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RESUM 

El següent treball es centra en la discapacitat en infants, concretament aquelles discapacitats 

de indole psíquica i/o mental, posant èmfasis en el servei de valoració de la discapacitat, en 

el seu procediment, resolució i avantatges, i la repercussió que provoca en el model 

socioeducatiu actual.  

Es pretén realitzar un anàlisi entorn als diagnòstics precoços i la facilitació a l’entrada en l’edat 

adulta dels afectats, com el sistema educatiu aborda dites qüestions i el paper del treballador/a 

social sanitari/a en el procés. Es vol remarcar la importància que representa una bona base 

educativa en els alumnes/as que presenten certes dificultats en la seva projecció futura en 

tots els nivells socials existents. Doncs, és primordial en primer lloc la detecció precoç 

d’aquesta patologia des dels centres especialitzats, com podria ser els centres d’atenció 

precoç, per posteriorment una actuació ràpida i eficaç en els centres escolars.  

PARAULES CLAU 

Treballador/a Social sanitari/a, Discapacitat, infància, valoració, educació inclusiva.  

ABSTRACT 

The main topic of this dissertation explores children’s disabilities, in particular those of a 

psychic or mental nature, with a special focus on the assessment of capacity, its procedure, 

resolution and benefits, as well as the impact this has on the current socio-educational model. 

In the following lines I am going to conduct an analysis on the early diagnosis and how this 

eases the process to enter adulthood for the affected patients. I am also going to study the 

manner in which the educational system deals with this subject and the role that health and 

social care workers play throughout this process. I will make special emphasis on the 

importance of a solid educational foundation for those students who present some difficulties 

in its future development regarding all existing social standards. Therefore, it is of high 

importance that these pathologies are early detected on specific institutes, such as centres 

specialised on early detection of disabilities, which will set the basis for a faster and more 

efficient intervention on the educational centres in a later stage.  

KEY WORDS 

Health social worker, disability, infancy, assessment, inclusive education. 

 



INTRODUCCIÓ 

El treball presentat a continuació, pretén abordar la temàtica relacionada amb la salut mental 

en menors d’edat, concretament a la província de Barcelona. En els últims anys s’ha detectat 

un creixement en el número de valoracions del reconeixement del grau de discapacitat, cada 

vegada en edats  més primerenques, fet que planteja dues qüestions: Les causes i les 

conseqüències que això comporta en el model socioeconòmic i educatiu de la societat actual.  

En el següent treball es pretén realitzar una investigació sobre aquest augment en la 

demanada de valoracions, concretament en el gruix de la població que compren els menors 

de 16 anys, centrant-nos en els diagnòstics intel·lectuals i/o les patologies mentals, analitzant 

així les fortaleses i mancances en el procediment actual; així com realitzar un estudi de la 

repercussió social que això comporta i com des del Treball Social Sanitari es pot abordar dita 

qüestió.  

També cal destacar l’efecte que això té en els centres educatius. La detecció precoç dels 

trastorns mentals és cada vegada més habitual i la necessitat de les escoles a donar resposta 

a aquestes noves necessitats de l’alumnat és cada vegada més elevada, suposant, que molts 

centres no estiguin preparats o bé, no disposin dels recursos adequats per a fer front a 

aquestes noves circumstàncies educatives. Actualment moltes escoles ordinàries opten per 

una escolarització inclusiva, és a dir, donen cabuda a aquells alumnes amb necessitats 

educatives especials, evitant així que aquests hagin de escolaritzar-se en un centre 

d’educació especial, i facilitant la seva integració social. 

Així doncs, per tal de contextualitzar el següent estudi, és necessari situar el servei de 

valoració del reconeixement del grau de la discapacitat dins del sistema català. El servei és 

de titularitat pública, per tant és competència directa de la Generalitat de Catalunya, 

concretament està gestionat per el departament de Treball, Afers Socials i Famílies1. A 

continuació s’indiquen els organismes responsables:  

 

          Font Original: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. 



Com podem observar en l’organigrama, veiem com el Departament d’Afers Social i Famílies 

el componen diverses secretaries, que a grans trets serien: La Secretaria General de Treball 

Afers, Socials i Famílies, la qual gestiona els diferents serveis territorials del departament al 

llarg de tot el territori català, així com la direcció general de prestacions, de relacions laborals, 

d’inspecció de treball, el servei públic d’ocupació de Catalunya (SOC), entre d’altres; La 

Secretaria d’Infància, Adolescència i joventut, òrgan competent de la Direcció general 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), la direcció general de la joventut i l’Institut 

Català de l’Acolliment i de l’Adopció; La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, on 

trobem la direcció general d’Igualtat, La sub-direcció de Lluita contra la Violència Masclista i 

l’agència de Migracions de Catalunya. I finalment, trobaríem, la secretaria que a nosaltres en 

ocupa, La Secretaria d’Afers Socials i Famílies, de la qual ens centrarem en la direcció General 

de l’Autonomia personal i la Discapacitat, que és on trobem el servei que estem 

contextualitzant. 

 Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat 

o Sub-direcció General de l’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal 

 Servei de promoció de l’Autonomia personal. 

 Servei de Valoracions: On trobem el servei de valoracions de la 

discapacitat i de la dependència, tot i que popularment ambdós serveis 

poden causar confusió entre la població, cal distingir que la valoració 

de la discapacitat valora la repercussió que té la malaltia o la patologia 

que pateix la persona en el seu dia a dia, és a dir, les seqüeles que la 

malaltia produeix, després d’haver rebut els tractaments oportuns i 

aquesta s’ha fet crònica o permanent; i la valoració de la dependència 

fa referència al grau d’autonomia que té la persona per a la correcta 

realització de les activitats de la vida diària.  

 

Reconeixement del grau de la discapacitat 

Definició i tipus de discapacitat 

El reconeixement de la discapacitat o certificat de discapacitat, és un document oficial, expedit 

per l’administració pública, mitjançant el qual s’acredita legalment la condició (temporal o 

definitiva) del grau de discapacitat. Aquest document l’expedeixen els equips de valoració i 

orientació (EVO) formats per diferents tècnics: metges/ses, psicòlegs/es i treballadors/es 

socials sanitaris dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD). La resolució que 

emetin té validesa a tot l’Estat Espanyol, tot i que en el cas que la persona interessada canviï 



de comunitat autònoma, s’hauran d’efectuar els tràmits pertinents per l’homologació de dit 

certificat.  

En el certificat hi consta el diagnòstic i el grau de disminució, així com el barem de mobilitat i 

barem de l’autonomia per a la realització de les activitats de la vida diària. Aquest facilita 

l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar 

els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la 

participació plena i efectiva en la societat. El document té efectes retroactius des de la data 

de presentació de la sol·licitud segons la normativa vigent.  

La valoració de la discapacitat s’expressa en percentatge i es realitza mitjançant l’aplicació 

del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement , 

declaració i qualificació del grau de discapacitat. Per a què la persona pugui gaudir dels 

beneficis derivats del reconeixement, el grau resultant de la valoració sempre haurà de ser 

igual o superior al 33% i són objecte de valoració les discapacitats físiques, psíquiques, 

sensorials i de la comunicació i la parla que presenti la persona així com els factors socials 

complementaris relatius a l’entorn familiar, situació laboral, educativa i cultural que puguin 

dificultat la integració social2. La valoració va dirigida a tot el gruix/rang de població, des de 

adults fins als infants, entenent que qui realitzarà la sol·licitud del reconeixement del grau de 

discapacitat en el cas dels menors d’edat seran els pares, mares i/o tutors legals.  

També s’ha de tenir en compte que al llarg de la vida, aquesta determinació del grau de 

disminució pot variar en funció de l’evolució de la persona, i es pot acreditar agreujament, 

millora, aparició de noves patologies o error en el diagnòstic (en aquest cas estaríem parlant 

d’una reclamació). Per el que es podrà sol·licitar una revisió de grau sempre i quant hagin 

transcorregut dos anys a partir de la tramitació de la darrera sol·licitud del reconeixement del 

grau de discapacitat. Pel que fa les reclamacions, es pot presentar un escrit a l’administració 

en el termini d’un mes a partir del dia en què la persona rep la resolució, exposant els motius 

del desacord en el dictamen, si transcorregut el termini d’aquest mes no s’ha presentat la 

reclamació, s’haurà de sol·licitar una revisió de grau a partir dels terminis anteriorment 

exposats. 

La Classificació internacional del Funcionament, de la Discapacitat i la Salut (CIF) aprovada 

per la Organització Mundial de la Salut (OMS) el maig del 2001, defineix la discapacitat com 

“Un terme genèric que comprèn deficiències, limitacions de l’activitat i restriccions a la 

participació. S’entén per discapacitat la interacció entres les persones que pateixen alguna 

malaltia (per exemple, paràlisis cerebral, síndrome de Down i depressió) i factors personals i 



ambientals (per exemple, actituds negatives, transport i edificis inaccessibles i un recolzament 

social limitat)”.a3  

Cal destacar que el concepte de discapacitat aportat per la OMS ha evolucionat d’acord amb 

les estructures sociopolítiques, econòmiques i culturals de la història de la humanitat. L’any 

1980 i anterior a la publicació del CIF, l’OMS publica la classificació Internacional de les 

Deficiències, Discapacitat i Minusvàlues (CIDDM) on proposava les següents definicions4:  

 Deficiència: Pèrdua o anormalitat, temporal o permanent d’una estructura o 

funció psicològica o anatòmica. 

 Discapacitat: Restricció o absència de realitzar una activitat dins el marge que 

es considera normal per un ésser humà. 

 Minusvalidesa: Situació desavantatjosa per a un individu determinat, que 

limita o li impedeix portar un rol que és normal en el seu cas segons l’edat, el 

sexe, els factors socials i les característiques de la seva cultura. 

En el segle XXI, aquesta classificació canvià per donar lloc l’any 2001 a la Classificació 

Internacional del Funcionament de la Discapacitat i de la Salut (CIF)5, classificació acceptada 

per 191 països com el patró de descripció de la Discapacitat. Els objectius específics 

d’aquesta nova classificació eren establir un llenguatge comú, incorporar un sistema de 

codificació, aplicar el model biopsicosocial, tenir present la universalitat de la discapacitat i 

incorporar una terminologia neutral6. 

A continuació es mostra una taula comparativa en l’evolució conceptual de les definicions 

establertes inicialment per el CIDDM: 

EIXOS CIMMD CIF 

 

Deficiència 

Pèrdua o anormalitat d’una estructura 

o funció psicològica, fisiològica o 

anatòmica 

Problema en els funcions o 

estructures corporals ja sigui una 

desviació significativa o una pèrdua 

 

 

Discapacitat / Limitacions activitat 

Restricció o absència de la capacitat 

de realitzar una activitat de la manera 

o dins els marges del que es 

considera normal 

Dificultat que un persona pot tenir 

en el desenvolupament o realització 

d’activitats 

 

 

Minusvalidesa / Restriccions participació 

Situació de desavantatge que la 

discapacitat produeix a un individu 

determinat, limitant-li o impedint-li el 

desenvolupament d’un rol que seria 

normal en el seu cas 

Problemes que un individu pot 

experimentar a l’involucrar-se en 

situacions vitals 

 

                                                           
a Totes les citacions textuals han estat traduïes del Català. 



Veiem com la OMS deixa de banda el model biomèdic i aposta per una perspectiva 

biopsicosocial. Deixa de parlar de conseqüències de la malaltia per enfocar l’objectiu cap a la 

salut i els estats relacionats amb la salut. La discapacitat ja no és la causa, sinó el resultat de 

la interacció de les característiques de la persona amb l’entorn i el context social. Si observem 

el quadre comparatiu, trobem un canvi en la terminologia emprada, elimina les connotacions 

negatives substituint-les per positives, és dir, substitueix el terme discapacitat per activitat, fent 

referència a les limitacions de l’activitat, així com minusvalidesa passa a referir-se participació, 

les circumstàncies negatives d’aquestes passen a anomenar-se restriccions de la participació.   

Trobem doncs, com la discapacitat acaba sent un estat  que origina dificultats per fer efectiu 

el dret d’igualtat d’oportunitats. Si és cert que el terme discapacitat pot resultar molt ampli i 

abraçar un nombre considerable de persones molt diverses entre elles pel que fa a capacitats 

i necessitats, s’han de distingir les diferents tipologies de discapacitat recollides en la 

normativa que regula el procediment per al reconeixement de discapacitat  i les quals trobem 

definides per el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies7: 

 Discapacitat Física:  

o Motora: Derivada de la pèrdua de capacitat de moviment per diverses causes 

(malformacions, accidents, lesions cerebrals...) 

o No motora: Derivada de malalties orgàniques, d’aparells o sistemes 

(cansament, malalties coronàries renals, pulmonars...) 

