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RESUM  

 

Són molts els col·lectius amb els quals treballa l’educació social, entre els quals es 

troba les persones amb Diversitat Funcional. Amb el present treball, es proposa 

detectar l’estigma social que pateix aquest col·lectiu a partir de dues vies: la primera, 

mitjançant la revisió bibliogràfica que parla sobre aquesta problemàtica i, la segona, 

elaborant una enquesta difosa a través de les xarxes socials per conèixer la percepció 

real que tenen les persones adultes envers les persones objecte d’estudi. Amb 

aquesta informació, posteriorment, es desenvolupa una proposta socioeducativa amb 

la finalitat d’afavorir l’aproximació de la realitat d’aquest grup a la comunitat, com 

també sensibilitzar al grup d’edat escollit sobre la Diversitat Funcional, trencant mites i 

estereotips. I és que la meta de l’educació social no ha de ser altra que aconseguir que 

la societat reconegui els drets de totes les persones que conformen la societat així 

com el seu valor com a ciutadans iguals. Per això, la importància de dissenyar 

programes socioeducatius com els d’aquest treball. 

 

Paraules claus: Diversitat Funcional, Estigma, Educació social, Adolescència, 

Sensibilització 

 

ABSTRACT  

 

Social education works with many collectives, among which we find people with 

Functional Diversity. The proposal of this project is to detect out social stigma that this 

group suffers from two procedures: First one through literature review, which talks 

about those difficulties, and second one, by the development of a survey answered via 

social network to know the real perception of adult people over the studied collective.  

Afterwards, the collected data has been used to the community, as well as to sensitize 

the chosen age group differently abled, breaking myths and stereotype. The main goal 

of social education shouldn’t be a different one such as getting society to recognize the 

right of every person this society is made of, as well as its value as equal citizens. That 

is why is important to design socio-educational programmers as the developed one on 

this programmer.  

 

Key words: Functional diversity, stigma, social educations, teenagers, sensitivity. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

A Catalunya, la població de l’any 2020 és de 7.716.760 habitants (IDESCAT, 

2020). Segons dades del Departament de Drets Socials de la Generalitat de 

Catalunya l'any 2020,  hi ha 616.053 persones amb diversitat funcional, és a 

dir, un 7,98% de la població total. Si s’analitza els resultats de l’enquesta 

s’observa que en la primera franja d’edat, compresa dels 0 als 15 anys, hi ha 

un total de 28.213 infants amb Diversitat Funcional, el que representa un 2,24% 

d'un total de 1.157.226 infants i adolescents del territori.  

 

S’ha destacat aquesta franja d’edat per dos motius: un, perquè, segons Locke, 

els infants no tenen prejudicis ni estigmes de forma innata, sinó que aquests es 

van adquirint amb l’entorn. El següent motiu és perquè el segon objectiu 

d’aquest treball és l’elaboració d’una acció socioeducativa destinada a infants 

amb prospectiva d’apropar-los a la Diversitat Funcional i puguin conèixer que 

les persones són diverses per naturalesa. Per aquesta raó, sorgeix aquest 

treball, atès que es pretén aconseguir que aquests nois i noies comencin a 

trencar aquests estigmes des de ben petits, per oferir una mirada inclusiva a la 

diversitat; només d’aquesta manera es podrà viure en una societat més tolerant 

i inclusiva. 

 

Per què utilitzar el terme Diversitat Funcional i no el terme Discapacitat? 

 

Al llarg de la història, les persones d’aquest col·lectiu han estat anomenades de 

diverses maneres: discapacitats, retardats, mongols, minusvàlids, etc., fet que 

ha provocat un estigma social  que, moltes vegades, ha causat l’exclusió i 

l’aïllament social de la persona. En aquest sentit, utilitzar un terme o un altre 

per fer referència o descriure a la persona va en relació al model escollit per 

enfocar l’atenció del seu tractament. Fins no fa molts anys, el model que 

predominava era el biomèdic, en què la persona és qui tenia la dificultat i 

l’objectiu era la rehabilitació; no tenint en compte altres factors del seu dia a 

dia, només el diagnòstic mèdic. Amb els anys i en l’actualitat, això està 

canviant, atès que es lluita per atendre a les persones des d’un model 
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biopsicosocial, on la mancança rau en què la societat no està dissenyada i 

adaptada a elles, i on es tenen en consideració tots els factors que envolten a 

la persona en qüestió.  

 

Actualment, la figura de l’educació social esta reconeguda i capacitada per 

poder treballar amb les persones amb Diversitat Funcional. El punt de partida 

ara és la perspectiva social, el context; ja no es treballa únicament amb el  

propi individu. Per tant, es proporciona un acompanyament per tal de donar 

eines i recursos socials i culturals, amb el propòsit de facilitar la inserció i la 

participació activa de totes les persones en la societat. Ara bé, encara avui dia, 

hi ha tota una sèrie de necessitats a atendre en la societat perquè aquest 

col·lectiu pugui participar activament a la vida social. En aquest sentit, és 

indispensable seguir realitzant treballs de sensibilització a l’entorn per tal de 

desestigmatitzar i acabar amb els estereotips i prejudicis existents.    

 

És cert que l’educació social és una disciplina jove i es troba en un procés de 

consolidació i que, durant molts anys, ja hi ha hagut persones que han treballat 

per la inclusió de les persones amb Diversitat Funcional. En efecte, hi ha 

moltes entitats i fundacions que fa anys que lluiten i reivindiquen els drets de 

les persones amb Diversitat Funcional. Per exemple, existeix l’Organització 

Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE), la qual, amb la venda de loteria amb 

benefici de les persones afectades, ha donat visibilitat aquestes, treballant per 

la seva inclusió i adaptació de material així com lluitant per l’adaptació de les 

barreres arquitectòniques.  

