambrano-Garcés i Orellana-
Zambrano, 2018).  

 
En consonància amb l’afirmació anterior, l’actitud dels docents és de vital 

importància durant aquest procés d’inclusió escolar, i en conseqüència, a 
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través d’analitzar les seves percepcions, actituds i expectatives es pot contribuir 
a l’èxit d’una educació inclusiva per als infants i joves amb autisme (Zambrano-
Garcés i Orellana-Zambrano, 2018).  

Altres investigacions també apunten com a estratègies pedagògiques per a 
la inclusió educativa d’aquest alumnat, el valor d’integrar i coordinar els agents 
socialitzadors d’escola i família (Zaldivar, Martínez i Demósthene, 2019). 
 

En consonància amb l’afirmació anterior, el propòsit d’aquesta investigació 
és analitzar com es dona la inclusió de l’alumnat amb TEA en l’etapa de 
Primària en dues escoles de Barcelona situades en el districte de Sant Andreu i 
Les Corts integrant la perspectiva dels docents i famílies per poder aconseguir 
una visió holística d’aquest fenomen. 

 
Per poder aconseguir el propòsit se segueix una metodologia mixta, i a 

través de dos qüestionaris es recullen les dades objecte d’estudi relatives a la 
percepció de les famílies i docents respecte als beneficis i limitacions de la 
inclusió en les activitats acadèmiques i de lleure. Amb aquesta investigació, a 
través de l’anàlisi en context real, podem obtenir les línies que permeten una 
inclusió plena de l’alumnat. 

 
A continuació es justifica la motivació personal per l’elecció de la temàtica i 

la seva importància per a la millora de la pràctica psicopedagògica. 
Posteriorment es situa el marc normatiu i el marc teòric que vertebra el present 
estudi i es presenten els objectius de la investigació. Seguidament, s’exposa la 
metodologia i finalment, s’analitzen els resultats obtinguts i es mostren les 
conclusions, emfatitzant possibles propostes de millora i obrint camí a noves 
perspectives de futur envers l’educació inclusiva. 
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2. Justificació 

 

La temàtica de la inclusió del TEA interessa a l’autora per la seva pràctica 
professional, perquè realitza teràpia psicològica amb infants i joves 
diagnosticats amb autisme des de fa gairebé nou anys, i durant aquest període 
ha pogut percebre moltes angoixes per part dels familiars envers l’educació, 
sentint sovint que per les famílies, la percepció que els seus fills reben una 
educació inclusiva, és més una utopia que una realitat. I és que la no 
escolarització en un centre d’educació especial no implica necessàriament 
gaudir d’una educació inclusiva.  

Per altra banda, la coordinació amb els docents al llarg d’aquests anys, 
posa en rellevància la importància de la visió que tenen d’alumnes amb 
diversitat en relació amb la resposta educativa que ofereixen. Indubtablement, 
és un repte professional, però l’afronten millor els docents que presenten una 
mirada positiva envers l’atenció a la diversitat i els que disposen d’experiència 
en haver tingut algun alumne amb TEA a l’aula, fet que pot indicar que la 
formació podria ajudar a augmentar la seva receptivitat i implicació, bàsiques 
per augmentar la motivació dels alumnes i afavorir la seva integració. També és 
essencial fer partícips a la família i els alumnes durant tot el procés, la 
responsabilitat de la inclusió no pot recaure únicament en els docents.   

Seguint a Colorado (2019) una educació Inclusiva, “es construeix a partir 
dels drets culturals i educatius que l’estudiant té dins dels centres educatius, 
així es garanteix l’aprofundiment dels coneixements adquirits” (p. 73), i per 
aconseguir aquesta assimilació de coneixements i la seva generalització, s’han 
d’analitzar els mètodes que es desenvolupen tant dins de l’aula com en les 
estones de lleure, només així podrem satisfer les necessitats dels alumnes.  

Tal com cita Bejarano et al. (2017), aquest alumnat no és fàcilment inclòs en 
els centres ordinaris a causa de barreres cognitives, físiques i de conducta, 
però la família, l’entorn escolar i les habilitats del nen poden funcionar com a 
elements facilitadors. En conseqüència, la present investigació és útil per a la 
millora de la pràctica educativa perquè aprofundint en els beneficis i en les 
barreres des de la perspectiva dels docents i famílies, es poden buscar 
solucions que permetin vehicular una educació inclusiva per aquest alumnat. 

En definitiva, a través d’aquesta investigació es poden assentar les bases 
per afavorir la inclusió social i millorar la qualitat de vida dels alumnes, 
fomentant la diversitat en el context educatiu per evitar en un futur situacions 
reportades relatives a infants amb autisme, com l’exclusió social i el bullying 
(Hernández, 2017). 
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3. Marc normatiu  

 

A continuació es presenta la informació relativa a la legislació vigent 
relacionada directament amb l’objectiu d’estudi que és analitzar la inclusió de 
l’alumnat amb TEA en l’entorn educatiu. 

La legislació vigent cerca fomentar la igualtat en el context educatiu i el dret 
a l’atenció a la diversitat, i reconeix el dret dels infants i joves a rebre a una 
atenció educativa oferint els suports complementaris necessaris adaptats a 
cada alumne per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats en un 
“règim d’inclusió, qualitat i equitat” (Síndic de Greuges de Catalunya, 2021, p.7) 

La premissa anterior es recull a la Convenció de les Nacions Unides en el 
1989 com un dret universal, però de manera més específica, en el territori 
espanyol la Llei Orgànica 2/2020, de 29 de desembre, modifica la Llei Orgànica 
2/2006 de 3 de mig, d’Educació (Govern d’Espanya, 2021). Aquesta llei va 
entrar en vigor el 19 de gener de 2021 malgrat el desacord de diversos partits 
polítics, alguns agents socials i educatius. Amb la present Llei, pren rellevància 
l’educació per als joves i la seva implicació en el benestar individual i col·lectiu, 
i es basa en principis que contemplen el respecte als drets de la infància, 
l’educació inclusiva, l’equitat, la igualtat de gènere i l’orientació educativa i 
professional. També recull un seguit de modificacions en l’organització i 
l’estructura del sistema educatiu (Educaweb, 2021).  

A Catalunya, la Llei/2009, de 10 de juliol, d’educació a Catalunya (LEC), 
especifica la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat 
de l’alumnat i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (LDOIA), recull que l’educació és una responsabilitat 
de tots i regula els drets i mesures per protegir els infants i joves especialment 
als que troben més barreres pel seu desenvolupament (Síndic de Greuges, 
2021), com en el cas dels alumnes amb TEA. 

En els centres educatius de Catalunya, el dret a l’educació inclusiva queda 
regulat pel DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. En aquest decret es 
recullen diversos articles, i concretament en l’article 6, s’especifiquen les 
funcions que corresponen als centres educatius, i una d’elles és que han de 
disposar d’un projecte educatiu que vetlli per una atenció educativa inclusiva i 
de qualitat per a l’alumnat.  

A través d’aquesta investigació es pretén conèixer quins són els mètodes 
que utilitzen per incloure l’alumnat amb TEA en les escoles analitzades per 
garantir el compliment d’aquest article, perquè tal com recull el Síndic de 
Greuges (2021), malgrat que s’hagi de seguir aquest DECRET 150/2017, la 



  

 
 

5 
 

  Treball Final de Màster: Educació Inclusiva 

realitat és que es deixa un marge ampli de decisió als centres educatius amb 
relació a les mesures i els suports intensius adreçats als alumnes amb NESE i 
la variabilitat de presentacions del TEA en cada infant, fa que encara sigui més 
difícil atorgar respostes de qualitat.  
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4. Marc teòric 

 

S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a través de diverses bases de dades 
de Biblioteques Universitàries i de portals com Mendeley, ResearchGate i 
Google Académico a partir de la introducció de les següents paraules clau: 
TEA, educació inclusiva, NESE, pràctiques inclusives, integració social, 
intervenció docent i implicació familiar. Els criteris d’inclusió del material 
bibliogràfic per l’elaboració del marc teòric han sigut l’actualització dels articles, 
llibres i webs, descartant publicacions de més de sis anys (excepte un article 
del recorregut històric del TEA). També s’ha tingut en consideració la relació i 
idoneïtat amb els objectius de l’estudi i l’idioma dels diversos redactats. 

A continuació, es presenta la concepció teòrica del TEA i es fa un recorregut 
històric en l’evolució de la seva nomenclatura. Posteriorment, es recullen 
pràctiques inclusives destacant la importància de la implicació dels docents i de 
les famílies. Finalment, s’aporten elements facilitadors per potenciar la inclusió 
de l’alumnat i es presenten aspectes rellevants relatius a l’aportació a la 
societat i a l’ètica professional. 

 

4.1 Aproximació teòrica del TEA i breu recorregut històric 

 

Segons la Generalitat de Catalunya (2021), els infants amb Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme són alumnes amb NEE que requereixen mesures i 
suports addicionals i sovint, també intensius. El TEA es defineix com un 
trastorn del desenvolupament que es manifesta obstaculitzant l’aprenentatge 
d’habilitats de comunicació i de relacions socials i la capacitat per a regular de 
manera flexible la conducta i el pensament. 

El concepte de TEA s’ha anat modificant amb el pas del temps, i no només 
la seva nomenclatura, sinó també els seus trets diagnòstics.  

Per comprendre l’estat actual, cal remuntar-se a l’origen del TEA. La 
paraula autisme, no va aparèixer a la literatura fins a l’any 1911, quan el 
psiquiatre Bleuer, va introduir aquest terme per referir-se a una alteració pròpia 
de l’esquizofrènia caracteritzada per mostrar una tendència a viure tancat en si 
mateix (Artigas-Pallares i Paula, 2012). Tot i això, el pioner de les primeres 
descripcions consolidades sobre el TEA va ser Leo Kanner, psiquiatra infantil 
que va diagnosticar per primera vegada l’autisme en el 1943, descrivint aquest 
quadre clínic com una unitat específica clarament diferenciable de 
l’esquizofrènia, i caracteritzada per presentar “aïllament profund amb el 
contacte de les persones, desig obsessiu de preservar la identitat, relació 
intensa amb els objectes, conservació de fisonomia intel·ligent i alteració en la 
comunicació verbal” (Artigas-Pallares i Paula, 2012, p. 571). Un any després, 
Hans Asperger també recollia observacions molt similars per categoritzar a les 
persones amb autisme (Taylor i Martos, 2015). 
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Dins de la classificació del Manual Diagnòstic dels Trastorns Mentals, no és 
fins al 1980 que es recull en el DSM III la categoria diagnòstica específica 
d’autisme infantil. Posteriorment, al DSM IV es categoritza com un subtipus de 
Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD), però en l’actualitat el DSM-
V modifica la nomenclatura anterior i defineix el TEA com una categoria única.  

El DSM V (APA, 2019) descriu el TEA com un trastorn del 
neurodesenvolupament que apareix en la primera infància i es manté durant tot 
el cicle vital, que es caracteritza per deficiències persistents en la comunicació 
social i en la interacció en diversos contextos; i patrons restrictius i repetitius de 
comportament, interessos o activitats (APA, 2019) i el classifica a través de tres 
nivells que mesuren la gravetat del trastorn.  

 

Taula 1 

Nivell de gravetat del TEA  

Nivell de gravetat Comunicació Social  Comportaments restringits i 
repetitius 

Grau 3 
Necessita ajuda molt notable 

Deficiències i alteracions 
greus en el funcionament.  
Inici molt limitat en les 
interaccions socials i resposta 
mínima a l’obertura social a 
altres persones. 
Poques paraules 
comprensibles. 

Gran inflexibilitat en el 
comportament. 
Dificultat extrema per fer front 
als canvis. 
Comportaments repetitius i 
restringits que interfereixen 
en tots els àmbits. 
Ansietat intensa. 
Dificultat per canviar el focus 
atencional. 

 
Grau 2 
Necessita ajuda notable 
 
 
 
 
 
 
 
Grau 1 
Necessita ajuda  

 
Deficiències notables. 
Problemes socials inclús amb 
ajuda. 
Inici limitat d’interaccions 
socials i reducció de resposta 
a l’obertura social. 
Frases senzilles. 
 
 
Dificultat per iniciar 
interaccions socials.  
Respostes atípiques o 
insatisfactòries a l’obertura 
social. 
La conversa àmplia falla. 

 
Inflexibilitat en el 
comportament. 
Dificultat per fer front als 
canvis. 
Comportaments repetitius i 
restringits que interfereixen 
en diversos contextos. 

 
Inflexibilitat en el 
comportament en un o més 
contextos. 
Dificultat per alternar 
activitats. 
Problemes de planificació i  
organització que dificulten 
l’autonomia. 

Nota: Elaboració pròpia. Font: APA 2019.  