 Discapacitat Sensorial:  

o Visual: Derivada d’una pèrdua total i parcial de visió, com a conseqüència 

d’afeccions o malalties oculars i/o neuroftalmològiques. 

o Auditiva: Derivada d’una pèrdua total o parcial d’audició; pot anar 

acompanyada de discapacitat de la comunicació i la parla.  

 Discapacitat de la comunicació i la parla: Derivada de limitacions en la comprensió 

i/o expressió. 

 Discapacitat intel·lectual: Derivada de limitacions significatives en el funcionament 

intel·lectual, en la conducta adaptativa i en habilitats pràctiques. Es caracteritza per un 

funcionament intel·lectual inferior a la mitjana que coexisteix amb limitacions en dues 

o més de les següents àrees d’habilitats d’adaptació: comunicació, cura pròpia, vida a 

la llar, habilitats socials, ús de la comunitat, autogestió, salut i seguretat, continguts 

escolars funcionals, oci i treball.  

 Discapacitat derivada de trastorn mental: Es basa en l’afectació, derivada dels 

símptomes o signes que constitueixen el diagnòstic: alteracions emocionals, cognitives 

i/o del comportament i que afecten els processos psicològics bàsics, que dificulten 



l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social i crea alguna forma de malestar 

subjectiu. 

 

Valoració, graus i classes 

En les valoracions de discapacitat, s’estableixen amb caràcter general cinc categories, 

ordenades segons la importància de la deficiència o la repercussió que aquesta origina en la 

persona, i les trobem agrupades en el manual de Valoració de las Situacions de Minusvàlua 

emès per l’Institut de Migracions i serveis socials (IMSERSO),20008:  

Grau 1: Discapacitat Nul·la 

Els símptomes, signes o seqüeles, de existir, són mínims i no justifiquen una disminució de la 

capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària (AVD)b.  

Grau 2: Discapacitat lleu. 

Els símptomes, signes o seqüeles existeixen i justifiquen alguna dificultat per portar a terme 

les activitats de la vida diària, però són compatibles amb la pràctica total de les mateixes.  

Grau 3: Discapacitat moderada 

Els símptomes, signes o seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la 

capacitat de la persona per realitzar algunes de les activitats de la vida diària, sent 

independent en les activitats de l’autocura. 

Grau 4: Discapacitat greu 

Els símptomes, signes o seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la 

capacitat de la persona per realitzar la majoria de les AVD, podent estar afectada algunes de 

les activitats d’autocura.  

Grau 5: 

Els símptomes, signes o seqüeles impossibiliten la realització de les AVD.  

Aquests graus de discapacitat conjuntament amb les AVD constitueixen els patrons de 

referència per l’assignació del percentatge de discapacitat. S’entén acreditada la condició 

legal de persones amb discapacitat quan aquesta arriba a un percentatge igual o superior al 

33% de discapacitat, segons les taules de valoració recollides al Reial Decret 1971/1999, de 

                                                           
b S’entén per activitats de la vida diària aquelles comuns a tots els ciutadans. L’associació Medica Americana del 
1994  descriu les AVD: 1- Activitats de l’autocura (vestir-se, menjar, higiene personal, etc) i 2- Altres activitats 
de la vida diària: Comunicació, activitat física, funció sensorial, funcions manuals, transport, funció sexual, son i 
activitats socials i d’oci. 



23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 

discapacitat9. Amb caràcter general s’estableixen 5 classes:  

CLASSE I 

Inclou les deficiències permanents que han sigut diagnosticades i tractades adequadament, 

demostrades mitjançant paràmetres objectius, però que no produeixen discapacitat. La 

qualificació d’aquesta classe és 0%. 

CLASSE II 

Inclou les deficiències permanents que, complint els paràmetres objectius originen una 

discapacitat lleu. En aquesta classe correspon un percentatge comprés entre l’1 i el 24%. 

CLASSE III 

Inclou les deficiències permanents que, complint amb els paràmetres objectius originen una 

discapacitat moderada. En aquesta classe correspon un percentatge comprés entre el 25 i el 

49%. 

CLASSE IV 

Inclou les deficiències permanents que, complint amb els paràmetres objectius, produeixen 

una discapacitat greu. El percentatge que correspon a aquesta classe està comprés entre el 

50 i el 70%. 

CLASSE V 

Inclou les deficiències permanents severes que, complint amb els paràmetres objectius, 

originen una discapacitat molt greu. A aquesta categoria se li assigna un percentatge igual o 

superior al 75%. Aquesta classe suposa la dependència d’una tercera persona per la 

realització de les AVD 

Professionals i circuit de valoració 

L’equip de valoració del reconeixement del grau de la discapacitat el forma un equip 

multidisciplinari de metges, psicòlegs i treballadors socials sanitaris, cadascun d’ells té com a 

missió valorar i ponderar dintre de la seva especialitat. Els metges són els encarregats de la 

valoració mèdica, duent a terme el dictamen de les patologies físiques de la persona; Els 

psicòlegs ponderen la malaltia psíquica, parlem doncs del trastorn mental o la discapacitat 

intel·lectual de la persona, que també queda reflectit en el dictamen psicològic; Així com els 

Treballadors Socials Sanitaris (TSS) realitzen l’entrevista social detectant les mancances que 

presenta la persona en totes les vessants socials (laboral, econòmica, familiar, educativa i 



entorn que dificulten la seva integració social), efectuant al mateix temps el dictamen dels 

factors socials complementaris.  

Per entendre el circuit que segueixen els professionals en l’elaboració dels dictàmens, cal tenir 

en compte que no totes les persones requereixen de la valoració per part de tot l’equip 

multidisciplinari, ja que poden presentar múltiples i diverses patologies. En el moment en que 

l’individu sol·licita la valoració del reconeixement del grau de la discapacitat, aquest ha 

d’especificar quines patologies vol que siguin examinades, delimitant si es tracta de 

patologia/es exclusivament físiques, únicament psicològiques o mixtes (mèdiques i 

psicològiques).  

Independentment de la tipologia de la malaltia, el Treballador Social Sanitari sempre realitzarà 

la valoració social en última instància, sempre i quant la valoració del metge i/o psicòleg 

realitzada prèviament hagi arribat com a mínim a una classe III i sigui igual o superior al 25%, 

d’aquesta manera la puntuació obtinguda en el barem de factors socials complementaris es 

sumarà a la puntuació aportada per els metges i/o psicòlegs, la puntuació social mai podrà 

sobrepassar els 15 punts. El TSS a més a més d’emetre el dictamen social, també s’encarrega 

de proporcionar la informació adient respecte els beneficis derivats del grau en cada persona.  

El Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, 

declaració i qualificació del grau de discapacitat, en l’article 4.1 esmenta el següent: “La 

qualificació del grau de discapacitat respon a criteris tècnics unificats, fixats mitjançant barems 

descrits en l’annexa I del present Reial Decret i seran objecte de valoració tant les 

discapacitats que presenti la persona com, en el seu cas, els factors socials complementaris 

relatius, entre d’altres, al seu entorn familiar i situació laboral, educativa i cultural que dificultin 

la integració social.” 

Un cop cada professional ha finalitzat el seu dictamen, s’adjunten totes les parts, signades per 

cada professional, posteriorment el coordinador/a de l’equip és qui revisa i supervisa tots els 

expedients per finalment enviar-los als Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, 

que seran els encarregats de fer arribar les resolucions per via de correu ordinari certificat en 

els domicilis particulars de cada demandant del grau.  

La Figura del Treballador Social Sanitari dins del servei de valoració 

El Treballador/a Social Sanitari/a enregistra les dades obtingudes a través d’una entrevista 

personal amb la persona amb discapacitat o els seus familiars. L’Institut d’Estudis Catalans 

defineix l’entrevista com a “reunió concertada entre dues o més persones, que han de parlar 

d’un tema que ha estat prèviament acordat”, com ja s’ha esmentat anteriorment, la informació 

que pretén obtenir el TSS en l’entrevista es traca de temes molt personals per la persona que 

en ocasions pot ocasionar malestar en el transcurs de la conversa entre el professional i 



l’individu. És per aquest motiu, que l’entrevistador ha de tenir en compte elements importants 

com l’actitud envers a l’altre, mostrar interès per allò que explica, emprar l’escolta activa, 

resumir per tal de clarificar si fos necessari, fer l’ús dels silencis, etc.   

Dins del marc de l’entrevista social, les funcions del Treball Social Sanitari dins del servei de 

valoració del grau de la discapacitat són les següents: 

 Assessorar, orientar i informar sobre els recursos socials, sanitaris, psicològics, 

jurídics, etc.  

 Realitzar l’entrevista social del servei, identificant les demandes i expectatives 

de la persona. 

 Realització del dictamen social, valorant el factor econòmic, laboral, cultural, 

familiar i educatiu de la persona. Realitzar acompanyament emocional de la 

persona i/o familiars en moments de crisis sobrevingudes per l’aparició de la 

discapacitat.  

 Respectar en tot moment la confidencialitat de les dades enregistrades. 

 Participar en les reunions interdisciplinars aportant les dades rellevants de la 

història social de la persona.  

 Informar de manera clara i ordenada el conjunt de beneficis que la persona té 

dret a partir de la resolució del grau de la discapacitat (serveis, programes i 

prestacions). 

També trobem dos models de dictàmens socials: El dictamen Social d’Adults (veure annex 1) 

i el Dictamen Social de Menors (veure Annex 2). El model de dictamen social és el mateix per 

a totes les persones, independentment del tipus de malaltia o malalties que pateixin, la única 

distinció ve donada per el rang d’edat. Teòricament sí és cert que els menors d’edat són tots 

els habitants menors de 18 anys, en el cas de les valoracions socials de discapacitat, a partir 

dels 16 ja es pot emprar el dictamen socials d’adults, la raó és molt simple, es considera que 

a partir dels 16 anys el professional ja pot tenir en consideració aspectes com l’àmbit laboral 

o la transició a la vida adulta del menor, com també s’aprecia un canvi circumstancial en l’àmbit 

educatiu de la persona. A continuació s’exposa breument un exemple de guió orientatiu 

d’ambdós dictàmens amb objectiu clarificador.  

El Dictamen Social d’Adults consta de 4 apartats principals10:  

 Situació laboral i professional: Es realitza la descripció de la trajectòria 

professional i experiència laboral (situació actual, edat, actiu, jubilat, 

incapacitat, activitat o professió que realitza, temps cotitzat, adequació laboral, 

centre especial de treball...) 



 Situació Familiar i Socioeconòmica: On s’inclou un genograma descriptiu que 

indica l’entorn més proper de la persona, també s’han de incloure tots els 

membres de la unitat familiar de convivència amb noms i cognoms, l’activitat 

actual de cadascun d’ells (estudiant, actiu/ inactiu, atur...) i el sou net al mes de 

cada membre. A continuació trobem un subapartat on s’haurà de ficar altres 

ingressos o despeses (lloguer, hipoteca, deutes, pensió d’aliments, pensió 

compensatòria, etc). Finalment, l’últim subapartat que trobaríem serà la 

descripció familiar, on es realitza una descripció profunda de tots aquells temes 

importants per la valoració social, destacant l’estat de salut dels membres de 

la unitat de convivència, les relacions intrafamiliars, suport familiar, etc.  

 Nivell cultural / Formació professional: On consten els estudis realitzats per la 

persona i el currículum formatiu professional.  

 Entorn Social: On s’inclou tot allò relacionat amb l’habitatge (règim de tinença, 

condicions de la l’habitatge, barreres arquitectòniques, i si la persona presenta 

problemes d’aïllament i/o rebuig social.  

Dictamen Social de Menors: És molt similar al dictamen anteriorment exposat, la diferència 

principal és que en aquest no es valora la situació laboral i professional i en el seu lloc 

s’inclouen aspectes de tractament i aprenentatge de l’infant: Si ha estat o està sent atès en 

un centre d’atenció precoç (CDIAP), tractaments mèdics i/o psicològics que realitza o ha 

realitzat, l’escolaritat: Centres als quals ha assistit i el centre actual, el curs actual i si presenta 

adaptacions curriculars i tipus, adaptació al centre, extraescolars, etc.  

Un cop finalitzat el dictamen de factors socials complementaris, cada apartat és puntua amb 

una taula de barems, la suma total de tots els apartats no pot superar en cap cas els 15 punts.  

Avantatges per a persones amb discapacitat legalment reconeguda11 (veure annex 3):  

 

Beneficis Fiscals:  

 Reducció de l’impost de successions. 