 

Conèixer la categorització anterior permet una aproximació als diferents 
nivells de gravetat que l’alumnat amb TEA pot presentar, i és important per 
establir unes mesures educatives més o menys intensives que permetin 
adaptar-se al nivell de les necessitats particulars, però la seva heterogeneïtat, i 
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la influència de factors genètics i ambientals impliquen una gran complexitat 
que dificulta poder establir les intervencions educatives més indicades per 
aquestes persones. 

Tot i el repte que suposa, és primordial poder donar resposta a aquestes 
dificultats a través de la investigació de les pràctiques inclusives que permeten 
facilitar l’accés a l’aprenentatge i promoure la inclusió d’aquests alumnes. 

 

4.2 Pràctiques inclusives en el context educatiu 

 

Algunes investigacions aporten elements que ajuden a identificar les bones 
pràctiques inclusives que permeten millorar el procés educatiu. Stainback 
(2001, citat a Duran, Giné i Marchesi, 2016) definiex l’educació inclusiva com 
un procés que ofereix a tots els infants, sense distinció de capacitat, raça o 
diferència, “l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i 
d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula” (p. 3). 

En l’actualitat, segons les dades facilitades pel Departament d’Educació 
(Síndic de Greuges, 2021), durant el curs escolar 2019/2020, a l’etapa de 
primària hi havia un total de 4.759 infants amb necessitats educatives especials 
diagnosticats amb TEA, superant en gran mesura altres condicions de diversitat 
com ara la discapacitat intel·lectual lleugera (2.505) o el trastorn greu de la 
conducta (1.453). En conseqüència, davant d’aquesta realitat el present estudi 
pretén analitzar com es dona la inclusió d’aquest alumnat en aquesta etapa de 
primària.  

  Les respostes educatives específiques que s’apliquen a les aules amb 
alumnes amb TEA contemplen mesures i suports addicionals i intensius 
(Generalitat de Catalunya, 2021). 

  

 Taula 2 

Mesures i Suports d’alumnes amb NESE derivades de TEA  

Mesures i suports addicionals Mesures i suports intensius 

Entorn estructurat. 
Treball per rutines. 
Suport per al treball en grup. 
Ús de suports visuals i contextuals. 
Ambients sensorialment confortables.  
Organització del temps d’esbarjo i activitats de 
lleure. 
Estratègies de gestió de patis. 
Suport del mestre d’educació especial. 

Estructuració d’espais facilitadors del treball 
individual. 
Desenvolupament de la comunicació i el 
llenguatge: llenguatge oral o pictogrames. 
Suports intensius SIEI, CREDA,... 
Activitats d’aprenentatge explícites. 
Treball a partir dels propis interessos. 
Planificació adreçada al desenvolupament de 
la regulació emocional. 

Nota: Elaboració pròpia. Font: Generalitat de Catalunya, 2021. 

Aquestes mesures poden complementar a les mesures i suports universals 
que s’apliquen a tota l’aula basades en els principis de disseny universal per a 
l’aprenentatge (DUA). El DUA vehicula noves propostes de treball a les escoles 
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amb la finalitat que siguin flexibles per poder apropar-se a la realitat de cada 
alumne com el suport tecnològic, treball per racons i aprenentatge cooperatiu 
(Generalitat de Catalunya, 2021). Totes aquestes possibles actuacions 
permeten al centre crear contextos educatius inclusius a través de 
l’organització flexible, promovent pràctiques centrades en l’alumne i amb una 
major flexibilitat curricular (Síndic de Greuges, 2021). 

 

  Figura 1  

  Mesures i suports  

  Nota: Elaboració pròpia. Font: Generalitat de Catalunya, 2021. 

Cal tenir en compte, que tot i el gran ventall de mesures disponibles que es 
poden aplicar en cada context, per garantir pràctiques inclusives és essencial 
reflexionar sobre la situació actual de cada centre (Duran, Giné i Marchesi, 
2016). No obstant això, a través de la informació recopilada en la present 
investigació del que fan altres realitats per la inclusió d’aquests alumnes en les 
activitats acadèmiques i de lleure, es fa més fàcil trobar respostes que puguin 
encaixar en cada context particular.  

Les pràctiques inclusives que es desenvolupen actualment en centres 
educatius per fer front a les activitats acadèmiques es relacionen amb 
l’establiment de rutines pedagògiques i la incorporació de noves metodologies 
que aposten per desenvolupar les capacitats, com la personalització dels 
aprenentatges, que fomenten la motivació de l’alumne convertint-lo en agent 
actiu durant tot el procés. Transferir la innovació als centres és sinònim de 
garantir un accés equitatiu a l’educació de qualitat (Generalitat de Catalunya, 
2017). 

En la present investigació també es pretén analitzar com es dona la inclusió 
en les estones de lleure perquè els nens amb TEA acostumen a evitar el 
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contacte social amb els seus iguals en aquests moments socials més 
desestructurats, com en els espais de pati, que és el moment on es poden 
relacionar de manera lliure amb els altres infants. Seguint a Taylor i Martos 
(2015) acostumen a buscar algun espai apartat en l’extrem del pati o demanar 
anar a la biblioteca a causa d’aquestes dificultats que presenten al 
desenvolupar jocs socials recíprocs.  

Alguns autors (Lizcano, Marín i García, 2018) han intervingut amb projectes 
d’organització i de patis actius per afavorir la inclusió promovent la satisfacció 
en la interacció social per augmentar les possibilitats d’èxit d’aquest alumnat en 
el temps d’esbarjo. Altres autors (García i González, 2021) proposen l’esport 
col·lectiu com a mitjà indispensable d’inclusió i creixement de les persones amb 
TEA. No obstant això, s’observa carència en la investigació en aquesta 
temàtica i és necessari continuar investigant en la inclusió social d’aquests 
espais. 

En definitiva, independentment de les pràctiques educatives inclusives que 
es donen en l’actualitat, mai s’ha de perdre la visió que les actuacions s’han de 
basar en la realitat concreta, perquè és única i diferent de les altres. No obstant 
això, la majoria de les recomanacions de bones pràctiques per al tractament i la 
inclusió del TEA coincideixen a oferir entorns estructurats i predicibles, treballar 
a partir de la motivació, intervencions personalitzades, foment de la 
comunicació i facilitació de la comprensió, participació i implicació familiar i de 
tots els agents educatius que influeixen en el desenvolupament del nen 
(Bejerano et al., 2017). 

 

4.3 El paper dels docents 

 

Els docents desenvolupen un paper fonamental a l’aula per afavorir la 
inclusió d’aquests alumnes, i necessiten tenir una formació específica i 
contínua. Seguint a Santana, Fernandes, Matos i Santana (2020), la 
comprensió de les característiques del TEA possibiliten la preparació d’un 
entorn acollidor capaç de valorar les diferències i de facilitar la inclusió. També 
serà necessari que el docent mostri una actitud de sensibilitat, respecte i 
empatia per entendre la singularitat de cada infant i per comprendre el seu 
procés d’aprenentatge. A través d’aquesta investigació, s’analitzen les 
percepcions que tenen els docents dels alumnes amb TEA sobre els 
avantatges i les limitacions de la inclusió educativa per la influència que tenen 
les seves creences en la seva resposta pràctica en el moment d’incloure a 
aquest alumnat (Zambrano-Garcés i Orellana-Zambrano, 2018).  
  

En conseqüència, serà important que el professorat, a partir de la reflexió 
compartida, pugui dur a terme una autoavaluació de les seves creences i 
actuacions davant d’aquest alumnat i que prengui com a referències també les 
circumstàncies del centre (Duran, Giné i Marchesi, 2016).  
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4.4 Participació i col·laboració de les famílies 

 

La col·laboració entre famílies i professionals és important en el moment de 
prendre decisions respecte a la resposta educativa que s’ofereix a l’alumne.  

Seguint a Puig i Mumbardo (2017), una intervenció exitosa ha de garantir la 
formació i l’empoderament de la família per millorar el pronòstic i benestar dels 
nens amb TEA. En conseqüència, la implicació familiar funciona com un gran 
element educatiu i terapèutic.  

La Generalitat de Catalunya (2021) puntualitza la informació necessària 
que s’hauria de recollir en el context educatiu per poder oferir un bon suport 
personalitzat: punts forts de l’alumne i família; preocupacions, necessitats i 
prioritats familiars; rutines, suports i recursos dins de la família. 

No obstant això, segons Taylor i Martos (2015) moltes famílies no senten 
escoltada la seva veu i per tant no perceben interès en els professionals de 
l’educació, perquè sovint menyspreen el coneixement que ells poden tenir dels 
seus fills i les seves preocupacions. En conseqüència, en la present 
investigació també s’analitzen les percepcions dels familiars en TEA envers les 
barreres i avantatges de la inclusió educativa.     

 

4.5 Elements facilitadors per la inclusió de l’alumnat amb TEA 

 

Seguint a Domínguez (2019) les qualitats visuals que posseeixen l’alumnat 
amb TEA es tradueixen en un element facilitador i es pot veure potenciat a 
través de l’ús de la tecnologia. Per tant, l’ús de les TIC, pot esdevenir una 
oportunitat per tal que els nens amb TEA estiguin més motivats i per tant, 
s’afavoreixi el seu aprenentatge.  

En l’actualitat, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són 
essencials perquè ofereixen gran varietat de possibilitats en el camp de la 
millora de la pràctica educativa (Vite, 2017). En el cas dels alumnes amb TEA 
els permet gaudir d’un ambient estructurat i predicible i presenten una 
estimulació multisensorial potencialment visual. 

També funcionarà com un element facilitador conèixer els interessos i les 
fortaleses d’aquests alumnes per potenciar l’aprenentatge, partir de les 
competències prèviament adquirides i cercar la modalitat d’aprenentatge més 
eficaç per ells (Departament d’Educació, 2021). 

Les paraules de Taylor i Martos (2015) són significatives per comprendre 
que les persones amb TEA perceben el món d’una manera diferent. Serà 
crucial apropar-se a ells no amb la mirada de persones amb discapacitat, sinó 
ampliant la visió i deixant enrere concepcions convencionals de com relacionar-
se i transmetre l’aprenentatge a l’alumnat, obrint noves perspectives que 
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permetin una aproximació real de l’alumne que el faciliti avançar i 
desenvolupar-se de manera òptima. 

 

Pensem en les persones TEA com si fossin ordinadors Apple 
tractant d’existir en un món d’ordinadors PC amb sistema 
Windows. Tant els ordinadors Apple com els ordinadors 
Windows són molt bons fent allò pel que estan construïts. 
L’única excepció és que ho fan de forma diferent.  

(Taylor i Martos, 2015, p.27). 

 

4.6 Aportació a la societat i a l’ètica professional 

 

Els beneficis de la inclusió educativa per la societat són molt diversos i 
esdevenen inqüestionables per una societat pluralista, perquè implica la no 
segregació i l’acceptació de la diversitat com una oportunitat per créixer. 

A través de la present investigació s’ha volgut evidenciar que l’educació 
inclusiva fomenta la interacció entre els iguals a través de la integració i 
socialització entre alumnes que presenten diferents necessitats. Poder facilitar 
aquestes experiències positives establint noves relacions socials des de la 
primera infància permet fomentar un sentiment de pertinença al grup, i a la 
vegada ajuda a interioritzar habilitats comunicatives i socials (Síndic de 
Greuges, 2021), podent ajudar a aquestes persones en el present i en el futur a 
formar part d’una societat tolerant que els hi ajuda a desenvolupar-se i créixer, 
integrant a totes les persones en les diverses xarxes del sistema en el qual 
vivim.  

Respecte a l’ètica professional, s’han implementat les mesures necessàries 
per garantir els drets de les persones participants de l’estudi. 

En consonància amb Navarro, Jiménez, Rappoport i Thoilliez (2017) les 
investigacions que es desenvolupen en el camp educatiu impliquen la 
manipulació de dades de menors d’edat, i és una necessitat garantir que es 
compleix amb els seus drets i demanar el consentiment explícit de les famílies.  

També es contempla el principi ètic d’autonomia aplicat a les investigacions 
amb menors que recull Cusí (2016) que especifica que les persones que no 
poden ser tractades com agents autònoms, com en el cas dels alumnes de la 
present investigació, han de ser protegides, i s’ha realitzat a través del 
consentiment informat dels pares i tutors legals. 

La investigació compleix amb la llei de protecció de dades perquè la 
informació personal s’ha registrat a través de codis que impossibiliten la 
identificació dels subjectes participants. Tampoc se situen les escoles que han 
format part de la investigació, simplement es contextualitzen situant-les en els 
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districtes de Barcelona corresponents. En conseqüència, es compleix amb la 
necessitat fonamental de mantenir la confidencialitat de les identitats i 
institucions que han intervingut en el procés d’investigació (Valero, 2018). 

Finalment, també es contempla l’ètica per part de l’investigador. S’ha mostrat 
ètica en l’elaboració del present informe perquè s’ha realitzat prèviament una 
acurada recerca bibliogràfica i s’han justificat les dades i argumentacions 
aportades a través de citar els noms dels seus autors amb la finalitat d’evitar el 
problema del plagi (Valero, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

14 
 

  Treball Final de Màster: Educació Inclusiva 

5. Plantejament del problema 

 

El Departament d’Ensenyament recull el DECRET 150/2017, de 17 
d’octubre, que especifica que l'atenció educativa dels alumnes es regeix pel 
principi d'inclusió, i es recullen criteris d'organització pedagògica, tenint present 
tots els alumnes, especialment els que es troben amb barreres en l’assoliment 
del seu aprenentatge i en la participació en les activitats del centre. No obstant 
això, tal com es recull també en el mateix DECRET 150/2017, a Catalunya es 
continuen produint situacions de segregació escolar amb els alumnes de 
necessitats específiques. 

A Catalunya, molts centres disposen de les dotacions del Suport Intensiu 
d’Escolarització Inclusiva (SIEI) per alumnes amb necessitats educatives 
especials amb la finalitat d’oferir recursos per facilitar la participació, la relació i 
l’aprenentatge (Generalitat de Catalunya, s.d), però aquest servei es pot 
organitzar dins d’una aula ordinària, o com una aula específica (Guasch i 
Sanahuja, 2019). Aquest fet evidencia que encara queda camí per recórrer i és 
necessari fer més visible els beneficis d’incloure en l’aula ordinària per evitar 
aquesta separació en l’alumnat.  

Seguint a Vidriales, Gutiérrez, Sánchez, Plaza, Hernández i Verde (2020), 
l’educació ha de cercar el creixement i empoderament personal, facilitant 
possibilitats de millorar la qualitat de vida i la participació en la societat. No 
obstant això, els alumnes diagnosticats amb autisme experimenten barreres 
respecte a la seva educació que “afecten el seu aprenentatge, a la seva 
inclusió social, al seu benestar emocional i, en definitiva, a la seva qualitat de 
vida” (p. 13), i tenint present les dades de la Organització Mundial de la Salut 
(2021), un de cada 160 nens té TEA, per tant, esdevé una necessitat poder 
investigar per poder oferir una intervenció de qualitat en aquests infants. 

Però, sabem quines són les barreres que dificulten la seva inclusió plena? i 
els elements facilitadors?, Quina és la percepció dels beneficis de la inclusió 
dels  docents i famílies? Els docents disposen de les eines i formació 
necessària per incloure amb èxit a l’alumnat?  

En l’actualitat, la investigació sobre aquesta temàtica no acumula ni el 50% 
de la producció bibliogràfica i s’evidencia una carència respecte a l’avaluació i 
la perspectiva dels coneixements dels docents (Bejarano et al., 2017), i s’ha de 
vetllar per fomentar que les accions tutorials es recolzin en la investigació per 
garantir una intervenció exitosa.  

Segons l’Organització Mundial de la Salut (2021), les persones amb TEA 
pateixen estigmatització, discriminació i violacions dels drets humans, per tant, 
esdevé una necessitat que el sistema educatiu trenqui amb aquesta realitat i 
poder vetllar per la seva inclusió per acabar amb aquesta problemàtica, 
garantint les mesures necessàries per aconseguir aquest objectiu. A la pràctica, 
no resulta senzill perquè malgrat que l’atenció educativa d’aquest alumnat pot 
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contemplar un gran ventall de tipologies i diversos suports educatius (Vidriales 
et. al., 2020), s’ha d’analitzar quines són les que es tradueixen en uns millors 
resultats en cada infant i context.  

5.1  Concretar i contextualitzar 

 

L’àmbit on es desenvolupa aquest treball de recerca és a dues escoles 
de Barcelona que acullen a l’etapa de Primària a alumnes diagnosticats amb 
TEA. Aquests centres educatius són de titularitat concertada i estan situats als 
districtes de Les Corts i Sant Andreu.  

El recull de la informació es realitza a través del contacte dels docents 
de primària dels alumnes diagnosticats amb TEA i del contacte amb famílies de 
infants diagnosticats amb autisme que també cursen aquesta etapa de 
primària. 

5.2  Objectius del treball 

 

La finalitat de la present investigació és analitzar la inclusió de l’alumnat 
amb TEA en el context educatiu. Per tant, s’estableix el següent objectiu 
general (O.G): 

- Analitzar com es dona la inclusió de l'alumnat amb TEA a l'etapa de 
Primària a dues escoles de Barcelona ciutat (Districte Sant Andreu i Les 
Corts). 

D’aquest objectiu general, se'n deriven els següents objectius específics 
(O.E): 

- O.E.1- Analitzar com s'inclou a l'alumnat amb TEA en les activitats 
acadèmiques i de lleure. 

- O.E.2- Determinar les barreres i els elements facilitadors per la inclusió 
de l’alumnat. 

- O.E.3- Analitzar la percepció sobre els avantatges d'aquesta inclusió en 
docents i famílies. 

 

 

 



  

 
 

16 
 

  Treball Final de Màster: Educació Inclusiva 

6 Marc metodològic  

 

A continuació es presenta l’enfocament metodològic de la present 
investigació, juntament amb la descripció del context, la població i mostra de 
l’estudi. Posteriorment, es realitza una descripció dels instruments emprats per 
assolir els objectius de l’estudi i les estratègies de recollida i anàlisi de dades. 

6.1 Enfocament metodològic 

 

Seguint a Rodríguez-Gómez (2021) un element clau en el procés 
d’investigació és el de l’elecció de la metodologia, i aquesta elecció està 
condicionada pels objectius plantejats que han de ser coherents amb el 
mètode.    

En la present investigació, s’utilitza una metodologia mixta on el mètode 
quantitatiu pren més rellevància perquè permet mesurar l’objectiu d’analitzar la 
realitat del fenomen de la inclusió de l’alumnat amb TEA en el context escolar 
(Valero, 2018) a través de la recollida de la informació dels qüestionaris del 
tema d’estudi i de l’anàlisi de dades dels diferents agents implicats; i la 
metodologia qualitativa seguida en les preguntes obertes del qüestionari 
permeten una major comprensió de la situació centrant-se en la cerca del 
significat i del sentit que atorguen familiars i docents al fet de la inclusió, 
analitzant com viuen i experimenten a través de la seva experiència aquest 
fenomen (Rodríguez-Gómez, 2021), i s’emmarquen dins del disseny 
fenomenològic propiciant la categorització de les experiències recollides 
(Hernández, Fernández i Baptista, 2014). 

Les dades quantitatives van ser analitzades a través d’un estudi descriptiu 
mitjançant la recollida d’informació de qüestionaris que donen resposta a les 
preguntes plantejades en aquesta investigació: com es dona la inclusió 
d’alumnes amb TEA en les activitats acadèmiques i en les estones de lleure?, 
com es vetlla per la seva inclusió?, quines són les barreres que la dificulten?, i 
els elements facilitadors?, quina és la percepció dels docents i familiars dels 
beneficis que comporta?, els docents disposen de les eines i formació 
necessària per incloure amb èxit a l’alumnat?  

En la present investigació també s’ha utilitzat una metodologia ex-post-facto 
perquè no hi ha control sobre les variables, i és un estudi descriptiu perquè 
l'objectiu és “descriure i comprendre el comportament, les actituds, les 
percepcions o les pràctiques d'una determinada població en relació amb 
l'objecte d'estudi” (Rodríguez-Gómez, 2018, p.29), en aquest cas, a través de 
les percepcions dels familiars i docents mitjançant l’aplicació dels qüestionaris. 
La investigació és de caràcter transversal perquè l’anàlisi de les percepcions 
dels docents i famílies es produeix en un moment determinat (Hernández, 
Fernández i Baptista, 2014). 

Seguint a Rodríguez-Gómez (2021) les metodologies d’investigació 
quantitatives són les més emprades en l’àmbit educatiu, permeten una 
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aproximació a la realitat sense alterar el context facilitant la descripció de 
tendències (Hernández, Fernández i Baptista, 2014) i del fenomen que es 
pretén estudiar. En la present investigació, complementar-la amb la 
metodologia qualitativa permet captar la vivència concreta en el context natural 
a partir de la comprensió de l’essència de l’experiència, les interpretacions i els 
significats dels participants (Rodríguez-Gómez, 2021). 

Finalment, la metodologia no experimental permet assolir una major 
validesa externa (Hernández, Fernández i Baptista, 2014) i generalitzar els 
resultats de les pràctiques inclusives i els elements facilitadors per assolir una 
major inclusió en l’alumnat amb TEA en el context escolar. No obstant això, el 
nombre reduït de participants funciona com un desavantatge en relació amb la 
representativitat de la població d’estudi (Hernández, Fernández i Baptista, 
2014). 

Figura 2  

Marc metodològic 

                                                       
Nota: Elaboració pròpia 

6.2 Planificació de la investigació  

6.2.1 Context 

 

 El context de la present investigació s’ha situat a dues escoles de 
Barcelona, cada una d’elles localitzada en un districte diferent de la ciutat: Les 
Corts i Sant Andreu. 

L’elecció d’aquest context ha estat per proximitat i conveniència de 
l’autora. 

En el context d’aquestes escoles s’analitzen les pràctiques inclusives 
dels tutors dels alumnes amb TEA i de la resta de docents que desenvolupen la 
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seva tasca en l’etapa de primària. Segons el Consorci d’Educació de Barcelona 
(2021) aquesta és una etapa obligatòria per a infants de 6 a 12 anys i 
s’estructura en tres cicles: inicial (de 6 a 8), mitjà (de 8 a 10) i superior (de 10 a 
12); i té com a finalitat proporcionar una formació comuna que possibiliti el 
desenvolupament de capacitats individuals motrius, equilibri personal, relació i 
actuació social (Consorci d’Educació de Barcelona, 2021). 

En la present investigació, el context educatiu analitzat engloba tota 
l’etapa de primària, i les famílies analitzades dels alumnes amb TEA se situen 
de manera específica en dos cursos del cicle inicial (dos a primer i un a segon 
de primària), cinc cursos del cicle mitjà (tres a tercer i dos a quart de primària) i 
dos cursos del cicle superior (dos a cinquè de primària). 

Respecte al context d’ambdós centres, cal destacar que l’escola del 
Districte Les Corts se situa en un barri d’una superfície de 141 hectàrees on 
viuen 45.976 habitants de nivell econòmic mig-alt. És un barri amb gran 
essència cultural i social que reivindica un augment de places als centres 
públics d’educació infantil i primària (Ajuntament de Barcelona, 2021). L’escola 
és de titularitat concertada, disposa de dues línies i acull totes les etapes des 
d’infantil fins a batxillerat. Aposten per projectes solidaris i sostenibles, 
practiquen els apadrinaments entre tots els alumnes en activitats de lectures i 
integren les TIC formant part de les escoles 2.0 del Ministeri d’Educació.  

Respecte a l’escola de Sant Andreu, se situa en un districte de 
Barcelona que té 148.560 habitants en una superfície de 656 hectàrees 
(Ajuntament de Barcelona, 2021). La majoria de la població és de classe 
treballadora. L’escola és de titularitat concertada i es vertebra en el 
desenvolupament dels seus alumnes, situant-los en el centre de l’aprenentatge. 
Disposa de dues línies i acull a l’alumnat des de l’etapa d’infantil fins a 
secundària. 

Per finalitzar, cal destacar que ambdós centres disposen de 
Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica per donar resposta a 
la diversitat de l’alumnat.  

 

6.2.2 Població i mostra 

 

La població d’aquesta investigació són els docents de primària que tenen 
alumnat amb TEA a les aules i les seves respectives famílies. 

S’ha seguit una tècnica de mostreig no probabilístic causal o per 
accessibilitat perquè “els individus se seleccionen d’acord amb els objectius de 
l’estudi i en funció de la facilitat d’accés que hi tinguem” (Rodríguez-Gómez, 
2018, p. 66) i en la present investigació els participats se seleccionen en funció 
de la facilitat d’accés, conformant-se la mostra final en un total de 24 
participants: deu famílies d’infants amb TEA i catorze docents dels dos centres 
educatius que desenvolupen la seva tasca professional en l’etapa de primària.  
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La franja d’edat de la totalitat dels docents que desenvolupen la seva 
tasca en aquesta etapa oscil·la entre els 22 i els 66 anys i pertanyen al gènere 
femení i masculí. La majoria amb formació de base de magisteri. 

Respecte als familiars enquestats dels alumnes amb TEA, les seves 
edats oscil·len entre els 29 i 50 anys i la majoria pertanyen al gènere femení. 
La majoria disposa de formació universitària. 

A continuació es pot visualitzar una figura on es representen les dades 
més rellevants de la mostra de la investigació. 

Figura 3 

Característiques de la mostra 

Nota: Elaboració pròpia. 