 Reducció exempció d’alguns impostos per a les famílies nombroses i 

monoparentals. 

 Exempció de l’impost de circulació i matriculació.  

 Desgravació en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

 Exempció de taxes universitàries. 

 Altres impostos municipals que poden variar segons cada ajuntament. 



Sol·licituds de prestacions econòmiques o serveis:  

 Prestació familiar per fill a càrrec amb discapacitat (Quan el fill/a compleix 18 

anys es deixa de percebre).  

 Pensions No contributives per invalidesa (a partir d’un 65% de discapacitat) 

 Família nombrosa i monoparental ( A partir de dos fills, ja es pot sol·licitar la 

família nombrosa o la família monoparental amb caràcter especial).  

Sol·licitud de plaça en residència assistida i centre ocupacional de la xarxa pública: Sol·licitud 

al CAD o centre Base.  

Mobilitat:  

 Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat 

reduïda (sota barem mobilitat) 

 Reserva de plaça d’estacionament.  

Treball: 

 Certificat d’aptituds per optar a l’oferta de places de treball reservades per a 

persones amb discapacitat, ja sigui en empresa privada o a l’Administració 

pública.  

 Ajudes per a la creació i manteniment de llocs de treball destinats a persones 

amb discapacitat 

Altres avantatges en l’àmbit cultural, oci, esport, etc: Mitjançant la resolució del grau o el carnet 

acreditatiu de la situació de discapacitat, es poden gaudir de diferents descomptes a nivell 

cultural, d’oci... 

 

Infància i Discapacitat 

Infància i discapacitat i infància amb discapacitat són dos circumstàncies diferents que 

requereixen especial atenció per part de la societat, així com la necessitat d’abordar-los des 

de una perspectiva històrica.  

El tracte dels nens, nenes i adolescents no ha sigut uniforme ni en totes les èpoques ni 

cultures, així com tampoc ho ha sigut en quant a la duració del període de la infància. 

Antigament la infància es concebia com una etapa prèvia a la vida adulta, consistia 

exclusivament en preparar els nens per accedir al món laboral amb l’objectiu que aquests 

passessin a formar part el més aviat possible en l’activitat econòmica, convertint-se així en 

individus actius per la societat.  No fa gaires anys enrere, es considerava que als 12 anys els 



humans ja estaven preparats per incorporar-se al mercat de treball, avui dia només cal 

observar la trajectòria professional de la població més envellida de la nostra societat, per 

adonar-se que la gran majoria van començar a treballar en edats molt primerenques, deixant 

així mateix l’escola també en edats molt joves, fet que avui en dia, només uns quants anys 

després, seria impensable. 

Amb el pas dels anys i el canvi progressiu de la societat, el concepte d’infància ha anat 

evolucionant, derivant en el que és i ha de ser un nen: Període substantiu, diferent a altres 

moments de la vida. Tot i així, cal tenir present que en les diferents cultures trobem maneres 

diferents de concebre la idea d’infància.  

La discapacitat també ha experimentat canvis conceptuals al llarg de la història. Veiem com 

en la Grècia antiga el pare era el senyor absolut del fill recent nascut. Els espartans, per mitjà 

de les lleis del Licurgo, decretaven la destrucció de tots els infants que tinguessin alguna 

deformitat o incapacitat física i a Roma, quan naixia un nen la comadrona el depositava a terra 

i era el pare del menor qui l’havia d’acceptar aixecant-lo del terra, en cas contrari, el nen era 

abandonat, essent ofegat, estrangulat o simplement abandonat i si algun ciutadà el recollia 

viu adquiria el dret de paternitat, però moltes vegades el mutilava per explotar-lo com a bufó 

o objecte rar.  

La importància de l’educació en els nens discapacitats també ha sigut objecte de preocupació 

al llarg de la història. Un espanyol, Fray Pedro Ponce de Leon (1584) va ser el primer professor 

de Sordmuts i l’any 1805 la Societat Econòmica Maritense de Amigos del País va fundar un 

Col·legi Nacional per Sordmuts, fins que finalment el professor francès Louis Braile (1809-

1852) va establir un codi a través de punts per el mitjà dels quals les persones invidents o 

amb dèficit visual poguessin llegir i escriure. Fins aquest moment només s’havia tingut en 

compte les necessitats i el dret a l’educació de les persones cegues o sordmudes, no va ser 

fins la primera meitat del Segle XX que van aparèixer dos metges: Maria Montessori (1870 – 

1952) i Ovidio Decroly (1871 – 1932) que van plantejar l’atenció escolar dels nens amb 

dificultats psicofísiques i la necessitat de disposar de centres especialitzats com s’havia fet 

amb les persones invidents i sordmuts aportant els seus propis mètodes d’educació12.  

La Llei de la protecció a al infància de 1904, també coneguda com la Llei Tolosa13, en honor 

al seu impulsor, el Doctor Manuel Tolosa Latour, va suposar un primer reconeixement de la 

infància i els seus drets a Espanya. Aquesta llei es va centrar sobretot en la regulació i control 

de les nodrisses que contractava l’estat per l’alimentació i criança dels seus orfes i 

abandonats, suposant un avanç significatiu de la sensibilitat que s’estava despertant en la 

societat amb respecte als nens considerats marginats, en canvi, no ho va ser tant per estimular 

la creació de centres específics d’educació especial.  



L’any 1910 es va crear el Patronat Nacional de Cecs i Sordmuts i anormals, creant-se 

posteriorment diferents instituts derivats d’aquest. Passats uns anys, l’any 1933 es fundà l’Asil 

d’invàlids del Treball com a primer Centre d’Educació Especial amb el nom d’Institut Nacional 

de Reeducació d’Invàlids. Però fins els anys 60 no va tenir lloc la proliferació dels Centres 

d’Educació Especial, la majoria oberts per iniciatives de pares.  

L’Adopció del terme d’Educació Especial es produeix a partir de la Llei General d’Educació 

del 1970, entenent-se com un sistema educatiu paral·lel al de l’educació ordinària. I el 1975 

es crea l’institut Nacional d’Educació Especial, organisme autònom i dependent del Ministeri 

d’Educació, el qual va començar a introduir els termes “normalitat i integració escolar”. En 

aquest mateix any, la Constitució Espanyola estableix en el seu article 49 que: “Els poders 

públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts 

físics, sensorials i psíquics, als que prestarà l’atenció especialitzada que requereixin i els 

empararà especialment per a què gaudeixin dels drets que aquest Títol atorga a tots els 

ciutadans”14. 

Seguint en la mateixa línia, un altre referent legislatiu que cal destacar és el Reial Decret 

334/1985 de Ordenació de l’Educació Especial, el qual estableix que el currículum d’educació 

especial ha de basar-se en l’ordinari, tenint en compte sempre les diferències individuals. I en 

el Reial Decret 696/1995 es refereix “es proposarà l’escolarització en els centres d’educació 

especial als alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat 

psíquica, sensorial o motora, greus trastorns del desenvolupament i  múltiples deficiències 

que requereixin al llarg de la seva escolarització adaptacions curriculars significatives en 

pràcticament totes les àrees del currículum, o la provisió dels mitjans personals i materials poc 

comuns en els centres ordinaris i quan es prevegi, a més, que en aquests centres la seva 

adaptació i integració social serà reduïda”.   

 Les patologies mentals en la infància 

Després de l’evolució que ha sofert el terme discapacitat al llarg de la història, actualment 

aquest es considera com una restricció o absència, deguda a una deficiència, de la capacitat 

de realitzar una activitat de manera autònoma i desenvolupar les capacitats. Ens trobem amb 

discapacitats conductuals, de la comunicació, de la cura personal, de la locomoció, de la 

disposició del cos, de la destresa... que dificulten el desenvolupament d’una activitat 

quotidiana.  

Quan ens trobem davant d’un infant amb discapacitat lo més important és la detecció precoç 

d’aquesta deficiència, en alguns casos aquesta detecció es pot donar en el moment de 

naixement o als pocs dies posteriors, però d’altres, com els trastorns generalitzats del 

desenvolupament, es poden veure sovint camuflats, considerant-se com a normal per l’edat 



del menor, aquesta tardança en el desenvolupament. Sovint es pot donar sobretot en pares 

primerencs, els quals al presentar una falta d’experiència prèvia, poden confondre aquest 

retard en el desenvolupament, en precisament això, una tardança en algun aspecte bàsic de 

l’evolució normal en l’aprenentatge del menor, que amb el temps el nen adquiriria per si sol. 

És cert que cada nen té el seu procés i temps d’assoliment del coneixement, però sovint es 

pot confondre aquest fet amb un trastorn més sever que pot desembocar en un problema més 

greu en el transcurs del temps.  

L’any 2004, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana 

(GAT), a partir del Libro Blanco en Atención Temprana15, crea la Organización Diagnóstica 

para la Atención Temprana (ODAT), una classificació diagnòstica per ordenar les situacions 

de risc i els trastorns que poden donar-se en l’etapa infantil de 0 a 6 anys, tant en els nens 

com en les seves famílies, com en el seu entorn, amb l’objectiu de crear un llenguatge comú 

entre els diferents professionals que intervenen en l’atenció precoç16.    

Els menors de la mateixa manera que els adults, poden presentar diferents i diverses 

patologies, a nivell físic, psíquic, o ambdues. Per el que en aquest treball ens ocupa, ens 

centrarem en les patologies mentals o discapacitats psíquiques més comunes entre els 

infants.  

 Trastorn de l’Espectre Autista (TEA):  

La Confederación Autismo España, defineix el TEA  com “un trastorn d’origen neurobiològic 

que afecta a la configuració del sistema nerviós i al funcionament cerebral, donant lloc a 

dificultats en dos àrees principals: La comunicació i la interacció social i la flexibilitat de 

pensament i conducta”17. Pot anar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i 

d’aprenentatge i pot anar des de una comprensió o limitació de la funció social molt subtil a 

discapacitats molt greus, per el que  no trobarem dos persones amb TEA iguals. Tampoc va 

associat a cap tret físic.  

A dia d’avui no s’han especificat les causes de l’aparició del TEA, podem trobar diverses 

hipòtesis no corroborades, però una de les que pren més força en l’actualitat és una important 

implicació genètica en el seu origen.  

Aquesta patologia no només afecta a la persona afectada, sinó que també té un gran impacte 

en el seu entorn més proper, fet que provoca que les famílies hagin d’adquirir nous rols en la 

seva dinàmica habitual, adaptant-se a les noves circumstàncies que això provoca.  

El concepte de TEA és un terme molt ampli, inclús podríem dir genèric, que inclou diferents 

patologies derivades del mateix:  



 L’Autisme: És el trastorn que la majoria d’individus associa amb el TEA, habitualment 

es sol donar ens els primers tres anys de vida de la persona sent els pares els primers 

en identificar-lo. Els menors amb Autisme es caracteritzen per la nul·la o escassa 

comunicació verbal, la poca socialització, tendeixen a ser nens solitaris que no mostren 

interès en la identificació d’objectes. Aquest trastorn pot estar associat amb una 

discapacitat intel·lectual.  

 

 Síndrome d’Asperger: És un tipus d’autisme més difícil i tardà en diagnosticar, sovint 

els menors amb Síndrome d’Asperger són diagnosticats durant anys com a TEA, ja 

que no presenten ninguna característica física ni discapacitat intel·lectual que els 

identifiqui. Els seu dèficit es troba en el camp de les habilitats socials i el 

comportament, causant importants problemes en el seu desenvolupament del 

desenvolupament, integració social i laboral. A més a més, aquestes persones mostren 

carències en l’empatia, poca coordinació psicomotora, no entenen les ironies ni el 

doble sentit del llenguatge i s’obsessionen en certs temes.  

 

 Trastorn desintegratiu infantil o Síndrome de Heller: Aquest trastorn acostuma a 

aparèixer sobre els 2 anys d’edat, tot i que en ocasions pot no identificar-se fins 

passats els 10 anys. Aquest és molt similar als trastorns anteriors, ja que afecta a les 

mateixes àrees, però la diferència és el seu caràcter regressiu i sobtat, provocant inclús 

que el propi infant es doni compte del problema. Aquesta patologia és menys comuna 

que les anteriors.  

 

 Síndrome de Rett: La diferència principal d’aquest Síndrome és que es presenta 

exclusivament en nenes i té caràcter regressiu. Al igual que el Síndrome de Heller, 

aquest també es manifesta al voltant dels dos anys d’edat, moment que l’infant 

comença a experimentar un procés degeneratiu i progressiu del sistema nerviós, 

provocant alteracions en la comunicació, la cognició i la motricitat.  