6.2.3 Instruments 

 

Els instruments de recollida de dades han estat dos qüestionaris 
elaborats ad-hoc per tal de poder dur a terme la finalitat de l’estudi, amb el 
propòsit de donar resposta als objectius de la recerca plantejats prèviament. 
Els qüestionaris han estat digitalitzats per tal de millorar la seva accessibilitat i 
agilitat en el moment de respondre’ls (Valldeoriola, 2018). 

En concordança amb Bernabeu (2018), es va seleccionar aquesta eina 
ja que el qüestionari és útil per recollir dades quantitatives de manera 
estructurada durant la investigació i permet reduir costos desenvolupant-se en 
un entorn virtual, fent possible l’extracció de dades d’un gran nombre de 
persones. 

Els qüestionaris es van estructurar en seccions diferenciades a partir 
dels temes objectius de la investigació (Vegeu Annex 1). En consonància amb 
Meneses (2016), l’estructuració en apartats dissenyats a partir dels objectius 
que es volen aconseguir facilita la posterior anàlisi. 
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Per l’elaboració del seu disseny, s’ha tingut en compte la informació que 
es volia obtenir dels continguts concrets (Bernabeu, 2018) a través de 
l’organització de les preguntes en blocs.  

En el qüestionari dels docents (Vegeu Annex 2), es contemplen un total 
de 55 preguntes: 51 són tancades i quatre són obertes amb la finalitat de 
recollir més informació en relació amb les mesures de suport addicionals a les 
universals, la implementació de noves metodologies, l’avaluació i les barreres 
que dificulten una educació inclusiva. Totes les preguntes estan distribuïdes en 
els blocs següents: dades sociodemogràfiques (6), metodologies i actuacions 
dins de l’aula (19), inclusió en les estones de lleure (6), barreres i elements 
facilitadors per la inclusió (14) i la percepció dels avantatges de la inclusió (10). 

Respecte al qüestionari de les famílies (Vegeu Annex 3), es contemplen 
un total de 27 preguntes, la majoria són tancades excepte únicament dues 
obertes relacionades amb les barreres i els avantatges de la inclusió. Estan 
distribuïdes en els següents blocs: dades sociodemogràfiques (5), barreres i 
elements facilitadors per la inclusió (12) i avantatges de la inclusió (10).  

Seguint a Meneses (2016) elaborar les preguntes seguint l’estratègia 
d’afegir-les en àmbits d’interès ajuda a operativitzar l’objectiu. 

En relació amb la temporització, el temps estimat per respondre el 
qüestionari dels docents és de 15 minuts, i el de les famílies de 10 minuts. 

 

6.2.4 Estratègia de recollida de dades 

 

Amb la finalitat d’analitzar la inclusió dels alumnes amb TEA s’ha seguit 
una estratègia de recollida de dades quantitativa i qualitativa. 

Les dades s’han recollit a través dels dos qüestionaris 
autoadministrables per la mostra i elaborats específicament per respondre als 
objectius de la investigació d’analitzar la inclusió a través de les dades 
reportades pels docents i famílies, però prèviament a la seva passació, es va 
establir un contacte inicial amb els participants seleccionats a través de correu 
electrònic. Posteriorment a la seva acceptació en la participació de l’estudi, es 
va enviar un full informatiu i el consentiment informat (Vegeu Annex 4) on es 
recollia informació rellevant de la naturalesa de la investigació i la protecció de 
dades per garantir l’anonimat de la mostra en el moment de respondre als 
qüestionaris. Seguint a Valero (2018) mantenir la confidencialitat i anonimat és 
una necessitat fonamental de la investigació, per tant, es van establir codis en 
els participants i es van ometre dades que es podrien considerar potencialment 
identificables com la professió de les famílies. 

Ambdós qüestionaris han estat dissenyats majoritàriament amb 
preguntes tancades de selecció múltiple (escala de Likert) i dicotòmiques, no 
obstant això, en el qüestionari dels docents s’inclouen quatre preguntes 
obertes; i en el qüestionari de les famílies també es contemplen dues preguntes 
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obertes. Aquesta tipologia de preguntes propicien la llibertat d’expressió i és 
una informació valuosa que no podria ser contrastada de cap altra manera 
(Fàbregas, Meneses, Rodríguez-Gómez i Paré, 2016). 

Per altra banda, el procés d’estructuració en escala de Likert permet 
jerarquitzar les respostes gradualment, on 5 representa totalment 
d’acord/sempre i 1 totalment en desacord/mai. Aquesta estructuració basada 
en l’escala qualitativa ordinal ajuda a establir una jerarquia entre els diferents 
nivells de les variables estudiades, en funció de la intensitat que presenta 

l’atribut (Fàbregas, Meneses, Rodríguez-Gómez i Paré, 2016). 

  Respecte a les preguntes dicotòmiques (sí/no), permeten valorar la 
presència o absència dels paràmetres estudiats incrementant la precisió amb la 

qual els participants informen (Fàbregas, Meneses, Rodríguez-Gómez i Paré, 

2016). 

 

6.3 Estratègia d’anàlisi de dades 

 

Per poder analitzar els resultats dels qüestionaris s’han descarregat els 
registres per organitzar la informació en funció dels paràmetres objecte 
d’estudi: metodologies inclusives, barreres i elements facilitadors i avantatges 
de la inclusió.  

 
S’ha utilitzat l'estadística inferencial per analitzar la informació de les 

dades quantitatives. Els resultats dels qüestionaris s’han analitzat aplicant la 
mitjana de cada ítem, i a través d’estadístics descriptius es comparen les 
puntuacions pertanyents a cada bloc i es codifiquen a través de figures, 
gràfiques i taules. 

 
Per facilitar la comprensió de les dades qualitatives extretes de les 

preguntes obertes, s’han agrupat per categories i també s’han elaborat figures, 
gràfiques i taules segons aquestes.  

 
En consonància amb Valero (2018), les dades obtingudes dels 

qüestionaris han estat codificades i organitzades per columnes que contemplen 
les variables d’interès i els participants (Valero, 2018). 

 
Finalment, la interpretació de les dades permeten copsar, per una 

banda, les pràctiques inclusives i metodologies que desenvolupen els docents 
a l’aula i en les estones de lleure per incloure a l’alumnat, les barreres 
identificades i les seves creences sobre els avantatges de l’educació inclusiva. 
Per altra banda, a través de l’anàlisi de les respostes de les famílies, es permet 
determinar la seva percepció envers la inclusió dels seus fills i les seves 
creences sobre els avantatges d’apostar per una educació inclusiva per a tots i 
totes. 
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6.4 Temporització   
 

A continuació es presenta el cronograma de la planificació de la fase de 

camp de la investigació. 

Figura 2.  

Cronograma fase d’aplicació del projecte 

 

Nota: Elaboració pròpia 
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7 Anàlisi de resultats 

 

A continuació es presenta la recollida de dades, el tractament i codificació 
de la informació i l’anàlisi de dades de la present investigació. 

7.1 Recollida de dades 

 

Les dades van ser recollides a través de dos qüestionaris 
autoadministrables i anònims (Vegeu Annex 2 i Annex 3) que van estar oberts 
per respondre’ls durant un període de dues setmanes (del 28 de novembre fins 
a l’11 de desembre).  

  El qüestionari elaborat per recollir les dades dels docents, analitzava 
mitjançant 55 ítems dividits en 4 blocs les variables de l’estudi. El bloc 1 de 
Metodologies i actuacions dins l’aula es dividia en 19 ítems; el bloc 2 analitzava 
la inclusió en les estones de lleure amb un total de 6 ítems, el bloc 3 de 
barreres i elements facilitadors per la inclusió estava compost per un total de 14 
ítems i el bloc 4 analitzava els avantatges de la inclusió amb un total de 10 
ítems. Respecte a les variables relacionades amb la informació personal dels 
participants (edat, sexe, estudis, etc.) es recollien a l’inici amb 6 ítems. 

 Pel que fa al qüestionari elaborat per recollir les dades dels familiars, 
analitzava mitjançant 27 ítems dividits en 2 blocs les variables de l’estudi. El 
bloc 1 analitzava les dades relatives a les barreres i elements facilitadors per la 
inclusió amb un total de 12 ítems i el bloc 2 analitzava els avantatges de la 
inclusió amb un total de 10 ítems.  Respecte a les dades sociodemogràfiques 
també es recollien a l’inici amb 5 ítems. 

Es va organitzar la informació que recull els objectius i la seva relació 
amb els blocs i ítems dels qüestionaris per tal de donar resposta a les variables 
mesurades (Vegeu Annex 1). 

7.2 Tractament i codificació de la informació 

 

Primerament, s’ha fet un buidatge dels resultats obtinguts en ambdós 
qüestionaris en un full de càlcul Excel (Vegeu Annex 5 i Annex 6) i 
posteriorment, s’han tractat i codificat les dades amb la finalitat de ser 
interpretades. Es van identificar valors perduts en els ítems de preguntes 
obertes del qüestionari dels docents (7 en ítem 1.8 i 4 en 1.18) i en el 
qüestionari de les famílies (1 en l’ítem 1.7) perquè aquestes respostes no eren 
obligatòries i només s’havien de respondre si les preguntes anteriors eren 
afirmatives. 

Posteriorment, s’ha calculat en termes de percentatges les 
característiques relatives a la mostra i seguidament, s’han calculat els 
paràmetres estadístics descriptius de les preguntes tancades per mesurar els 



  

 
 

24 
 

  Treball Final de Màster: Educació Inclusiva 

objectius específics. La gran majoria dels ítems dels qüestionaris s’han 
analitzat quantitativament codificant les respostes a través d’un valor numèric 
calculant la mitjana i la desviació típica dels ítems que mesuren les actuacions i 
percepcions davant la inclusió educativa de l’alumnat amb TEA. S’ha seguit la 
mesura de tendència central de la distribució obtinguda perquè els valors 
mitjans ens ajuden a ubicar-la dins de la mesura de les variables analitzades de 
metodologies i actuacions, barreres, elements facilitadors i avantatges 
(Hernández, Fernández i Baptista, 2014). Tanmateix, la mitjana és la mesura 
de tendència central més utilitzada i és útil per establir el terme mitjà aritmètic 
d’una distribució i la desviació típica o estàndard, ens ajuda a identificar la 
desviació de les puntuacions respecte a la mitjana (Hernández, Fernández i 
Baptista, 2014). 

Per al tractament de les dades qualitatives de les preguntes obertes dels 
qüestionaris, s’han processat les respostes en forma d’agrupacions, atorgant 
nom als patrons generals de les respostes constituint categories per després 
assignar un valor numèric a cada patró (Hernández, Fernández i Baptista, 
2014). 

A partir de totes aquestes dades es va poder iniciar l’anàlisi de resultats 
de la present investigació. 

7.3 Anàlisi de les dades 

 

A continuació s’exposen els gràfics on es pot consultar la descripció dels 
24 participants (14 docents i 10 famílies).  

Dels 14 docents enquestats, el 64,3% (n=9) pertanyia a l’escola del 
Districte de Sant Andreu i el 35,7% (n=5)  pertanyia al Districte de Les Corts.  

Les seves edats oscil·laven entre els 22 i els 63 o més. 

Figura 4 

Edats dels docents 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboració de Google Forms. 
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La majoria de docents enquestats disposava d’una àmplia experiència 
professional. 

Figura 5 

Experiència professional dels docents 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, es pot visualitzar un gràfic que contempla els cursos en 

els quals impartien docència. 

Figura 6 

Cursos dels docents 

 

Nota: Elaboració de Google Forms. 

Respecte a les 10 famílies enquestades, el 10% (n=1)  tenen edats que 

oscil·laven entre els 29 i 39 anys i el 90% (n=9) entre els 40 i els 50. Els seus 

fills cursaven cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

 

Nota: Elaboració de Google Forms. 
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Figura 7 

Curs actual dels fills dels familiars enquestats 

 

 

 

 

 

 

   

    Nota: Elaboració de Google Forms. 

7.3.1 Anàlisi relatiu als objectius  

 

Si bé l’objectiu principal de l’estudi era analitzar com es dona la inclusió 
de l'alumnat amb TEA a l'etapa de Primària a dues escoles de Barcelona ciutat 
(Districte Sant Andreu i Les Corts), també es van plantejar una sèrie d’objectius 
específics. Els resultats de la seva anàlisi s’expressen a continuació. 

Anàlisi Objectiu Específic 1: Analitzar com s'inclou a l'alumnat amb TEA 

en les activitats acadèmiques i de lleure. 

Per tal de donar resposta a aquest objectiu, es van analitzar els ítems 
del primer i segon bloc del qüestionari dels docents (Vegeu Annex 2). 

Taula 4 

Resultats metodologies i actuacions dins l’aula i inclusió en les estones de 

lleure 

O.E.1 

ÍTEMS QÜESTIONARI DOCENTS N=14 X SD 

1.1 Experiència amb alumnes amb TEA. 4,14 0,66 

1.2 Coneixement de personalització de l’aprenentatge. 4,07 0,83 

1.3 Coneixement dels suports inclusius. 3,86 0,86 

1.4 Adaptacions curriculars i metodològiques. 4,21 0,80 

1.5 Intervencions personalitzades dins l’aula. 4,07 0,92 

1.6 Intervencions personalitzades fora de l’aula.  3,64 1,15 

1.9 Realització de tasques de docència compartida en el centre. 3,07 1,00 

1.10 Projectes d’educació emocional a l’aula. 3,50 1,16 
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1.11 Processos d’acció tutorial entre iguals. 3,71 1,07 

1.12 El Treball cooperatiu és adequat per aquest tipus d’alumnat. 4,14 0,95 

1.13 El Treball per racons és adequat per aquest tipus d’alumnat. 4,14 0,66 

1.14 El Treball per projectes és adequat per aquest tipus d’alumnat. 3,86 0,77 

1.15 Implementació de noves metodologies a l’aula. 3,50 0,85 

1.17 L’avaluació de les activitats acadèmiques és diferent. 4,36 0,74 

2.1 Els espais de lleure són importants. 4,79 0,43 

2.2 L’alumne amb TEA desenvolupa un joc individual en el pati. 3,93 1,21 

2.3 S’organitza el temps d’esbarjo i de lleure a l'alumne amb TEA. 2,14 1,10 

2.4 S’organitza el temps d’esbarjo i d’estones de lleure a tots els alumnes. 2,79 1,53 

2.5 L’alumne amb TEA desenvolupa un joc compartit apropiat. 3,00 0,78 

2.6 S’intervé per facilitar el contacte social amb els iguals en el pati. 3,64 1,22 

TOTAL  3,73 0,93 

Nota: Elaboració pròpia 

En la taula 4 es poden observar valors totals superiors a 3 en la mitjana 
en relació amb l’establiment de metodologies i actuacions per la inclusió, 
indicant que els docents van considerar òptimes la majoria de les mesures 
plantejades (X=3,73) amb una variància moderada en les respostes (SD=0,93). 

La majoria dels docents van coincidir en la necessitat d’avaluar diferent a 
l’alumnat amb TEA a l’ítem 1.17 (X=4,36). També van mostrar gran 
concordança en la realització d’adaptacions curriculars i metodològiques a 
l’ítem 1.4 (X=4,21). Per altra banda, cal destacar la importància que han atorgat 
als espais de lleure (ítem 2.1) per fomentar les relacions socials de tots els 
alumnes (X=4,79) amb una baixa variància en les respostes (SD=0,43).   

En referència a l’organització del temps d’esbarjo per tots els alumnes i 
infants amb TEA, els ítems 2.3 (X=2,14) i 2.4 (X=2,79) van indicar una baixa 
actuació per part dels docents en aquest àmbit.  

Respecte a l’ítem 1.7 recollia si els docents implementaven mesures 
diferents de les universals per poder incloure a l’alumnat amb TEA, a 
continuació es pot visualitzar la figura que recull les seves respostes. 

Figura 8 

Implementació de mesures addicionals  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboració de Google Forms. 
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Els Ítems 1.8, 1.16 i 1.18 recollien dades qualitatives de l’O.E.1, a 
continuació es pot visualitzar la taula amb les respostes analitzades a través 
dels patrons detectats.  

Taula 5 

Resultats de les preguntes obertes de les metodologies i actuacions dins l’aula 

           O.E.1 

ÍTEMS QÚESTIONARI 
DOCENTS 

 

TOTAL PATRONS Freq. 
Absoluta 

% 

1.8 Mesures addicionals o 
intensives 

7 Planificació regulació 

emocional 

2 28,57% 

Aprenentatge explícit 1 14,29% 

Suport d´avaluació 1 14,29% 

Comunicació visual i 

explícita 

2 28,57% 

Espais per treball individual 1 14,29% 

     

1.16 Metodologies 14 Personalització de 

l´aprenentatge 

7 50,00% 

Treball cooperatiu 5 35,71% 

Treball per projectes 2 14,29% 
 

1.18 Avaluació 10 Adaptacions 

metodològiques i curriculars 

10 100,00% 

Nota: Elaboració pròpia 

En l’ítem 1.8 s’observen 7 valors perduts a causa dels docents que no 
van contestar afirmativament a la pregunta 1.7 sobre l’aplicació de mesures 
addicionals a les universals. No obstant això, es poden observar quatre patrons 
suggerits per les respostes obertes en les mesures addicionals o intensives, 
observant-se una lleugera tendència en relació amb la planificació adreçada al 
desenvolupament de la regulació emocional per dos docents, i també dos 
docents van considerar la comunicació visual i explícita, ambdós patrons amb 
un 28,57% de les respostes totals. Per altra banda, es va identificar 
l’aprenentatge explícit, els espais per treball individual i el suport d’avaluació 
(14,29%). 

Respecte a les metodologies (ítem 1.16) es desmarca clarament un 
patró relacionat amb la personalització de l’aprenentatge amb un total de 7 
respostes (50%), seguit de 5 respostes de treball cooperatiu (35,71%) i dos de 
treball per projectes (14,29%).  

Per últim, la totalitat dels docents que han contestat (10) van indicar que 
per dur a terme les avaluacions (ítem 1.18) seguien les adaptacions 
metodològiques i curriculars. Tot i això, s’observen 4 valors perduts a causa 
dels docents que tampoc van respondre de manera afirmativa en l’ítem 1.17 i 
que consideraven que no avaluaven de manera diferent a l’alumnat amb TEA. 
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Anàlisi Objectiu Específic 2: Determinar les barreres i els elements 
facilitadors per la inclusió de l’alumnat. 

Per tal de donar resposta a aquest objectiu, es van analitzar els ítems 
del tercer bloc del qüestionari dels docents (Vegeu Annex 2) i del primer bloc 
del qüestionari de les famílies (Vegeu Annex 3). 

Taula 6 

Resultats de les barreres i elements facilitadors   

O.E.2 

ÍTEMS QÜESTIONARI DOCENTS  N = 14 X SD 

3.1 Formació envers l’abordament del TEA a l’aula. 3,00 1,18 

3.2 Coneixement de les àrees on presenten més dificultats. 3,86 0,66 

3.3 Facilitació d'eines per ajudar-los a comunicar-se socialment. 3,71 0,73 

3.4 El currículum tancat no dificulta la personalització de l’aprenentatge. 4,21 0,89 

3.5 Disposició de les eines necessàries per la seva inclusió. 2,36 1,01 

3.7 Utilització de les TIC a l’aula per fomentar la inclusió. 4,21 0,80 

3.8 Realització de coordinacions amb professionals externs. 4,21 1,05 

3.9 Comunicació eficaç i fluida amb la família de l’alumne amb TEA. 4,36 0,74 

3.10 Implicació correcta de les famílies de l’alumnat amb TEA. 4,07 0,83 

3.11 S'ofereix suport i orientacions a les famílies d’aquest alumnat. 4,21 0,70 

3.12 Suport i assessorament de Serveis i Centres de Recursos específics  3,64 1,39 

3.13 Es coneix i es potencia les fortaleses dels alumnes. 4,21 0,70 

3.14 Es coneixen els interessos dels alumnes. 4,36 0,50 
 

 
ÍTEMS QÜESTIONARI FAMÍLIES 

 

 
N=10 

 
X 

 
SD 

1.2 L’escola coneix les seves característiques, necessitats i potencialitats. 2,80 1,03 

1.3 L’escola coneix els suports i recursos disponibles en l’àmbit familiar. 3,00 1,70 

1.4 A l’escola es fomenten activitats per treballar a partir dels interessos. 2,20 1,23 

1.5 L’escola s’adapta a les seves necessitats. 2,20 0,92 

1.8 S'estableix una comunicació fluida i eficaç amb l’escola. 2,70 1,25 

1.9 Conec els projectes educatius que es desenvolupen en el centre. 3,20 1,32 

1.10 Es facilita un espai per poder expressar les preocupacions. 2,30 1,25 

1.11 S’escolten les necessitats i prioritats familiars. 2,30 1,25 

1.12 L'escola facilita la transmissió de les seves fortaleses. 2,10 1,29 
 
 

Nota: Elaboració pròpia 

En la taula 6 es poden observar valors totals superiors a 3 en la mitjana 
en relació amb la consideració dels docents dels elements facilitadors o 
barreres per la inclusió (X=3,88), posant de manifest que la majoria dels ítems 
plantejats es van considerar elements facilitadors, assenyalant valors superiors 
a 4 en el 57,14% dels ítems (3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13 i 3.14) prenent 
més rellevància el coneixement dels interessos dels alumnes i la comunicació 

  TOTAL      3,88    0,86 

   TOTAL      2,53    1,25 
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eficaç i fluida amb la família, ambdós amb una mitjana de 4,36 i una baixa 
variància en les respostes (SD=0,50 i 0,74 respectivament). Per altra banda, 
els docents assenyalaven com única barrera destacable la disposició de les 
eines necessàries per incloure a l’alumnat amb TEA a l’ítem 3.5 (X=2,36) amb 
una variància moderada en les respostes (SD=1,01). 

Respecte a les famílies, el 80% (8 d’elles) afirmava que voldria tenir més 
comunicació amb l’escola, únicament el 20% (2 d’elles) no considerava que 
sigui necessari (ítem 1.1). A la taula 6 s’observa un valor total inferior a 3 
(X=2,53) indicant que la majoria dels ítems plantejats els van considerar 
barreres per presentar un dèficit, destacant la transmissió de les fortaleses dels 
seus fills (ítem 1.12) amb una mitjana de 2,10, l’adaptació de l’escola a les 
necessitats de l’alumnat (ítem 1.5) i el foment d’activitats per treballar a partir 
dels seus interessos (ítem 1.4), ambdós ítems amb mitjanes de 2,20. Les 
famílies assenyalaven dos ítems com a elements facilitadors amb valors iguals 
o superiors a 3: el coneixement dels suports i recursos disponibles en l’àmbit 
familiar (ítem 1.3) amb una mitjana de 3,00 i el coneixement dels projectes 
educatius que es desenvolupen en el centre (ítem 1.9) amb una mitjana de 
3,02. Cal destacar una alta variància en les respostes de les famílies (SD=1,25) 
indicant la disparitat d’opinions en aquest àmbit. 

Respecte a l’ítem dicotòmic 1.6 del qüestionari de les famílies que 
mesurava si els participants identificaven les barreres de la inclusió, es pot 
observar en la figura següent que 9 famílies (90%) van respondre 
afirmativament i una família negativament (10%). 

 

Figura 9 

Identificació de les barreres   

 

 

 

 

 

Nota: Elaboració de Google Forms. 

Els ítems 3.6 del qüestionari dels docents i el 1.7 del qüestionari de les 
famílies recullen dades qualitatives de l’O.E.2 en relació a les barreres de la 
inclusió de l’alumnat amb TEA. A continuació, es pot visualitzar la taula amb les 
respostes analitzades a través dels patrons detectats.  

Nota: Elaboració de Google Forms. 
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Taula 7  

Resultats de les preguntes obertes en relació a les barreres de la inclusió 

O.E.2 

ÍTEMS QÜESTIONARI 
DOCENTS 

 

TOTAL PATRONS Freq. 
Absoluta 

% 

3.6 Barreres de la 
inclusió 

14 Falta de recursos (humans, 
materials, temps) 

11 78,57% 

Falta de formació 2 14,29% 

Ràtio elevada d’alumnes 1 7,14% 
 

ÍTEMS QÜESTIONARI 
FAMÍLIES 

 

   TOTAL                      PATRONS             Freq.              % 
                                                                           Absoluta 

1.7 Barreres de la 
inclusió 

9 Falta d´adaptació i 
personalització 

4 44,44% 

Ràtio elevada d’alumnes 2 22,22% 

Falta de coordinació 3 33,33% 

 

En l’ítem 3.6 del qüestionari dels docents es van identificar tres patrons 
de respostes en relació amb les barreres de la inclusió. Una àmplia majoria va 
suggerir la falta de recursos amb un total d’onze respostes (78,57%). 
Seguidament, es va localitzar la falta de formació en dues respostes (14,29%) i 
la ràtio elevada d’alumnes a l’aula amb una resposta (7,14%). 

Respecte a l’ítem 1.7 de les famílies, s’observa un valor perdut a causa 
de la família que va respondre que no detectava les barreres que s’haurien de 
treballar per millorar la inclusió educativa. Els resultats van posar de manifest la 
falta d’adaptació i personalització com a principal barrera per la inclusió amb un 
total de quatre respostes (44,44%). Seguidament, es mencionava la ràtio 
elevada d’alumnes en dues respostes (22,22%) i un patró de tres respostes 
(33,33%) feia referència a la falta de coordinació amb altres professionals. 