 

 Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no Especificat: Aquest trastorn 

s’acostuma a diagnosticar en aquells menors que presenten símptomes massa 

heterogenis com per incloure’ls en algun dels altres tipus de TEA. Sovint amb el temps, 

s’acaba diagnosticant la persona en un dels altres trastorns. Aquesta categorització 

sovint s’utilitza per ajudar al professional a recolzar-se en una sèrie de conceptes per 

comprendre millor la condició de l’individu.  

 

 



 Retard Mental:  

El centre de Terminologia (Termcat) defineix el retard mental com a “Trastorn d’inici en la 

infància o l’adolescència caracteritzat per un funcionament intel·lectual significativament per 

sota del normal a una edat determinada. Es classifica d’acord amb el quocient intel·lectual en: 

Retard mental lleu, retard mental moderat, retard mental greu i retard mental profund”18.  

El Quocient Intel·lectual (QI) és el resultat d’una sèrie de proves que donen com a resultat un 

valor: El Quocient Intel·lectual, un valor per sota del 70 pot indicar retard19.  

- Retard mental lleu: QI entre 50-55 i aproximadament 70. Les persones amb 

aquest QI poden adquirir certes habilitats per el que poden passar l’educació 

primària de forma inadvertida.  

 

- Retard mental moderat: QI entre 35-40 i 50-55, en aquest cas és complicat que 

progressin en matèries escolars, però també poden adquirir habilitats bàsiques 

que permetin desenvolupar-se en la vida adulta amb certa autonomia.  

 

- Retard mental greu: QI entre 20-25 i 35-40. Necessiten ajuda i supervisió, el 

desenvolupament del llenguatge és escàs al llarg dels primers anys, 

posteriorment poden ser iniciats en habilitats bàsiques d’autocura i 

aprenentatges.  

 

- Retard mental profund: QI inferior a 20-25. En la majoria de casos hi ha una 

malaltia neurològica de la qual deriva el retard mental. Aquest grup de persones 

necessiten supervisió constant.  

No em de confondre el retard mental amb la capacitat intel·lectual límit, en aquest casos el QI 

és del 71-84. En aquest cas les capacitats intel·lectuals no arriben a estar dins de la normalitat 

però sense arribar a ser tant notòries.  

Els menors amb retard mental i capacitat intel·lectual límit, necessiten d’una educació 

especial, alguns poden integrar-se en l’aula ordinària amb suport, però d’altres requeririen 

d’un centre d’educació especial.  

 Trastorns de la Conducta: 

Són un conjunt de símptomes que s’allunyen del comportament normal i que consisteix en un 

patró repetitiu i persistent de conducta antisocial, agressiva o desafiant. Per poder 

diagnosticar-lo cal que aquest comportament persisteixi com a mínim durant 6 mesos i que 

assoleixi nivells importants de violació de conducta socialment esperada per l’edat. També cal 



que aquest comportament influeixi negativament a nivell personal, social, acadèmic i familiar.  

Entre els principals Trastorns de Conducta trobem:  

- Trastorn d’oposició desafiant (TOD) o Trastorn Negativista Desafiant (TND): Es 

caracteritza per una conducta negativista, desafiant, desobedient i hostil dirigit 

a figures d’autoritat, amb un enfrontament continu.  

- Trastorn Disocial o de la conducta: És un patró de comportament persistent i 

repetitiu, on es violen els drets bàsics dels altres o importants normes socials, 

incloent a més comportaments agressius que causen dany físic, amenaces, 

crueltat, fraus, robatoris, violacions greus de normes... 

Sovint les persones diagnosticades amb trastorn de conducta també presenten TDAH 

(Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat), per la qual cosa és important distingir entre 

ambdós, ja que no totes les persones diagnosticades amb TDAH presenten un trastorn 

conductual. El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament de caràcter neurobiològic 

originat en la infància i que afecta al llarg de la vida i és caracteritza per el dèficit d’atenció, la 

impulsivitat i la hiperactivitat motora i/o vocal.  Alguns autors, destaquen les dificultats 

d’autocontrol com a eix central del trastorn. En aquest sentit, es descriu el TDAH com a un 

“Dèficit per inhibir la conducta prepotent” (Barkley 1995).  

Abordatge terapèutic i educatiu 

Per una bona intervenció dels trastorns anteriorment exposats, primer de tot és important que 

aquest trastorn hagi estat degudament i correctament diagnosticat, a partir d’aquí es podrà fer 

un mapa de les fortaleses i mancances que presenta l’infant i quins aspectes s’hauran de 

treballar. Podem trobar com en un mateix diagnòstic de la patologia, les mancances dels 

menors siguin diferents en cada cas, d’aquí la importància de què cada individu és únic, cada 

cas és únic, per el que és essencial que dintre d’un mateix diagnòstic el tractament sigui 

personalitzat. Per exemple, si aquestes deficiències fan referència al llenguatge, al 

desenvolupament motriu, les habilitats de pensament, la interacció social o limitacions 

intel·lectuals.  

També hem de tenir present, que en aquest pla terapèutic s’hi ha d’incloure tant el menor en 

qüestió com a la seva família i entorn (podríem parlar del entorn escolar), i així modificar 

comportaments inadequats, aprendre noves conductes i estimular les que presenten dèficit, 

enfortir i/o augmentar les relacions socials, desenvolupar les capacitats d’aprenentatge, 

manejar les emocions i promoure bones actituds entres els familiars i persones que envolten 

el menor. Tot això s’aconsegueix proporcionant informació i derivant a centres especialitzats, 

intentant així una estimulació precoç i teràpies cognitiu-conductual.  



A Catalunya, com a la resta de comunitats autònomes, existeixen diversos centres 

especialitzats en patologies mentals o discapacitat intel·lectual en menors, cal destacar però, 

que la majoria d’aquests són de caràcter privat o concertat, fet que és fa notòria una 

discriminació d’oportunitats en les famílies més vulnerables o amb menys recursos 

econòmics, envers a aquelles famílies amb recursos.  

A Catalunya, només existeixen dos centres amb caràcter totalment públic: 

- Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP), s’adrecen a infants 

fins als 6 anys, i estan formats per un equip multidisciplinari de professionals 

com fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs i neuropediatres, entre 

d’altres.  

- Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), s’adrecen als menors des 

dels 6 anys fins als 18 anys, dintre del servei públic català de salut, aquests 

centres són la continuació del tractament del CDIAP.  

Si és cert que aquests centres atenen les demandes de tota la població catalana que ho 

requereixi, cal destacar la limitació de les seves intervencions, degut al gruix de població que 

requereix d’aquest servei, les visites i teràpies acostumen a ser molt espaiades en el temps 

convertint-se en insuficients per el correcte desenvolupament de les mancances del menor. 

En el cas dels infants atesos en els CDIAP, aquestes intervencions acostumen a donar-se un 

cop a la setmana, mentre que en el CSMIJ aquestes poden donar-se un cop al mes o inclús 

una vegada cada dos o tres mesos.  

Pel que fa a l’educació dels menors amb discapacitat, trobem com aquests requereixen d’unes 

necessitats educatives especials, aquestes necessitats especials d’aprenentatge se’ls hi pot 

proporcionar des de una escola ordinària o bé, en els casos més severs, des de una escola 

d’educació especial.  

Tots els infants són diferents entre ells i tenen necessitats educatives diverses però hi ha 

alumnes que necessiten una atenció especial o més ajuda a causa de la seva deficiència. La 

llei orgànica d’educació (LOE), actual llei que des del 2006 ordena el sistema educatiu 

espanyol, defineix les necessitats educatives especials (NEE) com “alumnes que requereixen 

d’un període de la seva escolarització o al llarg de tot ella, determinats suports i atenció 

educativa específica derivades d’una discapacitat física, psíquica o trastorn greu de conducta 

i/o sensorial”20. Es regeix per els principis de normalització, igualtat i no discriminació, i el 

menor amb discapacitat accedeix al sistema educatiu procedent, habitualment, dels serveis 

d’atenció precoç.  



Cada vegada més, trobem com les escoles ordinàries, s’esforcen per a què la inclusió de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials sigui una realitat, per a què aquest alumant 

pugui disposar dintre dels centres ordinaris les ajudes i reforços pertinents per resoldre el seu 

aprenentatge, correspon als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), 

informar i orientar a la família sobre els centres en els quals podrà ser atès adequadament, i 

elaborar un dictamen d’escolarització. Aquest dictamen és un informe tècnic previ a la 

matrícula dels alumnes amb NEE derivades de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials. 

Aquest dictamen es realitza tant en escoles ordinàries com en escoles d’educació especial.  

Un cop l’alumne gaudeix del seu dictamen d’escolarització per part de l’EAP, en aquest hi 

consten les dades del menor, el tipus de discapacitat que presenta (discapacitat intel·lectual 

lleu, moderada, severa o  profunda, pluridiscapacitat, discapacitat auditiva, visual o motriu, 

TEA, Trastorn de conducta, etc), informes mèdics aportats per la família i tipus de suports que 

se li realitzaran al menor (veure annex 4). 

Posteriorment al dictamen d’escolarització del menor, el centre educatiu, si ho considera 

oportú, realitzarà al infant un Pla Individualitzat (PI) amb col·laboració de l’equip de l’EAP, 

l’orientador i altres professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a. Aquest 

pla és el conjunt de suports i adaptacions que un determinat alumne pugui necessitar en els 

diferents moments i contextos escolars i també és el document escrit on consten aquestes 

decisions (veure annex 5). Si és necessari l’alumne/a també podrà gaudir dels suports 

intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), que són dotacions extraordinàries al PI de 

professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per 

atendre a alumnes amb NEE que ho necessitin.  

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d’ésser integrats en 

centres d’educació ordinària, segons el que estableix l’article 18 de la resolució EDU/904/, de 

30 de març de 2007. Si no és possible, han de matricular-se en un centre d’educació especial 

(CEE), els quals s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives alternatives.  

Estadísticac  

El següent apartat pretén mostrar duna manera breu i clara les principals xifres estadístiques 

que ens interessen contextualitzar per l’estudi que s’exposa. 

Segons dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT 2019), l’any 

2018 trobem a Catalunya un total de 582.027 persones reconegudes legalment amb 

                                                           
c L’estadística de la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l’explotació d’una base de dades que es 
nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació (CAD), dependents de la Direcció 
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discapacitat de les quals 285.889 són homes, i 296.138 són dones21. Si ens fixem en aquestes 

xifres per municipi, veiem com Barcelona és el municipi amb major nombre de persones amb 

discapacitat, un total de 145.347 (66.130 homes i 79.217 dones), és a dir, una quarta part del 

total de persones reconegudes en tot Catalunya22. 

Taula 1: Persones reconegudes legalment amb discapacitat per sexe a Catalunya 

 

Font original: Institut d’Estadística de Catalunya, 2019. 

 

Observant la taula proporcionada per l’IDESCAT, on es recopilen les dades estadístiques en 

quant a les persones reconegudes legalment amb discapacitat a Catalunya, podem percebre 

com en els darreres anys, s’aprecia un augment en el nombre de persones reconegudes. 

Concretament, hem agafat les dades que oscil·len entre el 2010 i el 2018 a mode comparatiu. 

Aquest augment ha estat progressiu en els anys, tant en la totalitat de la població, com per 

sexe, trobem per tant, com el nombre de casos reconeguts amb discapacitat, al llarg dels 

anys, sempre ha estat més elevat en el cas de les dones en comparació amb el nombre 

d’homes reconeguts23.  

Taula 2: Persones reconegudes legalment amb discapacitat per edats a Catalunya. 

 

Font Original: Institut d’Estadística de Catalunya, 2019. 



Si ens fixem en les estadístiques per grups d’edat, veiem com en el cas dels menors, la xifra 

de casos reconeguts amb discapacitat també ha anat en augment al llarg dels darreres anys. 

Una de les xifres que més ens interessa destacar per el que ens ocupa en el treball, és la 

dada referent als menors fins als 4 anys d’edat, xifra que ens indica el augment en la detecció 

precoç en els diagnòstics, augment significatiu l’any 2018.  

 

Taula 3: Persones reconegudes legalment amb discapacitat per edats a Barcelona 

Font Origina: Institut d’Estadística de Catalunya, 2019 

 

Desglossant aquesta xifra total de casos a Barcelona, observem com 597 persones 

corresponen a infants fins als 4 anys d’edat i 3.207 corresponent a menors de 5 fins als 15 

anys d’edat, els restants corresponen als majors de 16 anys. Trobem doncs, un total de 3.804 

infants a Barcelona que presenten algun tipus de discapacitat l’any 2018 al municipi de 

Barcelona, vers un total de 25.506 infants a tot Catalunya,  Apreciem d’aquesta manera, com 

en el cas dels infants a Barcelona, la xifra es redueix en comparació a la totalitat de la població 

catalana amb discapacitat, al municipi de Barcelona, els nens i nenes amb alguna discapacitat 

reconeguda no arriben a ser una quarta part del total de menors reconeguts a Catalunya. 