 

Anàlisi Objectiu Específic 3: Analitzar la percepció sobre els avantatges 
d'aquesta inclusió en docents i famílies. 

Per tal de donar resposta a aquest objectiu, es van analitzar els ítems 
del quart bloc del qüestionari dels docents (Vegeu Annex 2) i del segon bloc del 
qüestionari de les famílies (Vegeu Annex 3). 

Taula 8 

Resultats de la percepció dels avantatges de la inclusió 

O.E.3 

ÍTEMS QÜESTIONARI DOCENTS   
 

N=14 X SD 

4.1 Els beneficis de l’educació inclusiva superen les limitacions. 3,93 0,73 

Nota: Elaboració pròpia 
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4.2 L’alumne amb NEE es beneficia de la seva inclusió a l’aula. 3,93 0,73 

4.3 Que a l’aula hi hagi alumnes amb NEE beneficia al grup classe. 3,79 0,70 

4.6 Beneficia tant a alumnes com a docents. 3,21 0,80 

4.7 Els alumnes amb TEA obtenen més beneficis si estan inclosos a l’aula. 3,86 0,86 

4.8 Els alumnes amb TEA han d’estar escolaritzats en escoles ordinàries. 3,64 0,84 

4.9 La inclusió pretén atendre a tot tipus d´alumnat, amb i sense NESE. 2,57 1,09 

4.10 Les escoles ordinàries estan preparades per atendre a aquests 
alumnes. 

1,64 0,74 

 
ÍTEMS QÜESTIONARI FAMÍLIES 

 

 
N=10 

 
X 

 
SD 

2.1 L’alumne amb NEE es beneficia de la seva inclusió a l’aula. 4,20 1,23 

2.2 Que a l’aula hi hagi alumnes amb NEE beneficia al grup classe. 4,30 1,25 

2.5 Que a l’aula hi hagi alumnes amb NEE beneficia a alumnes i docents. 4,80 0,42 

2.6 Els beneficis de l’educació inclusiva superen les limitacions. 5,00 0,00 

2.10 Les escoles ordinàries estan preparades per atendre a tot l'alumnat. 1,30 0,48 

TOTAL  3,92 0,68 

Nota: Elaboració pròpia 

Tal com s’observa en la taula 8, els docents (X=3,32) i famílies (X=3,92) 
van estar d’acord en el fet que l’educació inclusiva comportava beneficis, 
establint-se els resultats positius a partir de valors superiors a 3 en la mitjana. 
Tant les famílies (SD=0,68) com els docents (SD=0,81) van presentar una 
baixa variància en les respostes.  

Els docents van destacar tant els beneficis que rebia l’alumnat amb NEE 
(ítem 4.2) com també els que reportaven ells mateixos al grup classe (ítem 4.3) 
amb mitjanes de 3,93 i 3,79 respectivament. També assenyalaven (ítem 4.7) 
que els alumnes amb TEA obtenien més beneficis estant inclosos a l’aula 
ordinària tot el temps possible més que tenir-los en una aula diferenciada 
(X=3,86). Tanmateix, els resultats dels docents determinaven un dèficit en la 
preparació de les escoles ordinàries per atendre a aquest alumnat (ítem 4.10) 
indicant una baixa percepció d’avantatges en aquest àmbit (X=1,64). De la 
mateixa manera, els resultats de l’ítem 4.9 apuntaven que els professors 
percebien que els beneficis de la inclusió es limiten als alumnes amb NESE 
(X=2,57). 

En el cas de les famílies, s’observa unanimitat en les respostes en l’ítem 
2.6 (X=5 i SD=00), per tant, tots els familiars van coincidir que els beneficis de 
l’educació inclusiva superen les limitacions. En consonància amb els resultats 
dels docents, els familiars també determinaven la reciprocitat dels beneficis que 
comporten la inclusió de l’alumnat amb NEE per tot el grup i pels docents (ítem 
2.2 amb X=4,30 i ítem 2.5 amb X=4,80). En relació amb l’ítem 2.10, cal 
remarcar la concordança amb els resultats dels docents, apuntant una baixa 
percepció de beneficis reportats per la preparació de les escoles amb aquest 
alumnat (X=1,30).  

Respecte a l’ítem 2.7 del qüestionari de les famílies que mesurava si els 
seus fills estaven rebent una atenció educativa inclusiva que permetia obtenir 
tots els beneficis, el 60% estaven d’acord amb aquesta afirmació. Per altra 

  TOTAL      3,32    0,81 
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banda, l’ítem 2.8 feia referència a si els participants identificaven aquests 
beneficis, i es pot observar en la figura següent les seves respostes. 

Figura 10 

Identificació dels beneficis 

  

Nota: Elaboració de Google Forms. 

Tal com s’observa en la figura, una família (10%) no identificava els 
beneficis. 

Finalment, l’ítem 2.9 del qüestionari de les famílies recull dades 
qualitatives de l’O.E.3 en relació amb la percepció dels beneficis de la inclusió 
educativa. A continuació, es pot visualitzar la taula amb les respostes 
analitzades a través dels patrons detectats en les respostes dels familiars. 

Taula 9 

Respostes obertes sobre els beneficis de la inclusió per els familiars 

O.E.3 

ÍTEMS QÜESTIONARI 
FAMÍLIES 

TOTAL PATRONS Freq. 
Absoluta 

 

% 

2.9 Beneficis de la inclusió 10 Tolerància a la diversitat 6 60,00% 

Aprenentatge de les 
relacions socials 

2 20,00% 

Respecte dels drets 
humans 

1 10,00% 

No detecta 1 10,00% 

Nota: Elaboració pròpia 

Tal com es pot observar en la taula 9, hi ha una predominança d’un dels 
patrons detectats amb un 60% de les respostes (6 familiars) que consideraven 
que els beneficis de l’educació inclusiva comportava el desenvolupament de la 
tolerància a la diversitat, un 20% (2 familiars) consideraven que comporta un 
aprenentatge de les relacions socials i un 10% (1 família) el respecte pels drets 
humans. Únicament una família no sabia explicar els beneficis de la inclusió. 
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8 Discussió, conclusions i suggeriments 

 

A continuació es presenta la discussió respecte a les preguntes de recerca, 
els objectius i els resultats obtinguts comparant-los amb el marc teòric, 
posteriorment es presenten les conclusions seguint els mateixos paràmetres i 
finalment, es recullen les limitacions, suggeriments i propostes de millora i la 
perspectiva de futur de la investigació. 

8.1 Discussió i conclusions de la investigació 
 

Discussió 

Durant el procés d’investigació s’ha pogut obtenir i analitzar informació 
relacionada amb la inclusió de l’alumnat amb TEA a l’etapa de primària. La 
discussió d’aquestes dades han permès arribar a unes conclusions  
relacionades amb els objectius de recerca que s’exposaran en aquest apartat. 

En relació amb les preguntes d’investigació, la primera feia referència a si 
sabem quines són les barreres que dificulten la seva inclusió plena. Els 
resultats evidencien que els docents sí que identifiquen les barreres. En 
general, les famílies també identifiquen les barreres. La segona pregunta feia 
referència a quins són els elements facilitadors i tant docents com famílies han 
acabat aportant diferents barreres i elements facilitadors. La tercera pregunta 
feia referència a quina és la percepció dels beneficis de la inclusió dels docents 
i famílies i per últim, si els docents disposaven de les eines i formació 
necessària per incloure amb èxit a l’alumnat. A través de l’anàlisi dels objectius 
específics s’ha pogut respondre a aquestes preguntes. 

 

En relació amb l’Objectiu Específic 1: Analitzar com s'inclou a 

l'alumnat amb TEA en les activitats acadèmiques i de lleure. 

En aquest objectiu s’han realitzat preguntes específiques al grup de 
docents per poder analitzar el grau d’efectivitat de les mesures destinades a la 
inclusió en les activitats acadèmiques i de lleure. En funció de les respostes, es 
pot interpretar un alt grau d’efectivitat tenint en compte que tan sols el 10% de 
les mesures han sigut avaluades amb una puntuació inferior a 3, per tant, els 
docents sí que saben com incloure en les activitats acadèmiques, fent èmfasi 
en la personalització dels aprenentatges (el 50% dels docents) i en adaptar 
l’avaluació a través de criteris metodològics i curriculars.   

Per altra banda, cal destacar una incongruència suggerida pels resultats, 
i és que gairebé tots els docents coincideixen en la importància dels espais de 
lleure per propiciar les relacions socials, no obstant això, no és un àmbit on ells 
intervinguin, concordant amb altres investigacions (Bejarano et al., 2017) que 
puntualitzen una carència d’estudis i intervencions en aquest àmbit. 
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En relació amb l’Objectiu Específic 2: Determinar les barreres i els 
elements facilitadors per la inclusió de l’alumnat. 

Com a objecte d’estudi s’havia de determinar si les mesures proposades 
tant a les famílies com als docents, eren percebudes com a elements 
facilitadors o barreres. S’ha pogut assolir l’objectiu i els resultats suggereixen 
una dicotomia sent considerats pels docents, una àmplia majoria dels ítems 
com a elements facilitadors i en canvi per les famílies, una àmplia majoria com 
a barreres. Cal destacar que els docents assenyalen la comunicació fluida amb 
les famílies com a element facilitador principal, no obstant això, les famílies 
consideren com una barrera destacable la falta de comunicació amb l’escola. 
Els resultats concorden amb altres estudis que reforcen la importància d’oferir 
suport a les famílies independentment de les situacions adverses del context, 
planificant espais per reforçar la capacitat d'escoltar i de donar veu als altres 
(Guasch, 2018). 

Respecte a la identificació de barreres, s’observa que tant les famílies com 
els docents coincideixen en la ràtio elevada d’alumnes com una barrera 
important per la inclusió. També es pot observar que la tendència en els 
patrons de resposta de les famílies estan més enfocats en la tasca i implicació 
docent (falta de coordinació, d’adaptació a l’alumne) i per als mestres se situa 
més en un dèficit de recursos (materials, de temps i humans) que afegit al 
nombre elevat d’alumnes a l’aula, es tradueix en una gran dificultat en el 
moment de donar una atenció i inclusió satisfactòria, concordant amb altres 
estudis (Navarro, 2015) que afirmen que els recursos humans i materials són 
molt valuosos, però el compromís del professorat amb la inclusió educativa és 
fonamental i prioritari, en alguns casos, arribant a s situar-se per sobre dels 
recursos disponibles. 

 

En relació amb l’Objectiu Específic 3: Analitzar la percepció sobre els 
avantatges d'aquesta inclusió en docents i famílies. 

En aquest tercer objectiu específic s’analitzava la percepció sobre els 
avantatges d’aquesta inclusió en docents i famílies. Malgrat que els dos estan 
d’acord dels beneficis de l’educació inclusiva, els familiars tenen la percepció 
que els beneficis de l’educació inclusiva són majors, fent-se extensible a més 
àmbits, i no limitant-se únicament a alumnes amb NEE. Les famílies 
puntualitzen que els avantatges de la inclusió educativa són el 
desenvolupament de la tolerància a la diversitat, l’aprenentatge de les relacions 
socials i el respecte pels drets humans. Per tant, s’ha pogut assolir l’objectiu. 

En relació amb l’objectiu general d’analitzar com es dona la inclusió de 
l'alumnat amb TEA a l'etapa de Primària a dues escoles de Barcelona ciutat, 
s’ha pogut assolir i s’observa en ambdós centres una carència en la intervenció 
i organització dels espais de lleure, i en concordança amb altres estudis 
(Lizcano, Marín i García, 2018) els projectes d’organització de patis actius són 
importants per promoure la inclusió i interacció social d’aquest alumnat. 
Respecte a les metodologies i actuacions a l’aula sí que hi ha més consciència 
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que en alguns casos s’han d’implementar mesures addicionals i intensives per 
poder incloure a l’alumnat amb TEA. 

En relació amb el marc teòric, s’observa que un 57,1% dels docents 
implementa mesures addicionals a les universals per atendre a l’alumnat, 
destacant principalment la planificació (28,57%) i el suport visual (28,57%) per 
poder atendre a aquests alumnes. També es destaca que les famílies no 
perceben que se’ls faciliti un espai per poder expressar les seves 
preocupacions, per tant, cal traslladar als docents la importància de generar 
espais comunicatius eficaços per conèixer els interessos i les fortaleses dels 
alumnes per potenciar l’aprenentatge (Departament d’Educació, 2021). Els 
resultats concorden amb altres estudis (Taylor i Martos, 2015) que puntualitzen 
que moltes famílies no perceben interès en els professionals de l’educació en 
relació amb el coneixement que ells poden aportar dels seus fills. També es 
destaca la utilització de les TIC, com un dels elements facilitadors recollits en el 
marc teòric per un 42,9% dels docents (6 d’ells). 

Conclusions 

 Per tant, a tall de conclusió, i donant resposta a la primera pregunta 
d’investigació: sabem quines són les barreres que dificulten la seva inclusió 
plena?, es conclou:  

 Els familiars i docents tenen una visió diferent de les barreres 
educatives. 

 Els docents consideren que la barrera principal és la falta de 
recursos. 

 Els familiars consideren com a barrera principal la falta d’adaptació a 
l’alumnat. 

Pel que fa a la segona pregunta d’investigació: quins són els elements 
facilitadors per la inclusió educativa?, es conclou: 

 Una comunicació fluida entre la família i l’escola es tradueix en un 
element facilitador per la inclusió de l’alumnat. 

 El coneixement dels interessos i de les fortaleses dels alumnes 
també funciona com un element facilitador. 

Respecte a la tercera pregunta: quina és la percepció dels beneficis de la 
inclusió dels docents i famílies?, es conclou: 

 Familiars i docents coincideixen que la inclusió comporta múltiples 
beneficis. 

 Els familiars consideren que els beneficis són per tots els alumnes i 
per als docents. 

 Els docents consideren que amb la inclusió educativa reben més 
beneficis els alumnes amb NEE. 
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L’última pregunta d’investigació, feia referència a si els docents disposen de 
les eines i formació necessària per incloure amb èxit a l’alumnat, i es conclou 
que: 

 Els docents no disposen de les eines i formació necessària per 
incloure a l’alumnat amb TEA. 

 El 78,57% dels docents (n=11) considera que els falten recursos 
(materials, humans i temps) per poder incloure amb èxit a l’alumnat. 

  El 14,29% dels docents (n=2) considera que no disposen de la 
formació necessària per poder incloure amb èxit a l’alumnat.  

 Famílies i docents coincideixen en el fet que actualment les escoles 
no estan preparades per garantir la inclusió de tot l’alumnat. 

En relació amb els objectius específics i general exposats anteriorment, 
es conclou: 

- Analitzar com es dona la inclusió de l'alumnat amb TEA a l'etapa de 
Primària a dues escoles de Barcelona ciutat (Districte Sant Andreu i Les 
Corts). 

D’aquest objectiu general, se'n deriven els següents objectius específics 
(O.E): 

- O.E.1- Analitzar com s'inclou a l'alumnat amb TEA en les activitats 
acadèmiques i de lleure. 

- O.E.2- Determinar les barreres i els elements facilitadors per la inclusió 
de l’alumnat. 

- O.E.3- Analitzar la percepció sobre els avantatges d'aquesta inclusió en 
docents i famílies. 

Conclusions referides a l’O.E.1 

Analitzar com s'inclou a l'alumnat amb TEA en les activitats 
acadèmiques i de lleure 

 Els docents inclouen a l’alumnat amb TEA a través de mesures 
universals, addicionals i intensives.  

 Les mesures addicionals més aplicades són els suports visuals. 
 Les mesures intensives més aplicades són la planificació adreçada 

al desenvolupament de la regulació emocional. 
 La metodologia més utilitzada per incloure a l’alumnat amb TEA és la 

personalització de l’aprenentatge. 

Conclusions referides a l’O.E.2 

Determinar les barreres i els elements facilitadors per la inclusió de l’alumnat. 
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 Els familiars i docents coincideixen en el fet que la ràtio elevada 
d’alumnes és una barrera per la inclusió. 

 Familiars i docents consideren que la comunicació entre ells és 
important per facilitar la inclusió dels alumnes, però la percepció és 
oposada perquè els docents consideren que tenen una alta 
comunicació i els familiars consideren el contrari. 

Conclusions referides a l’O.E.3 

Analitzar la percepció sobre els avantatges d'aquesta inclusió en docents 
i famílies. 

 Els familiars consideren que tenir alumnat amb TEA no dificulta la 
tasca docent. 

 Els docents consideren que tenir alumnat amb TEA a l’aula sí que 
dificulta la tasca docent. 
 

Conclusions referides al marc teòric 

Finalment, en relació amb el marc teòric, es conclou: 

 Des de les escoles s’han de cercar espais perquè els familiars 
puguin expressar les seves preocupacions, necessitats i neguits. Tal 
com recull el Departament d’Educació (2021) generar espais 
comunicatius eficaços permet potenciar l’aprenentatge dels alumnes. 

 Es fa necessari organitzar els espais de lleure per garantir la inclusió 
de l’alumnat. Els resultats concorden amb Bejerano et al. (2017) que 
afirmen la importància d’oferir sempre entorns estructurats, i amb  
Lizcano, Marín i García, (2018) que també destaquen la importància 
d’intervenir amb projectes d’organització de patis actius per afavorir 
la inclusió promovent la satisfacció en la interacció social. 

 Els docents necessiten una formació pràctica per poder incloure a 
l’alumnat amb èxit. Els resultats concorden amb els autors Santana, 
Fernandes, Matos i Santana (2020), que indiquen que la comprensió 
de les característiques del TEA i una bona formació possibiliten la 
preparació d’un entorn acollidor capaç de valorar les diferències i de 
facilitar la inclusió. 

 La utilització de les TIC a l’aula es considera un element facilitador 
pels docents. Els resultats concorden amb Domínguez (2019) que 
afirma que les qualitats visuals que posseeixen l’alumnat amb TEA 
es poden veure potenciades a través de l’ús de la tecnologia i també 
amb Vite (2017) que afirma que les TIC milloren la pràctica 
educativa. 
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8.2 Limitacions, suggeriments i propostes de millora 

 

Pel que fa a les limitacions de la investigació, es destaca, en primer lloc, 
el nombre reduït de la mostra (n =24). Aquest fet repercuteix directament en la 
representativitat de l’estudi. En futures investigacions seria convenient ampliar 
la mostra a més docents, incloent-hi la participació d’altres centres educatius, 
de més famílies i inclús dels alumnes, amb la finalitat de poder generalitzar els 
resultats i poder obtenir una anàlisi de la realitat més global per entendre el 
fenomen de l’estudi. 

També cal destacar que la participació ha estat més baixa de 
l’esperada, principalment perquè les escoles no van acceptar incloure a les 
seves famílies en la present investigació i perquè tampoc s’han obtingut totes 
les respostes dels docents de l’etapa de primària d’ambdós centres.  

Per altra banda, en futures investigacions seria adient ampliar la 
temporització, perquè el fet que els temps hagin estat tan ajustats també s’ha 
traduït en una limitació. 

Respecte als instruments emprats, seria adient evitar obtenir valors 
perduts realitzant totes les preguntes obligatòries dels qüestionaris. També es 
detecten limitacions en la precisió dels instruments, perquè en el moment 
d’analitzar els resultats s’han detectat ítems que no s’ajustaven a l’objectiu 
específic de la investigació d’analitzar els beneficis, sinó que analitzaven  
dificultats o barreres com els ítems 4.4 i 4.5 del qüestionari dels docents 
(Vegeu Annex 2) i els ítems 2.3 i 2.4 del qüestionari de les famílies (Vegeu 
Annex 3).  

Per altra banda, es podria complementar la informació dels qüestionaris 
amb altres metodologies qualitatives com l’observació a l’aula i en el temps 
d’esbarjo permetent una descripció de la realitat més acurada, suprimint els 
intermediaris per poder accedir a les dades de l’estudi (Rodríguez-Gómez, 
2018). 

Per finalitzar, no s’ha acabat de delimitar el perfil dels alumnes 
diagnosticats de TEA en funció del seu nivell de gravetat, i els suports i 
necessitats educatives són molt variables, i en conseqüència, les actuacions 
dels docents són difícils d’analitzar sense disposar d’aquesta informació.  

 

8.3  Prospectiva de la investigació 

 

El present estudi permet obrir la porta a futures investigacions.  

És necessari seguir investigant quines són les mesures apropiades per 
poder incloure a tot l’alumnat, s’ha evidenciat que hi ha una carència d’estudis 
pràctics i els docents necessiten eines per poder aplicar-les en el context 
educatiu. Donar veu als alumnes amb TEA seria una excel·lent manera de 
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complementar la investigació i d’obtenir una informació molt valuosa que podria 
ajudar als centres educatius a oferir respostes adaptades a les necessitats 
concretes. 

De cara a futures línies d’investigació també seria interessant explorar la 
inclusió en totes les etapes educatives i no analitzar-la únicament en l’etapa de 
primària. S’utilitzen mesures diferents en l’etapa d’infantil?, i a l’etapa de 
secundària quines són les eines i recursos per garantir la inclusió d’aquest 
alumnat?  

Tanmateix, seria interessant establir quina formació haurien de rebre els 
docents per poder estar preparats per atendre a la diversitat de les aules. 
Malgrat que ara s’estableixin mesures universals, moltes vegades no acaben 
de ser suficients, fins i tot en alguns casos l’establiment de mesures addicionals 
i intensives no acaben de funcionar o els docents no saben com aplicar-les en 
la seva realitat. Per tant, s’hauria d’indagar en aquest àmbit per poder oferir 
diferents tipologies de formacions que siguin prou pràctiques, i que permetin als 
professionals a aprendre les actuacions que han de desenvolupar en les seves 
aules per assolir la inclusió de tot l’alumnat. 

Per finalitzar, quin paper desenvolupa l’orientador educatiu en les escoles 
per garantir la inclusió? En futures investigacions seria convenient afegir el 
perfil del psicopedagog dels centres educatius que s’analitzin per obtenir més 
recursos i aconseguir una visió més holística d’aquest fenomen. 
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10 Annexos  

10.1 Annex 1. Relació objectius, instruments i ítems. 

 

Objectiu general Objectius 
específics 

Instruments 
– Blocs 

Ítem/Preguntes 

Analitzar com es 
dona la inclusió de 
l'alumnat amb TEA a 
l'etapa de Primària a 
dues escoles de 
Barcelona ciutat 
(Districte Sant 
Andreu i Les Corts). 

 

O.E.1: Analitzar com 
s'inclou a l'alumnat 
amb TEA en les 
activitats 
acadèmiques i de 
lleure. 
 

Qüestionari 
docents –  
Bloc 1 i Bloc 
2  
 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 1.18 i 
1.19; 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 
2.6 
 

O.E.2: Determinar 
les barreres i els 
elements 
facilitadors  per la 
inclusió de l’alumnat. 

 
 

Qüestionari 
docents – 
Bloc 3 
 
 
 
 
 
Qüestionari 
famílies – 
Bloc 1 
 
 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13 i 3.14 
 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11 i 1.12 

O.E.3: Analitzar la 
percepció sobre els 
avantatges 
d'aquesta inclusió en 
docents i famílies. 

 
 

Qüestionari 
docents – 
Bloc 4 
 
 
Qüestionari 
famílies – 
Bloc 2   

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 i 4.10 
 
 
 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.10 
 
 

Nota: Font d’elaboració pròpia 
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10.2 Annex 2. Qüestionari docents 

 

Dades sociodemogràfiques 

 

1. Gènere  

o Home  

o Dona 

o No binari 

 

2. Edat 

1. 22-32 

2. 33-42 

3. 43-52 

4. 53-62 

5. Més de 63 

 

 

3. Anys d’experiència en el sector 

1. 0-1 anys 

2. D’1 fins a 5 anys 

3. 6-10 anys 

4. 11-15 anys 

5. 16-20 anys 

6. Més de 21 anys 

 

 

4. Formació 

1. Educació infantil 

2. Educació primària  

3. Magisteri 

Altres especialitats: ______________  

 

 

5. Indica la localització del centre educatiu en el que treballes: 

1. Districte Les Corts. 

2. Districte Sant Andreu. 

3. Districte Nous Barris 

4. Districte Horta-Guinardó  

 

6. Indica el curs de primària en el que desenvolupes la docència 

1. Primer 

2. Segon 

3. Tercer 

4. Quart 

5. Cinquè 

6. Sisè 
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1. Metodologies i actuacions dins de l’aula 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint l’escala 

de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment d’acord/sempre. 

 

1.1 Tinc experiència amb alumnes amb Necessitats Educatives de Suport 

Educatiu (NESE) derivades del diagnòstic de Trastorn de l’Espectre 

Autista. 

 

1.2  Conec el concepte de personalització de l’aprenentatge. 

 

1.3 Conec els suports que han de rebre aquests alumnes per la seva 

inclusió. 

 

1.4 Realitzo adaptacions curriculars i metodològiques a l’alumnat amb TEA. 

 

1.5 Es realitzen intervencions personalitzades dins l’aula per afavorir el seu 

aprenentatge. 

 

1.6 Es realitzen intervencions personalitzades amb especialistes fora de 

l’aula per afavorir el seu aprenentatge. 