 

Taula 4: Persones reconegudes legalment amb discapacitat segons el tipus de discapacitat a 

Catalunya 

 

Font Original: Institut d’Estadística de Catalunya, 2019 

 

Per tal de concloure, en l’últim quadre exposat, es mostra el nombre de persones afectes dels 

diferents tipus de discapacitat, on s’aprecia un elevat nombre de casos psíquics, és a dir, 
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persones afectes de discapacitats intel·lectuals i d’alguna patologia mental, vers la resta de 

discapacitats a Catalunya24.  

HIPÒTESIS I OBJECTIUS 

A continuació es plantegen les tres hipòtesis sobre les quals es sustenta la investigació, 

formulades a partir de tota la literatura professional i acadèmica recopilada prèviament, la qual 

ha permès obtenir una visió més àmplia sobre el tema d’estudi, facilitant la formulació de les 

mateixes amb l’objectiu final de la seva corroboració. Dites hipòtesis són: 

- Els diagnòstics precoços de les patologies mentals en menors d’edat facilita la 

integració social en l’edat adulta.  

- Les escoles inclusives no compleixen amb les necessitats reals dels alumnes 

amb necessitats educatives especials.  

- L’Adjudicació del grau de discapacitat suposa una ajuda i uns avantatges reals 

per el dia a dia dels infants i les seves famílies.  

Trobem doncs com aquestes ens serviran d’eix conductor al llarg de tota la investigació, 

donant resposta a tres temes principals d’interès que aquest treball pretén abordar: 

Diagnòstics de les patologies mentals en menors d’edat, el model educatiu inclusiu i  el 

reconeixement del grau de la discapacitat, posant èmfasi en els beneficis reals del mateix.  

A partir de la formulació de les hipòtesis sobre les quals es sustenta la investigació, es 

plantegen els tres objectius generals, amb la intenció facilitadora per la seva correcta 

corroboració. Així doncs, extraient les afirmacions exposades en l’anterior apartat, s’han 

plantejat els objectius generals que serviran de fil conductor en tot l’estudi, i els seus respectius 

objectius específics per assegurar l’assoliment dels mateixos.  

Objectius Generals Objectius específics 
 Conèixer la funció dels TSS    

en la valoració del 
reconeixement de la 
discapacitat 

- Identificar les tasques i funcions d’un treballador/a social 
sanitari/a en la valoració de la discapacitat. 

- Analitzar el circuit de valoracions i derivacions. 
- Analitzar l’actual sistema de reconeixement del grau de 

discapacitat. 

 Descriure la realitat 
social dels menors i els 
seus tutors legals 

- Conèixer el perfil d’usuaris atesos. 
- Identificar les característiques principals dels menors valorats. 
- Entendre com viuen els pares o tutors legals les patologies 

dels menors. 

 Conèixer la realitat dels 
centres educatius en el 
tractament de l’alumnat 
amb NEE. 

- Conèixer l’adaptació dels menors amb NEE als centres 
escolars.  

- Identificar les principals dificultats de l’escolarització inclusiva. 
- Conèixer el model educatiu dels centres d’educació especial.  

                                                  



METODOLOGIA 

Finalitat de recerca i participants 

La investigació s’ha centrat en la cerca de dades i informacions que ens ajudin a conèixer i 

comprendre millor el tema d’estudi, en el cas que ens ocupa, els infants i la discapacitat. 

Mitjançant la recerca bibliogràfica, em pogut partir d’una base fiable i científica, per a poder 

seguir amb la investigació, entenent doncs, el funcionament i circuit del servei de 

reconeixement del grau de la discapacitat, centrant-se en els menors d’edat i en les seves 

afectacions psíquiques o trastorns mentals.  

Primer de tot i per tal de poder iniciar la recerca, es van plantejar els objectius generals i 

específics, per així delimitar aquella informació que era necessària recopilar i que ens fos 

d’utilitat cara a la seva consecució, amb la finalitat de poder obtenir els resultats esperats en 

la finalització de l’estudi. D’aquesta manera, en un inici es va disposar a fer una recopilació 

d’informació genèrica, per tal de contextualitzar d’una manera bàsica allò que volíem que ens 

ocupes el treball, per posteriorment, poder especificar els objectius i les hipòtesis marcades, 

sobre el que es sustentarà la recerca.  

Per tal d’assolir els objectius esmentats en l’anterior apartat, s’ha utilitzat la recerca 

bibliogràfica com a tècnica qualitativa de recollida d’informació, i també s’ha efectuat una 

enquesta o sondatge a professionals de diferents perfils del servei de valoració de la 

discapacitat, per realitzar una anàlisi estadística (recerca quantitativa) al mateix temps que 

s’ha emprat una anàlisi qualitativa, interpretant els patrons semàntics de les preguntes 

realitzades als participants.  

Aquesta enquesta ha estat passada als professionals del servei de valoració de la discapacitat 

del Consorci Sanitari Integral de Barcelona, i als professionals del mateix servei del Parc 

Sanitari Pere Virgili. Els perfils professionals participants en el sondatge han estat: Metges/es, 

psicòlegs/es, treballadors/es socials i administratius/ves, és a dir, la totalitat del personal que 

treballa en el servei. S’ha volgut incloure a tots els perfils en la recerca, a fi de realitzar una 

comparativa de les diferents visions des de cada àmbit d’actuació.  

Per tal de protegir les dades personals de cada participant, l’enquesta ha estat formulada i 

resposta de manera totalment anònima per tal de garantir la privacitat individual de les 

persones actives en l’estudi. Abans de passar l’enquesta aquesta va ser aprovada per la 

coordinadora d’ambdós serveis de valoració, les quals van donar el vist i plau per a què els 

professionals poguessin respondre de manera voluntària i anònima el qüestionari. Cal 

destacar, que el fet de què el sondatge es realitzes de manera anònima va provocar un clima 



de tranquil·litat entre els participants, els quals es mostraven una mica angoixats en el cas de 

tenir que posar els noms i cognoms.  

La totalitat de participants des dels seus respectius àmbits d’actuació, han englobat personal 

veterà i personal relativament nou en el servei, de diferents edats, trobem doncs, com en les 

diferents respostes obtingues en l’enquesta, el rang d’edat en la mostra obtinguda ha estat 

dels 18 anys als 63 anys, fet que ens ha permès obtenir una visió més global del tema d’estudi.  

Una dada curiosa ha estat que la meitat de les persones participants han sigut treballadors/es 

socials, mentre que la resta de perfils professionals el tant per cent de participació ha estat 

igualitària.  

Instruments utilitzats en l’anàlisi del cas 

Per l’elaboració del treball s’ha emprat una metodologia quantitativa d’investigació, 

considerant aquesta tècnica com la més adequada per interpretar, comprendre i descriure els 

processos socials implicats en la valoració de la discapacitat i la repercussió que comporta 

tant per els infants com les seves famílies. Aquesta metodologia ha consistit en una recerca 

quantitativa (enquesta) per el seu posterior anàlisi qualitatiu.  

L’enquesta va ser passada de manera telemàtica, degut a la situació d’emergència sanitària 

actual en el que es troba el nostre país per el Covid 19, ha resultat la única via possible per 

tal de tirar endavant l’estudi. En un inici es pretenia també poder realitzar alguna entrevista a 

un TSS del servei, inclús des de una mirada ambiciosa, també a algun familiar d’un menors 

amb discapacitat, però finalment ha resultat inviable donada la situació d’excepcionalitat que 

estem vivint, i donat que actualment el servei de valoració a la discapacitat roman tancat fins 

a nou avís.  

La formulació de les preguntes realitzades en l’enquesta (vegeu annex 6), s’ha realitzat a partir 

dels objectius plantejats inicialment, essent aquests la font d’interès a conèixer. L’enquesta 

s’ha estructurat al voltant de tres temes d’utilitat, extrets a partir de les hipòtesis i objectius 

plantejats, amb el propòsit de donar-hi resposta. Aquests temes estructuradors són:  

- Diagnòstics mentals o psíquics en infants 

- Model educatiu inclusiu. 

- Avantatges derivats del grau de discapacitat per els infants i les seves famílies.  

Així doncs, a partir de cada tema estructurador, s’han proposat un seguit de preguntes per tal 

d’obtenir les dades que ens interessa tenir coneixement. A continuació es presenta a partir de 

cada tema, les dades que s’han volgut obtenir segons el criteri dels diversos professionals:  

 



Diagnòstics mentals o psíquics en infants:  

- Si hi ha hagut o no  un augment en el número de valoracions en infants en els darrers 

anys i en cas afirmatiu, de quin tipus (valoracions físiques, psíquiques o mixtes) i en 

cas negatiu, quines consideren més freqüents en el dia a dia del servei.  

- Quines patologies mentals consideren més freqüents en infants. I si aquestes 

patologies eren sabudes anys enrere.  

- Si actualment cada vegada ens trobem amb més diagnòstics precoços, i en cas 

afirmatiu quins consideren els principals motius d’aquesta realitat.  

- Si aquests diagnòstics precoços faciliten la integració social del menor en l’edat adulta.  

- Avaluació de l’estigma social que existeix o no, de les persones amb discapacitat i més 

concretament en els infants.  

Amb aquest boc, es va pretendre conèixer la visió dels professionals per el que fan les 

valoracions en menors, concretament amb els infants afectes d’alguna discapacitat psíquica 

o trastorn mental, per tal de poder indagar en la repercussió socials que els hi suposa, i donar 

resposta a una de les hipòtesis, en quant a la transició d’aquests infants a la vida adulta. S’ha 

inclòs a l’inici de l’enquesta, ja que ens servei a mode introductori, per a l’estudi de la resta de 

temes d’interès.  

Model Educatiu Inclusiu:  

- Conèixer la concepció sobre les escoles ordinàries en quant a la preparació per 

l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.  

- La opinió professional en quant als principis de normalització, igualtat i no discriminació 

del model educatiu inclusiu.  

- L’existència de les escoles d’educació especial i en quins casos és recomanable acudir 

en aquesta tipologia de centres. 

- Conèixer la realitat d’accés a suport educatius de tota la població.  

- Si el model educatiu actual, facilita l’accés dels alumnes als centres d’educació 

especial de titularitat públiques.  

- La concepció de la implementació de l’escola inclusiva, si aquesta pot donar una bona 

resposta als infants.  

Un cop s’han analitzat els aspectes que envolten la discapacitat en infants, en la segona part, 

s’ha volgut posar èmfasis en la repercussió que suposa la discapacitat en els nens i nenes en 

la seva quotidianitat escolar, és a dir, en el model educatiu actual, centrant-nos sobretot, en 

el model educatiu inclusiu, analitzant les mancances que aquest pot o no presentar a dia 

d’avui, donant així resposta a una altre de les hipòtesis inicials en el treball.  



Avantatges derivats del grau de discapacitat per els infants i les seves famílies:d 

- Rellevància de les funcions del Treballador/a Social Sanitari/a (TSS) en el servei i les 

que es consideren més rellevants per els professionals.  

- El coneixement previ sobre la tasca del TSS dels pares, mares i/o tutors legals dels 

infants valorats.  

- El grau de coneixement dels beneficis que disposen els menors amb discapacitat i les 

seves famílies.  

- Avaluació del grau de satisfacció d’aquests beneficis i les mancances dels mateixos.  

- La concepció que tenen els professionals sobre la igualtat d’oportunitats dels conjunt 

de la població atesa en quant a l’obtenció dels beneficis derivats de la resolució.  

Finalment i a mode de concloure l’enquesta realitzada, l’últim bloc de preguntes ha anat 

encarat a donar resposta a la última hipòtesis plantejada en un inici, la qual fa referència a 

l’estudi dels avantatges o beneficis derivats de la resolució del grau de discapacitat, des de 

un enfocament del treball social sanitari, essent aquests els responsables de la orientació a 

les famílies.  

A partir de les respostes obtingues, he pogut conèixer i formar una opinió crítica entorn el 

servei de valoració dels reconeixement de la discapacitat, entenent les fortaleses i mancances 

del mateix segons la visió dels diferents professionals que hi treballen. Així doncs, a través de 

la cerca bibliogràfica i la informació obtinguda a partir del sondatge realitzat, s’han pogut 

extreure les conclusions pertinents al tema d’estudi, realitzant una comparativa dels resultats 

en la recerca quantitativa i la recerca qualitativa de recollida d’informació acadèmica, afirmant 

o desmentint les hipòtesis inicials de la investigació.  