 

1.7 A l’aula s’implementen mesures de suport addicionals a les universals? 

o Sí 

o No  

 

1.8 En cas afirmatiu, especifica: ______________ 

 

1.9 Realitzo tasques de docència compartida en el centre. 

 

1.10 Desenvolupo projectes d’educació emocional a l’aula. 

 

1.11 Desenvolupo processos d’acció tutorial entre iguals. 

 

1.12 Considero que el treball cooperatiu és adequat per aquest tipus 

d’alumnat. 

 

1.13 . Considero que el treball per racons és adequat per aquest tipus 

d’alumnat. 

 

1.14  Considero que el treball per projectes és adequat per aquest tipus 

d’alumnat. 
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1.15 Actualment implemento noves metodologies a l’aula que permeten 

afavorir l’aprenentatge de cada alumne. 

 

1.16 En cas afirmatiu, especifica quines trobes que afavoreixen 

l’aprenentatge de l’alumnat amb TEA: 

_________________________________________ 

 

 

1.17 L’avaluació de les activitats acadèmiques és diferent per l’alumnat amb    

TEA. 

 

1.18 En cas que l’avaluació sigui diferent, com fas aquesta avaluació?  

       ________________________________________ 

 

1.19 ASSENYALA LES MESURES I SUPORTS QUE UTILITZES 

a. A l’aula hi ha un espai sensorialment confortable per a l’alumnat amb 

TEA. 

b. Disposo d’un “racó de la calma” per gestionar moments d’angoixa. 

c. El centre disposa d’un espai fora de l’aula per a moments de 

descontrol emocional màxim. 

d. S’ofereix un entorn flexible per promoure l’adquisició de 

l’aprenentatge.  

e. S’utilitzen pictogrames o suports visuals per facilitar l’anticipació, la 

comunicació i l’aprenentatge. 

f. S’utilitzen timers, plannings, per ajudar a anticipar la temporització de 

les activitats i regular l’angoixa 

g. Es duu a terme alternança de tasques i s’ofereixen  petites  

recompenses que estimulen l’alumnat. 

h. A l’aula es planifiquen i anticipen les tasques de manera escrita o 

visual a tot l’alumnat. 

 

2. Inclusió en les estones de lleure 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint l’escala 

de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment d’acord/sempre. 

2.1 Considero que els espais de lleure són importants per fomentar les 

relacions socials de tots els alumnes. 

 

2.2 L’alumne amb TEA acostuma a desenvolupar un joc individual en el pati. 

 

2.3 S’organitza el temps d’esbarjo i d’estones de lleure a l’alumne amb TEA. 

 

2.4 S’organitza el temps d’esbarjo i d’estones de lleure perquè tots els 

alumnes hi puguin participar, també l’alumne amb TEA. 
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2.5 L’alumne amb TEA desenvolupa un joc compartit apropiat en les estones 

de lleure. 

 

2.6 S’intervé per facilitar el contacte social amb els iguals en el pati. 

 

3. Barreres i elements facilitadors per la inclusió 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint l’escala 

de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment d’acord/sempre. 

 

3.1 He rebut formació envers l’abordament del TEA a l’aula. 

 

3.2 Tinc coneixement de les àrees on els alumnes amb TEA presenten més 

dificultats. 

 

3.3 Facilito als alumnes amb TEA eines per ajudar-los a comunicar-se 

socialment en el context educatiu. 

 

3.4 Considero que el seguiment d’un currículum tancat no dificulta la 

personalització de l’aprenentatge. 

 

3.5 Disposo de les eines necessàries per incloure a l’alumnat amb TEA. 

 

3.6 Quines són les principals barreres o limitacions que et trobes per poder 

promoure la inclusió educativa? 

  ____________________________________________ 

3.7 Utilitzo les TIC a l’aula per fomentar la inclusió de tot l’alumnat. 

 

3.8 S’estableixen coordinacions amb els professionals externs que 

intervenen en el procés de desenvolupament de l’alumne amb TEA. 

 

 

3.9 Considero que s’estableix una comunicació eficaç i fluida amb la família 

de l’alumne amb TEA. 

 

3.10 Considero que la implicació de les famílies de l’alumnat amb TEA és 

correcta. 

 

3.11 Acostumo a oferir suport i orientacions a les famílies d’aquest alumnat. 

3.12 Demano suport i assessorament a Serveis i Centres de Recursos 

específics com EAP, CRETDIC, CEEPSIR... 
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3.13  Considero que conec i potencio les fortaleses dels alumnes per 

potenciar la seva capacitat d’aprenentatge. 

 

3.14 Conec els interessos dels meus alumnes per promoure la seva 

inclusió. 
 

4. Avantatges de la inclusió  

 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint l’escala 

de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment d’acord/sempre. 

4.1   Els beneficis de l’educació inclusiva superen les limitacions. 

4.2   L’alumne amb NEE es beneficia de la seva inclusió a l’aula amb la resta 

d’alumnat. 

4.3  Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

beneficia al grup classe. 

4.4  Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

dificulta la tasca docent. 

4.5  Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

dificulta seguir el ritme al grup classe. 

4.6  Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

beneficia tant a alumnes com a docents. 

4.7    Considero que els i les alumnes amb TEA obtenen més beneficis si estan 

inclosos a l’aula ordinària tot el temps possible més que tenir-los en una aula 

diferenciada. 

4.8  Considero que els i les alumnes amb TEA han d’estar escolaritzats en 

escoles ordinàries i no en escoles d’educació especial. 

4.9   Considero que la inclusió pretén atendre a tot tipus d’alumnat, amb NESE i 

sense. 

4.10 Considero que les escoles ordinàries estan preparades per atendre a 

aquests alumnes en l’actualitat. 
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10.3 Annex 3. Qüestionari famílies 

 

Dades sociodemogràfiques 

1. Gènere  

o Home  

o Dona 

o No binari 

 

2. Edat 
 

1. 18-28 

2. 29-39 

3. 40-50 

4. 51-61 

5. Més de 62 

 

3. Formació 

1. Estudis bàsics 

2. Formació professional 

3. Estudis universitaris 

 

4. Situació laboral actual 

 

1. Atur 

2. Baixa laboral 

3. Teletreball 

4. Feina presencial 

5. Combinació de Teletreball i feina presencial  

 

5.Curs del meu fill/a 

1.Primer de primària 

2.Segon de primària 

3.Tercer de primària 

4.Quart de primària 

5.Cinquè de primària 

6.Sisè de primària 
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1. Barreres i elements facilitadors per la inclusió 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint 

l’escala de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment 

d’acord/sempre. 

 

1.1 M’agradaria tenir més comunicació amb l’escola. 

1.2 L’escola coneix bé les característiques del meu fill/a, les seves necessitats i 

potencialitats.  

1.3 L’escola coneix els suports i recursos disponibles en l’àmbit familiar per 

potenciar el seu aprenentatge.  

1.4 A l’escola es fomenten activitats per treballar a partir dels interessos del 

meu fill/a.  

1.5 Considero que l’escola s’adapta a les necessitats del meu fill/a per 

potenciar el seu aprenentatge.  

1.6 Tens identificades les barreres que s’haurien de treballar per millorar la 

inclusió educativa del teu fill/a? 

o Sí 

o No 

  

1.7 Si la resposta anterior és afirmativa, indica aquí les principals barreres amb 

les que us heu trobat vosaltres o el vostre fill/a 

______________________________________________________________ 

 

1.8 Considero que s’estableix una comunicació fluïda i eficaç amb l’escola. 

 

1.9 Conec els projectes educatius que es desenvolupen en el centre. 

1.10 Considero que es facilita un espai per poder expressar les preocupacions 

envers l’educació del meu fill/a. 

1.11 Considero que s’escolten les necessitats i prioritats familiars. 

1.12 Considero que l’escola facilita la transmissió de les fortaleses del meu 

fill/a. 

 

2. Avantatges de la inclusió 

A continuació marca la resposta que consideris més apropiada seguint l’escala 

de l’1 al 5. Sent 1 totalment en desacord/mai  i 5 totalment d’acord/sempre. 

2.1 L’alumne amb NEE es beneficia de la seva inclusió a l’aula amb la resta 

d’alumnat. 
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2.2 Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

beneficia al grup classe. 

 

2.3 Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials dificulta 

la tasca docent. 

 

2.4 Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials dificulta 

seguir el ritme del grup classe. 

 

2.5 Que a l’aula hi hagi alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

beneficia a tots els alumnes i docents. 

 

2.6 Els beneficis de l’educació inclusiva superen les limitacions. 

 

2.7 Considero que el meu fill/a està rebent una atenció educativa inclusiva que 

li permet obtenir tots el beneficis. 

2.8 Tens identificats els beneficis de la inclusió educativa? 

o Sí 

o No  

 

2.9  Si la resposta anterior és afirmativa, indica aquí els beneficis: 

_________________________________________________________ 

 

2.10 Considero que les escoles ordinàries estan preparades per 

atendre a tots els alumnes en l’actualitat. 
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10.4 Annex 4. Consentiment informat 

 

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

TREBALL FINAL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOPEDAGOGIA 

Aquest document vol informar-vos sobre un treball (d’ara en endavant en direm 

“Estudi”) al que us convidem a participar. Aquest Estudi el duu a terme un/a 

estudiant en el marc de l’assignatura Treball Final de Màster i ha sigut aprovat 

pel professorat responsable de l’assignatura. La nostra intenció és que rebeu la 

informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si accepteu o no 

participar en aquest Estudi. Us demanem que llegiu aquest document amb 

atenció i que ens formuleu els dubtes que tingueu. 

 

Títol de l’estudi: Anàlisi sobre la inclusió de l’alumnat amb TEA a l’etapa de 

primària a dues escoles de Barcelona: Pràctiques inclusives i elements 

facilitadors. 

 

Objectiu de l’estudi: En aquest Estudi el que volem és Analitzar com es dona 

la inclusió de l'alumnat amb TEA a l'etapa de Primària a dues escoles de 

Barcelona ciutat (Districte Sant Andreu i Les Corts).Per a fer-ho, volem 

analitzar les dades extretes a través del qüestionari elaborat per al present 

estudi a través de Google Forms. 

 

Responsable de l’estudi: Cristina Cervantes Rodríguez 

 

 

Jo, el Sr./la Sra. _____________ major d’edat, amb DNI número 

______________ i correu electrònic  ______________, actuant en el meu propi 

nom i representació, mitjançant el present document, 

 

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS 

SEGÜENTS RELACIONADES AMB L’ESTUDI: 

● La meva participació en aquest estudi és voluntària i, si en qualsevol 
moment desitjo canviar la meva decisió, puc retirar el meu consentiment en 
qualsevol moment.  

● La participació en aquest estudi consisteix a respondre un qüestionari en 
línia de forma anònima. La persona Responsable del tractament de les 
meves dades personals és Cristina Cervantes Rodríguez. 
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● Les meves dades personals seran recollides i tractades amb finalitats 
exclusivament docents i d’investigació i sense ànim de lucre.  

● Les meves dades seran anonimitzades, de manera que no es podrà 
conèixer la meva identitat a partir de les dades que es recullin. 

● Es guardarà secret sobre la informació personal que facilito, i només es 
farà servir amb finalitat docent i d’investigació en el marc d’aquest Estudi, 
de manera que no se’m pugui identificar en els resultats de l’estudi.   

● Seguint el principi de minimització, només es recolliran les dades mínimes 
que siguin necessàries per portar a terme l’Estudi, i una vegada hagi 
acabat la finalitat docent o de recerca que es derivi d’aquest estudi, es 
destruirà tota la informació de caràcter personal que hagi facilitat de forma 
definitiva. 

● He estat informat/da mitjançant el present qüestionari via correu electrònic 
sobre l’Estudi, sobre la seva finalitat i sobre les dades que es recolliran, i he 
consentit a participar en aquest Estudi.  

● El tractament de les dades de caràcter personal de tots els participants 
s’ajustarà al que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades 
(UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals. D’acord amb el que s’estableix en aquesta 
legislació, podeu exercir els drets d’accés, modificació, oposició i supressió 
de les vostres dades de caràcter personal dirigint-vos al Responsable del 
tractament, identificat a continuació i a través dels canals de contacte 
establerts. 

A _______________, a ___ de _______ 20__ 

 

AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR A L’ESTUDI: 

Autoritzo al Sr./Sra. Cristina Cervantes Rodríguez, Responsable de l’estudi, 

amb DNI número 46988475G i correu electrònic personal 

ccervantesro@uoc.edu, Estudiant de l’assignatura Treball Final de Màster en 

Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) perquè tracti les 

meves dades de caràcter personal facilitades per a la realització de la recerca 

descrita en el marc de l’Estudi indicat. A la taula següent es resumeix de 

manera esquemàtica com es tractaran aquestes dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccervantesro@uoc.edu
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10.5 Annex 5. Buidatge Excel respostes famílies 
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10.6 Annex 6. Buidatge Excel respostes docents 

 

 

 