Cal destacar, que a nivell personal, porto 2 anys familiaritzada amb la discapacitat en infància, 

degut a la meva pràctica professional com a treballadora social del servei de valoració del 

reconeixement del grau de discapacitat, motiu que m’ha impulsat a realitzar dita investigació 

a partir d’allò observat al llarg de la meva trajectòria laboral. Aquest fet, ha facilitat la realització 

de l’enquesta, essent formulada des de un coneixement previ.   

A més a més de les tècniques utilitzades en la part pràctica, inicialment hi ha hagut un treball 

de camp, on s’ha consultat fonts bibliogràfiques com llibres, articles, webgrafia... relacionada 

amb el tema que ens ocupa: Els infants i la discapacitat i com la problemàtica és tractada des 

dels diferents recursos socials. A partir d’aquí, s’ha realitzat el marc teòric, inclòs en l’apartat 

introductori, que ha proporcionat les idees i conceptes principals de la discapacitat en  la 
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població més jove de la nostra societat, amb les seves característiques més significatives, a 

més a més referenciant també, el marc legal en relació a aquest aspecte del sistema actual 

del Departament de Treball, Afers Socials i Família.  

A mode clarificador, dita investigació ha estat realitzada a partir de l’experiència pròpia com a 

Treballadora Social Sanitària en el servei referenciat, un treball de camp on s’han consultat 

fonts acadèmiques i bibliogràfiques per tal d’obtenir el màxim d’informació en el tema d’estudi 

i una recerca quantitativa en format d’enquesta per poder comparar les dades contrastades 

amb la visió professional del conjunt de treballadors que formen part del servei de valoracions.  

Procediment de recollida de dades i cronograma 

Durant el transcurs del segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 en els estudis del Màster 

en Treball Social Sanitari impartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), s’ha dut a 

terme l’elaboració dels treball presentat. Cada apartat ha estat realitzat en un termini establert 

que ha continuació es mostra en la següent taula de temporalitat.  

MESOS FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

Delimitació de la 
problemàtica d’estudi 

     

Delimitació objectius i 
metodologia 

     

Cerca bibliogràfica      

Elaboració del marc teòric      

Elaboració de l’enquesta      

Passada de l’enquesta      

Exportació dels resultats      

Anàlisi dels resultats i 
conclusions 

     

 

Un cop establerta la problemàtica d’estudi, la delimitació dels objectius i una primera 

aproximació metodològica, durant el mes de març es va començar la cerca d’informació entorn 

a la temàtica que es pretenia estudiar, d’aquesta manera amb la recopilació dels conceptes i 

idees més importants dels diferents autors, es va procedir a l’elaboració del marc conceptual 

i teòric, per tal de tenir una base sobre la qual treballar en les posteriors seccions en les que 

es divideix el treball. El marc teòric va servir de referent per a l’elaboració de la pauta en 

l’enquesta, per tal de poder reafirmar i/o contrastar la informació consultada prèviament i 

omplir aquells buits que es tinguessin vers la matèria. Així doncs, l’elaboració del guió de 

l’enquesta es va realitzar en el mes d’abril i aquesta va ser passada als diferents professionals 

a inicis del mes de maig.  



La última part del procediment es va realitzar durant la última meitat del mes de maig i el mes 

de juny, i va consistir en l’exportació dels resultats de l’enquesta i el posterior anàlisi d’aquests, 

on es contrasta amb l’aproximació teòrica i conceptual prèvia. Finalment, s’inclou a mode de 

conclusions en l’últim apartat de l’exploració, la valoració i realització personal que ha suposat 

el treball, per tal de concloure així mateix on s’analitza la corroboració o no de les hipòtesis 

inicials.  

Anàlisi de les dades 

Un cop realitzada l’exportació de les respostes obtingudes en el buidatge de les enquestes 

efectuades, es va procedir a l’anàlisi de les dades. A partir de les preguntes formulades, 

aquestes s’han dividit en els diferents àmbits temàtics sobre els que s’ha treballat, extraient 

aquelles dades que poguessin aportar informació rellevant en base els objectius del treball. 

De tot el seguit de dades recopilades s’ha pogut fer una comparativa i el seu corresponent 

contrast amb el marc teòric, la qual cosa ha proporcionat les eines necessàries per a poder 

realitzar l’anàlisi crític d’aquestes, obtenint aquells buits conceptuals i reforçant els processos 

socials implicats en la valoració de la discapacitat i els seus beneficis.  

L’elaboració de l’anàlisi de dades s’ha centrar en gran part en la relació dels conceptes teòrics 

amb la informació proporcionada per els diferents professionals del servei de valoració del 

grau de la discapacitat. D’aquesta manera, s’ha pogut contrastar la funció i tasques pròpies 

del treballador/a social sanitari/a en l’àmbit de la discapacitat, la vivència dels infants i les 

seves famílies, i conèixer des de un punt de vista pràctic i professional la realitat social dels 

usuaris del servei de valoració, per tal de poder corroborar el conjunt de conceptes i idees 

principals al voltant d’aquests, exposades en el marc conceptual de l’exploració.  

 

RESULTATS 

En el següent apartat es pretén mostrar de manera clara, ordenada i objectiva els resultats 

obtinguts en l’enquesta que es va realitzar a diferents professionals del àmbit de la 

discapacitat, concretament al servei de valoració dels reconeixement del grau de la 

discapacitat. En aquesta enquesta i per tal d’obtenir una visió més àmplia de les diferents 

opinions respecte el tema d’estudi, la població seleccionada per l’estudi, ha estat tot el conjunt 

de persones que treballen en dit servei, independentment si la seva tasca en aquest es centra 

en els infants, l’objecte d’estudi, o no.  

Es considera que s’ha obtingut una mostra representativa de la visió generalitzada de la 

població, independentment de l’experiència en el tema d’estudi. Evidentment, al realitzar el 

sondatge a professionals de l’àmbit, aquests resultats es poden veure lleugerament alterats si 



comparéssim els mateixos amb la resta de població, de totes maneres, i observant els 

resultats obtinguts que es mostraran a continuació, ens podem fer una idea de la perspectiva 

social del tema investigat.  

A continuació es presenten les diferents gràfiques representatives de la mostra obtinguda en 

les diferents preguntes que es van efectuar. Aquestes es mostraran a partir dels tres blocs 

representatius, eixos principals de la investigació, sobre els quals es va estructurar l’enquesta, 

per tal d’exposar els resultats amb la major claredat possible. 

 

 

                             Gràfica 1: Gènere dels participants                                                                                          Gràfica 2: Rang d’edats 

                                           

 

 

                          Gràfica 3: Perfil Professional                                                                                              Gràfica 4: Temps d’experiència 

                                            

 

La primera part de l’enquesta efectuada, va consistir en un conjunt de preguntes formulades 

per tal de contextualitzar la població enquestada. Trobem doncs com el 77,8% dels 

participants en la nostra mostra han sigut dones, vers un 22,2% d’homes. També es va 

consultar sobre les edats dels participants, el perfil professional de cadascun d’ells, així com 

el temps treballat en el servei. Pel que fa a les edats, veiem com gairebé la meitat dels actors 

comprenen les edats entre els 31 i 41 anys, fet que ens indica el predomini de personal jove 

en el servei, pel que fa a la resta de rangs d’edats, podem observar com són bastant equitatius 

entre ells. Una altra dada interessant, és que en tota la mostra obtinguda, la meitat dels 

participants s’han tractat de treballadors/es socials sanitaris/es, essent les respostes per part 

de metges/ses, psicòlegs/es i administratius/ves el mateix tant per cent en cada perfil.  I 

finalment, i per tal de finalitzar la contextualització de la població enquestada, podem apreciar 

com el tant per cent en el temps que porten treballant al servei és força equitatiu, tenint un 

33,3% dels participants que porten treballant més de 10 anys, seguit d’un 22,2% dels 



professionals que porten menys d’un any i aquells que porten entre 5 i 10 anys i per últim un 

16,7% entre 2 i 5 anys d’experiència.  

Un cop contextualitzada la població d’estudi, es va efectuar a iniciar tot el gruix de preguntes 

dividies en els tres blocs representatius: Diagnòstics mentals i/o psíquics en infants, model 

educatiu inclusiu i els avantatges derivats del grau de discapacitat en els infants i les seves 

famílies.  

                                                                                      Gràfica 5: Augment de valoracions d’infants                                  

 

Primerament es va consultar sobre si es considerava que en els darrers anys havia augmentat 

el nombre de valoracions en infants dintre del servei, segons la experiència professional de 

cada participant, la majoria va opinar que sí, que hi havia hagut un augment en aquestes 

valoracions. I en refrència a aquesta pregunta es van donar dos opcions de resposta, per un 

costat aquells que consideraven que hi havia un augment en les valoracions en infants, que 

indiquèssin, de quin tipus (valoracions físiques, psíquques o mixtes), i per l’altra, les persones 

que no consideraven que hi hagués hagut un augment, també indiquéssin, dintre de les 

valoracions en infants, quin tipus consideren més habitual en el dia a dia del servei. Tots els 

participants, expetuant una persona, van coincidir en què la majoria de valoracions en infants 

es tractaven de valoracions psíquiques, és a dir, els menors que es valoren exclusivament 

d’alguna patologia o trastorn mental, sense patir cap altra lesió a nivell físic.  

 

    Gràfica 6: Tipus de valoracions que han augmentat en menors                                                                  Gràfica 7: Tipus de valoracions més comuns en menors 

                                        

 

En relació en les preguntes anteriors, es va voler saber quines patologies o discapacitats 

intel·lectuals,consideraven més freqüents en infants, quines suposaven un diagnòstic més 

comú en la nostra societat, per el que es van donar 8 opcions, de les quals es va demanar 

que s’indiquèssin aquelles dos més rellevants.  

 



               Gràfica 8: Tipus de trastorns mentals o discapacitat intel·lactual 

 

Dintres de les 8 opcions proporcionades, el TDAH i l’Autisme es van desmarcar de la resta 

d’eleccions de manera significativa, mentre que el Trastorn Desintegratiu Infantil i el Síndrome 

de Rett no van obtenir cap resultat, fet que inidica que es tracten de dos trastorns minortàris 

en la població catalana. En relació a aquests, podem observar, tal i com es mostra en les 

següents taules mostrades a continuació, com la majoria de participants consideren que 

aquests trastorns exposats, eren desconeguts fa 40 anys enrere i la totalitat consideren que 

cada vegada hi han diagnòstics psíquics més precoços dels infants degut a què actualment hi 

han més coneixement i eines per el diagnòstic d’aquestes. 

Gràfica 9: Concepció fa 40 anys dels trastorns mentals en menors             Gràfica 10: % de persones que consideren que cada vegada hi han diagnòstics més precoços 

                                                                          

Gràfica 11: Causes dels diagnòstics precoços en infants 

                  

Per acabar el primer bloc d’interès que fa referència als diagnòstics mentals i/o discapacitats 

psíquiques en infants, es va voler quantificar la opinió dels participants en quant l’impacte dels 

diagnòstics precoços en la integració a la vida adulta dels afectats i l’estigma social que 

pateixen les persones afectes d’alguna discapacitat.  

 

Gràfica 12:Impacte dels diagnòstics precoços en l’etapa adulta                                                   Gràfica 13: Concepció de l’estigma social en la discapacitat 

                                                 



S’observa doncs, que la majoria dels participants consideren que la detecció precoç dels 

diagnòstics mentals facilita la integració social dels infants un cop arriben a l’edat adulta i 

reconeixen que existeix un estigma social envers a les persones amb discapacitat.  

La segona part de l’enquesta, fa referència al gruix de preguntes enfocades a conèixer la visió 

professional en quant al model educatiu inclusiu. La majoria de participants consideren que 

les escoles ordinàries no estan preparades per l’atenció dels alumnes amb necessitats 

educatives especials (NEE) i tampoc compleixen amb els principis de normalització, igualtat i 

no discriminació sobre els que es sustenta el model educatiu inclusiu.  

Gràfica 14: Preparació de les escoles ordinàries en alumnes amb NEE                                   Gràfica 15: Principis del model educatiu inclusiu 

                                        

Contràriament a aquestes respostes obtingudes, vam obtenir la següent gràfica, la qual recull 

les respostes a la pregunta: “La implantació de l'escola inclusiva, creus que pot donar una 

bona resposta als infants, tot i no comptar les escoles públiques amb un professorat format 

en la matèria?” Les respostes dels diferents actius van ser molt equitatives, pràcticament el 

mateix número de persones van considerar que donen i no donen una bona resposta, de la 

mateixa manera que el tant per cent de persones que desconeixien aquesta dada.  

                                                                                                                                       Gràfica 16: Resposta de la implementació de l’escola inclusiva 

                                                                                             

Gràfica 17: Igualtat d’accés a suports educatius 

L’escolaritat inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els 

nens i nenes, sense distinció pel que fa a capacitat, la raça o 

qualsevol altra diferència, l’oportunitat de continuar sent 

membres de les aules ordinàries i d’aprendre dels seus 

companys –i amb ells- a l’aula. S’hi concep la diversitat com un 

actiu valuós, no com un problema que caldria homogeneïtzar.  Tot i així, podem observar en 

la gràfica número 17, com més de la meitat dels participants consideren que no tota la població 

presenta les mateixes oportunitats per accedir als suports educatius, és a dir, que no existeix 

una igualtat d’oportunitats de tot el conjunt de la població a l’accés dels suports en educació.  



Finalment, i a mode de concloure el bloc educatiu, es va voler efectuar una estimació de la 

concepció dels professionals en referència als centres d’educació especial (CEE). A la 

següent gràfica, percebem com la majoria de professionals consideren necessàries 

l’existència de centres d’educació especial, respecte una minoria que no aproven l’existència 

de les mateixes.                                                         Gràfica 18: Concepció dels CEE 

Pel que fa al perfil d’alumnes que acudeixen a 

aquesta tipologia de centre, pràcticament tots els 

enquestats van coincidir amb el fet que  els 

alumnes que consideren positiu que acudeixin en 

aquestes escoles, serien aquells que pateixen 

algun trastorn o discapacitat servers.  Finalment, la majoria també va coincidir en què el model 

educatiu actual no facilita l’accés dels alumnes als CEE de titularitat públiques, tot i així una 

gran part dels participants si que considerava el model educatiu efectiu en l’accés dels 

alumnes als CEE.                                                                                                                                                                                                

   Gràfica 19: Concepció del perfil d’alumnes dels CEE                                   Gràfica 20: Accés als CEE de titularitat pública 

                                                                                                        

Per tal de concloure la mostra dels resultats obtinguts en la investigació, el darrer bloc 

estructurador de la investigació, va fer referència als avantatges derivats del grau de 

discapacitat en els infants i les seves famílies, per el que primerament es va fer esment de la 

tasca del treballador/a social sanitari/a. 

        Gràfica 21: Rellevància de les funcions del TSS                                                                                    Gràfica 22: Funcions del TSS                 

                                                      

Trobem doncs, com la gran majoria del conjunt de professionals que treballen en el servei de 

valoració de la discapacitat, consideren rellevant les funcions del TSS, tal i com es mostra 

reflectat en la gràfica 21.  

D’aquestes funcions, i fent referència a la rellevànça/impacte que tenen en el menor i les 

famílies, trobem com el 50% dels enquestats van opinar que eren l’assessorament, l’orientació 

i l’informació sobre els recursos socials, sanitaris, psicològics, jurídics… i la resta van estimar 

les funcions més rellevants la informació sobre els beneficis derivats de la resolució del grau 

(serveis, programes i ajudes). Les  funcions que fan referència a la realització de l’entrevista 



social i el dictamen social, no van obtenir cap puntuació, per el que són les que s’estimen 

menys rellevants en la tasca que duen a terme els TSS dins del servei. Seguidament es va 

voler estrapolar aquestes preguntes sobre la percepció que creuem que tenen els pares, 

mares o tutors legals que acompanyen els menors en la valoració, sobre les tasques del TSS, 

és a dir, si són coneixedors o no de la figura del treballador/a social. La majoria de 

professionals consideren que sí, que els pares, mares o tutors legals tenen coneixement de 

la tasca del treball social sanitari prèviament a la visita de valoració. 

Gràfica 23: Percepció de les famílies de la tasca del TSS 

 

Sabem que la valoració del reconeixement del grau de la discapacitat es du a terme a través 

d’un equip multidisciplinar de professionals que avaluen les diferents característiques de la 

persona dintre del seu camp d’estudi. En el cas dels treballadors/es socials sanitaris/es, un 

dels seus àmbits d’actuació és l’explicació dels beneficis que pot optar la persona derivats de 

la resolució. Per aquest motiu, també es va voler saber el grau de coneixença de la resta de 

professionals entorn a aquests beneficis, la resposta va ser faborable, teninit un 88,9% dels 

enquestats coneixedors de dits beneficis vers un 11,1% que els desconeixien. Per altra banda, 

la majoria també van coincidir en què aquests beneficis no són suficients.  

 

Gràfica 24: Coneixència dels beneficis del grau de discapacitat                                        Gràfica 25: Suficiència dels beneficis del grau de discapacitat 

                                                           

La pregunta que va seguir a continuació va permetre una resposta oberta, per tal que els 

participants poguéssin justificar de manera breu, el motiu per el qual consideren que els 

beneficis no són suficients. Cal destacar que en aquest apartat, tot i que la majoria van 

respondre que no eren suficients, la gran part dels enquestats va deixar la resposta en blanc. 

A continuacioó s’adjunten les respostes obtingudes:  

Resposta 1: “Necessitem molt suport.” 

Resposta 2: “Hi ha famílies amb moltes necessitats, que no queden resoltes amb els recursos 

dels què disposem.” 



Resposta 3: “Moltes vegades les famílies han de pagar tractaments/activitats privades per 

poder donar una millor resposta a les necessitats del menor ja que la resposta pública pot ser 

insuficient. En aquests casos la capacitat econòmica familiar pot ser determinant en poder 

rebre aquests tractaments o poder accedir a determinades activitats. Aquest fet acaba 

generant desigualtats en quant a les oportunitats dels infants. També observo que a vegades 

un dels progenitors, habitualment la dona, ha de deixar la seva feina o reduir horari per poder 

donar més suport en la cura del menor. La possibilitat real de horaris laborals més flexius per 

poder atendre als fills no sempre existeix o és insuficient. En aquests casos la resposta 

pública, per exemple ajut de treballador/a familiar en casos valorats de dependència, també 

acostuma a ser insuficient.” 

Resposta 4: “Les atencions per a infants amb discapacitat sovint són més necessàries i 

necessiten més recursos i més atenció (pedagogs, reforç escolar, psicòlegs, etc) Només 

poden optar a la PFC si és que no disposen del 65% de discapacitat i les despeses que poden 

tenir els infants amb necessitats especials són més elevades que les d’un nen sense 

discapacitat.” 

Resposta 5: “Falten recursos de suport educatiu i adaptació de les escoles per nens amb 

discapacitat.” 

Resposta 6: “Falta de recursos en tractaments.” 

Resposta 7: “Necessiten més recursos en infraestructura, personal i econòmics.” 

Resposta 8: “considero que la mayoría de beneficios son de carácter económico, y por lo 

tanto, no se ajustan a las necesidades reales de los niños con discapacidad, sobre todo en lo 

que refiere los soportes educativos”. 

Resposta 9: “Els menors amb discapacitat tenen moltes necessitats, despeses que no 

queden cobertes de manera suficient. Així com la facilitat per la conciliació familiar en menors 

que requereixen necessitats específiques.” 

Resposta 10: “Seguiment mes individualitzat”. 

Per finalitzar aquest bloc d’interès, es va consultar per la igualtat d’oportunitats de tot els 

conjunt de la població en l’obtenció dels beneficis derivats de la resolució, i les respostes 

obtingudes van ser molt equitatives, casi la meitat dels participants consideren que no hi ha 

una igualtat en l’accés dels beneficis, mentre que poc més de la meitat si que creuen en la 

igualtat d’accés als beneficis.  

 

 



Gràfica 26: Igualtat d’oportunitats en l’obtenció dels beneficis 

 

 

DISCUSSIÓ 

A partir de la mostra adquirida en l’enquesta efectuada als diferents participants de l’àmbit de 

la discapacitat, podem observar una tendència a la corroboració de les hipòtesis plantejades 

en un inici, segons la opinió professional, s’indica una inclinació conceptual cap al conjunt 

d’informacions recopilades al llarg de tot l’estudi.  

Trobem doncs, una mostra representativa del gruix de professionals experts en les valoracions 

a persones amb discapacitat i la concepció que ells tenen en el tema tractat en la seva 

quotidianitat laboral. Cal destacar que aquests resultats no representen tot el gruix de la 

població Catalana, doncs no ha sigut possible efectuar l’enquesta a persones fora de l’àmbit 

professional, tot i així, podem concloure diferents punts d’utilitat que ens interessen per el que 

aquí ens ocupa.  

S’aprecia en la mostra obtinguda, el perfil jove de subjectes participants en l’estudi, aquesta 

dada no sorprèn massa, si tenim en compte que la majoria d’aquests formen part del servei 

de valoració del reconeixement de la discapacitat del Consorci Sanitari Integral de Barcelona, 

el qual va començar a funcionar a finals de l’any 2007, és a dir, fa 13 anys. Més de la meitat 

tenen més de 10 anys d’experiència o entre 5 i 10 anys, per el que la majoria d’ells porten des 

dels inicis al servei. 

Si comparem les respostes recopilades per els participants, amb l’estadística proporcionada 

per l’IDESCAT, veiem com aquestes segueixen la mateixa línia. El 62,5% dels enquestats 

consideren que en els darrers anys s’ha experimentat un augment en les valoracions en 

infants, vers un 37,5% que no ho consideren. Ens les estadístiques facilitades per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, queda palès un augment significatiu dels menors fins als 15 anys 

d’edat amb algun tipus de discapacitat. L’any 2010 teníem un total de 15.436 infants 

diagnosticats, aquesta xifra a crescut exponencialment en els anys posteriors, essent l’any 

2018 d’un total de 25.506 infants afectes d’alguna deficiència.  

Desglossant les xifres en edats, veure taula 5, l’any 2010 del total de menors diagnosticats, 

1.894 feien referència a menors de 4 anys, mentre que el 2018 aquesta xifra pràcticament es 

va duplicar resultant en 3.405 infants. Aquest augment significatiu, ens fa pensar en un 



augment considerable ens els diagnòstics precoços, evidenciant la realitat que això suposa 

en el conjunt de la població. La totalitat des participants en l’estudi van estar completament 

d’acord amb aquest fet, segons el que han observat al llarg de la seva trajectòria laboral i 

professional.  

 

Taula 5: Comparativa del nombre menors amb discapacitat a Catalunya 

Any/ Edats Fins a 4 anys Entre 5 i 15 
anys 

Total 

2010 1.894 13.542 15.436 
2018 3.405 22.101 25.506 

Font pròpia: Dades absolutes extretes de l’institut d’Estadística de Catalunya, 2019 

 

L’augment de les valoracions dels nens i nenes catalans/es i l’augment en els diagnòstics 

precoços, van estrictament relacionats entre si. Gràcies a l’evolució de la ciència, actualment 

es disposen de més coneixements i eines per als diagnòstics mentals, fet que facilita una 

detecció precoç dels mateixos i, inevitablement, fa que augmentin les estadístiques. 

Les valoracions dels diagnòstics psíquics i/o mentals són les més freqüents en els infants 

valorats al servei del reconeixement de la discapacitat, essent l’Autisme i el TDAH els trastorns 

més comuns, seguits del Síndrome d’Asperger, el retard mental, el trastorn de conducta i la 

intel·ligència límit. La gran majoria dels participants opinen que aquests trastorns no es 

coneixien fa tant sols 40 anys enrere, dada que ens reforça una vegada més, l’augment de 

les deteccions precoces de les patologies mentals en infants en l’actualitat. Amb l’evolució de 

la ciència i del coneixement de nous trastorns o discapacitats, es disposen de les eines 

necessàries per prendre consciència en la detecció dels trastorns en els primers anys de vida, 

facilitant d’una manera important el seu correcte tractament, evitant, en la mesura del possible, 

un agreujament de la mateixa i per conseqüència, facilita la integració social d’aquests infants  

quan arriben a l’edat adulta.  

La concepció de la infància i de la discapacitat han experimentat canvis al llarg de la història, 

provocant així un gir en els diferents models educatius, de tal manera que l’educació ha anat 

guanyant importància en la societat, pel que fa al model ordinari com l’educació dels alumnes 

amb necessitats educatives especials (NEE).   

La llei orgànica d’educació (LOE), actual llei que des del 2006 ordena el sistema educatiu 

espanyols, defineix les NEE com “alumnes que requereixen d’un període de la seva 

escolarització o al llarg de tot ella, determinats suports i atenció educativa específica derivades 

d’una discapacitat física, psíquica o trastorn greu de conducta i/o sensorial”. A través 



d’aquesta definició, podem extreure la idea de la importància en la detecció precoç, doncs un 

menor escolaritzat sense un diagnòstic previ pot ser perjudicial per el seu assoliment dels 

coneixements pertinents per la seva etapa escolar, en canvi, una detecció primerenca 

d’aquestes necessitats, pot facilitar la integració d’aquest en el ritme escolar, adaptant aquells 

aspectes que pot presentar alguna mancança i afavorint així la seva correcte integració dels 

aprenentatges.  

Com indiquen els experts, la etapa infantil és una de les etapes claus en el desenvolupament 

de les persones, etapa en que el menor adquireix totes aquelles qüestions base per el seu 

desenvolupament en els posteriors períodes vitals. Si durant aquesta fase el nen o nena no 

ha assolit els coneixements bàsics previstos, hi ha una gran probabilitat que aquest/a presenti 

un retard en els aprenentatges en un futur, difícilment reversible. D’aquí la importància d’una 

escolarització inclusiva de qualitat, que reuneixi tots els criteris per a la seva efectivitat, per tal 

de què no exclogui a cap alumne, especialment aquells que presenten alguna discapacitat.  

Com sabem als anys 60 es va crear el primer centre d’educació especial, i l’any 1970 s’adopta 

la terminologia d’Educació Especial a tot l’estat. Posteriorment i fins l’actualitat, el model 

educatiu inclusiu ha estat i està prenen més força en la nostra societat, per un costat es veu 

com una oportunitat a la integració d’aquests infants amb dificultats a les aules ordinàries, 

però per altra banda també es pot concebre com una manera de prescindir i abaratir el cost 

d’aquests infants que fins ara havien estat segregats en aules especials o centres d’educació 

especial. 

En la mostra obtinguda en la investigació, més de la meitat dels enquestats opinen que les 

escoles ordinàries no estan preparades per l’atenció dels alumnes amb NEE, tot i que un terç 

consideraven que les escoles ordinàries de titularitat pública, podien donar una bona resposta 

a l’alumnat amb NEE, tot i que els professors d’aquests centres no estiguessin formats en la 

matèria, mentre que un altre terç desconeixia aquest factor. En la mateixa línia, més de la 

meitat també pensen que el model educatiu inclusiu actual no compleix amb els seus principis 

de normalització, igualtat i no discriminació.  

Aquestes percepcions dels professionals experts en l’àmbit de la discapacitat, ens fa plantejar 

si realment és convenient suprimir les escoles d’educació especial substituint-les per 

l’educació inclusiva, ja que ni el model educatiu actual ni el professorat està preparat per 

aquesta demanada de nou alumnes amb certes problemàtiques. Potser si es destinessin més 

recursos seria factible, però amb el model imperant a l’actualitat, aquesta realitat dibuixa un 

gran nombre d’interrogants, principalment en l’eficàcia i l’impacte que suposaria per els infants 

i les seves famílies.  



Veiem d’aquesta manera, que els participants es mostren escèptics en quant al model 

educatiu inclusiu, la majoria van coincidir en la importància de l’existència dels centres 

d’educació especial (CEE), sobretot en els infants o joves afectes de discapacitats més 

severes. Doncs, no consideren que aquest perfil d’infants o joves, siguin propis d’una escola 

ordinària, ja que aquestes no poden proporcionar les atencions que aquests requereixen, i per 

tant necessiten de centres especialitzats amb un major ràtio de professors especialitzats per 

alumnes.  

Pel que fa al reconeixement del grau de la discapacitat, El Reial Decret 1971/1999, de 23 de 

desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 

discapacitat, en l’article 4.1 esmenta el següent: “La qualificació del grau de discapacitat 

respon a criteris tècnics unificats, fixats mitjançant barems descrits en l’annexa I del present 

Reial Decret i seran objecte de valoració tant les discapacitats que presenti la persona com, 

en el seu cas, els factors socials complementaris relatius, entre d’altres, al seu entorn familiar 

i situació laboral, educativa i cultural que dificultin la integració social.” 

Una de les parts claus en el procés de valoració del grau de la discapacitat, fa referència al 

paper del TSS, doncs és l’encarregat de valorar els factors socials complementaris del menor 

i la seva família. La majoria de professionals consideren rellevant les tasques que 

desenvolupen els TSS en el procés, essent les funcions més valorades l’assessorament, 

orientació i informació sobre els recursos socials, sanitaris, psicològics, jurídics.. i la informació 

que proporcionen sobre els beneficis derivats de la resolució del grau (serveis, programes i 

ajudes). 

En referència als beneficis o avantatges derivats de la resolució del grau de discapacitat, els 

enquestats van coincidir en què aquests no eren suficients per resoldre les necessitats dels 

menors i les seves famílies. Els motius per els quals els professionals consideren que aquests 

beneficis no són suficients, han estat exposats en l’anterior apartat de resultats. Destacar però 

una de les respostes, la qual engloba en termes generals la concepció genèrica de la resta de 

professionals:  

“Moltes vegades les famílies han de pagar tractaments/activitats privades per poder donar una millor resposta a 

les necessitats del menor ja que la resposta pública pot ser insuficient. En aquests casos la capacitat econòmica 

familiar pot ser determinant en poder rebre aquests tractaments o poder accedir a determinades activitats. Aquest 

fet acaba generant desigualtats en quant a les oportunitats dels infants. També observo que a vegades un dels 

progenitors, habitualment la dona, ha de deixar la seva feina o reduir horari per poder donar més suport en la cura 

del menor. La possibilitat real de horaris laborals més flexius per poder atendre als fills no sempre existeix o és 

insuficient. En aquests casos la resposta pública, per exemple ajut de treballador/a familiar en casos valorats de 

dependència, també acostuma a ser insuficient.” 



Els beneficis que les famílies i els menors poden optar una vegada se’ls hi ha reconegut el 

grau de discapacitat, són insuficients, ja que la majoria d’aquests són de caràcter econòmic, 

sovint insuficient també, i per tant, no s’ajusten a les necessitats reals dels nens i nenes amb 

discapacitat, sobretot en el que fa referència als suports educatius. En el cas dels infants, en 

normes generals, aquests només poden percebre la prestació familiar per fill a càrrec, aquesta 

prestació consta de 1000€ al any que la seguretat social paga als pares o tutors legals del 

menor, com ajuda a fer front a les despeses derivades de la discapacitat. Tot i així, trobem 

que molts cops, aquesta quantia econòmica no es suficient per les despeses reals que acaben 

tenint, ja que son més elevades.  

Es destaca també, la falta de suports educatius i de l’adaptació de les escoles per aquests 

casos, així com la falta de recursos de tractaments, fet que va estretament relacionat amb la 

falta de recursos econòmics, ja que l’atenció que poden rebre a nivell públic és molt limitat, i 

la majoria de persones han de optar per pagar-se tractaments i/o activitats a nivell privat, 

sovint tractaments amb un cost molt elevat, provocant que hi hagin infants i famílies que no 

s’ho puguin permetre.  

Així doncs, veiem com les necessitats d’un infant amb discapacitat i un infant sense 

discapacitat, sovint són molt diferents, requerint el infant amb discapacitat d’unes atencions 

especials que sovint tenen un cost molt elevat però que són essencials per el seu correcte 

tractament i millora o pal·liació dels afectes de la seva patologia.  

 

CONCLUSIONS 

A mode de concloure el treball  exposat i a partir dels resultats obtinguts al llarg de la 

investigació, es pretén remarcar tot un seguit d’informacions i/o dades d’interès que s’han 

extret a partir dels mateixos, considerant-los rellevants alhora de donar resposta a les 

hipòtesis plantejades en un inici.   

Podem afirmar que els diagnòstics precoços de les patologies mentals en menors d’edat si 

que faciliten la seva integració social en passar a l’etapa adulta. Així ho consideren la majoria 

de professionals enquestats, com els recursos bibliogràfics cercats al voltant del tema d’estudi. 

Trobem com antigament aquests diagnòstics precoços no eren  freqüents en la societat del 

moment, resultant en nens desatesos de la seva malaltia, considerant aquests com a 

“marginats” o “raros” en les escoles, posteriorment, en l’edat adulta, molts d’aquests han estat 

diagnosticats amb algun trastorn, els més comuns podríem dir que han estats els diagnòstics 

del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), concretament el Sindrome d’Asperger. Doncs molts 

d’aquests individus, els quals no se’ls va proporcionar les eines ni les intervencions oportunes 



en el seu moment, s’han trobat amb certes limitacions durant la transició a la vida adulta i la 

inserció al món laboral, sovint fracassant en la cerca de feina o bé, en el manteniment d’un 

lloc de treball, provocant que ja de grans hagin tingut que buscar ajuda professional per 

entendre realment què els passava, essent diagnosticats de la patologia en edats molt 

tardanes. 

Aquesta conscienciació dels diagnòstics en infants, tant per part de la societat, com per part 

de la comunitat professional, ha fet plantejar diverses qüestions entorn a l’educació dels 

infants i del sistema educatiu actual, tant en les escoles ordinàries com en les escoles 

d’educació especial. Avui en dia, ens trobem immersos en una polèmica referent al futur dels 

centres d’educació especial, en el model educatiu que impera en l’actualitat, cada vegada 

agafa més força la idea d’inclusió dels infants afectes d’algun trastorn dintre del model ordinari. 

Aquesta premissa a simple vista pot semblar encertada, doncs l’objectiu és integrar als nens 

i nenes amb alguna discapacitat en l’entorn ordinari, tractant-los de igual a igual respecte a la 

resta de menors i brindant-los les mateixes oportunitats que la resta.  

L’educació inclusiva pot ser un avenç positiu en el sistema educatiu, sempre hi quant es 

replantegi en totes les seves vessants, és a dir, per tal d’incloure en les escoles aquests 

infants, és important prendre consciència en les mancances que a dia d’avui es troben. Podem 

afirmar que el professorat de les escoles ordinàries no estan preparats per atendre les 

necessitats dels alumnes amb NEE, no han rebut la formació necessària, de la mateixa 

manera que no es compten amb els suficients recursos didàctics ni de ràtios per a fer-ne front. 

La idea principal és que els menors amb NEE pugui aprendre conjuntament amb la resta de 

companys dintre de la mateixa aula, si se’ls ha de traslladar en una aula apart aquest objectiu 

ja no es compleix.  

Lligat aquest tema, trobem com els beneficis derivats del grau de la discapacitat, certament 

ajuden als menors en obtenir diverses adaptacions a l’escola, ja siguin adaptacions curriculars 

o bé metodològiques, essent aquestes incloses dintre de l’aula ordinària, en una aula apart, o 

per accedir a un centre d’educació especial. Tot i així, podem afirmar que sovint no són 

suficients, doncs proporcionar unes adaptacions a uns alumnes amb NEE dins d’un sistema 

que no està preparat o no compta amb els recursos suficient per la correcta atenció, sempre 

resultarà insuficient.  

A banda dels beneficis referents a les adaptacions curriculars, les mares, pares i/o tutors legals 

dels infants amb discapacitat també compten amb una prestació econòmica anual, 

concretament 1000 euros a l’any percebuts en dos pagaments al llarg d’aquest, així com 

descomptes en altres àmbits com la desgravació fiscal, l’anul·lació de l’impost de matriculació 

i circulació, descomptes en el transport, etc. Tot i així, trobem com aquestes ajudes 



econòmiques, siguin en la forma que siguin, no són suficients si tenim en compte l’elevat cost 

que les teràpies privades tenen. La clau del problema està en el dèficit en l’atenció precoç i 

l’atenció infantil i juvenil a nivell públic, el sistema està desbordat per la demanda existent i 

per els pocs recursos amb el que compta per a poder atendre a tota la població que ho 

requereix.  

D’aquesta manera, aquestes teràpies públiques acaben sent molt limitades, i per tant, molt 

espaiades en el temps, parlem de teràpies d’un dia a la setmana en infants menors de 6 anys 

i entre un cop al mes i un cop cada dos/tres mesos en els majors de 6 anys. Per el que 

inevitablement moltes famílies tenen que acudir als centres privats per poder donar al fill 

l’atenció que mereix i necessita, tot i l’esforç econòmic tant gran que els hi suposa a moltes 

de elles.  
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ANNEXES 
Annex 1: Dictamen Social Adults 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
Annex 2: Dictamen Social Menors 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
Annex 3: Avantatges per persones amb discapacitat legalment reconeguda 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
Annex 4: Dictamen d’escolarització EAP 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                                     
Annex 5: Exemple de model de Pla Individualitzat (PI) 

 

 



                                                                                                                                                                                     
Annex 6: Enquesta 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 



                                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 