 

Tanmateix, hi ha diferents professions que donen suport a les persones amb 

Diversitat Funcional: la psicologia és l’encarregada de fer un acompanyament i 

treball de la part més psicològica i emocional; el treball social és aquell que 

proporciona ajudes de sol·licituds més burocràtiques. L’educació social és 

aquella que està al costat de la persona dia a dia per treballar aspectes 

socioeducatius, sempre tenint en compte el context, des de la mirada sistèmica 

que el desenvolupament de les seves capacitats li facilita. Així doncs, el que 

aporta de nou l’educació social és una nova mirada dins de l’equip 

multidisciplinari.  

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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2. JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ  

 

La meva vinculació amb la Diversitat Funcional m’acompanya des de sempre. 

Quan era petita, els meus pares tenien uns amics que van tenir dos fills. El  fill 

petit tenia paràlisi cerebral. Recordo que m’encantava jugar amb ell, i no 

entenia per què quan anàvem al parc ell no podia pujar a res, perquè no hi 

havia res adaptat per ell.  

 

Els anys van anar passant i vaig entrar de voluntària a un esplai de persones 

amb Diversitat Funcional del meu poble. Estic molt agraïda per aquesta 

oportunitat, puix que aquest sí va ser el detonant que fes que em volgués 

dedicar a l’educació social i, especialment, a aquest col·lectiu, amb el propòsit 

de lluitar per la inclusió d’aquestes persones i trencar l’estigma que les envolta. 

Ara bé, sóc conscient que, moltes vegades, és per desconeixença i por.   

 

Un dia, quan estava amb aquest esplai a una de les placetes del poble, en la 

qual hi ha gronxadors i jocs pels infants, vam començar a jugar a fet i amagar. 

Jo em vaig amagar amb una noia, la qual, quan està molt contenta, té una veu 

molt aguda, però és mostra que està gaudint. No fèiem res més que amagar-

nos darrere de la caseta de fusta, però un pare va agafar a les dues nenes que 

venien amb ell i se les va endur, dient que no podien estar al nostre costat, i 

marxaven cap a casa. A mi, personalment, em va causar molt de dolor i no vaig 

saber com reaccionar en aquell moment. Ara, amb aquest treball, crec que tinc 

l’oportunitat de poder reaccionar, de poder aportar una acció socioeducativa a 

la comunitat que comporti un canvi en aquest aspecte. I és que, tant de bo en 

aquell moment les nenes haguessin dit: “No papa, no marxem… elles estan 

jugant com nosaltres i tenen el mateix dret”.    

 

Per la meva feina posterior, d'educadora respir o assistent personal d’infants 

amb Diversitat Funcional, sempre he sentit les mirades dels altres: algunes de 

planyença, altres de desconfiança i altres de menyspreu.  Per exemple, una 

altra situació viscuda és amb un dels nens amb el que treballo, el qual porta 

fèrules a les cames i camina amb l’ajuda d’un caminador. Quan sortim a 
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passejar pel poble, molts infants se’ns queden mirant, els sorprèn; no estan 

habituats a veure aquests dispositius, ja que estan en una edat de 

descobriment. Davant d'aquesta situació, normalment, pregunten als pares: 

“per què aquest nen camina així?” Les respostes són diverses, però la majoria 

actuen de la mateixa manera: estirant el braç de l’infant dient que no miri, o 

dient que té problemes. A mi m’agradaria, i en alguna ocasió ho he fet, explicar-

li a l’infant el perquè fem ús de les fèrules i del caminador, atès que la diversitat 

no ha de ser mai un tabú. I és que, perquè hi hagi inclusió, ha d’haver-hi 

informació i formació. Des de l’educació social es pot donar una resposta 

socioeducativa a aquesta necessitat, per la qual cosa és important treballar 

contínuament perquè sigui possible.  

 

 

3. OBJECTIUS 

 

A continuació, es presenten els objectius generals i específics, entenent 

aquests últims com la consecució dels primers.  

 

1. Detectar l’estigma social que pateix el col·lectiu de la Diversitat Funcional.  

1.1. Revisar bibliografia relacionada amb el concepte de l’estigma i realitat 

social del col·lectiu.  

1.2. Descriure tipus i característiques de la Diversitat Funcional.  

1.3. Explorar estudis referents sobre la percepció de la societat en 

referència a la Diversitat Funcional. 

1.4. Relacionar la figura de l’educació social envers les campanyes de 

reducció i sensibilització del col·lectiu de la Diversitat Funcional.  

1.5. Detectar la concepció social de la comunitat a través d’enquestes.  

2. Desenvolupar una resposta socioeducativa que afavoreixi l’aproximació de 

la realitat del col·lectiu de la Diversitat Funcional a la comunitat.  

2.1. Cercar mecanismes d’accions i possibilitats de reducció de l’estigma 

social realitzades per entitats d’arreu de Catalunya.  
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2.2. Dissenyar una proposta de sensibilització a infants que afavoreixi la 

interiorització de la realitat social per reduir l'estigma del col·lectiu 

d’estudi. 

 
 
4. MARC TEÒRIC 

 

La fonamentació teòrica d’aquest treball de fi de grau gira entorn del concepte 

Diversitat Funcional i estigma, així com la figura de l’educació social al voltant 

aquest. 

 

4.1  EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE DIVERSITAT FUNCIONAL 

 

Abans de començar a definir el concepte de Diversitat Funcional, s'analitza com 

s’ha arribat a l’actual conflicte dialèctic en si s’ha d’anomenar persona amb 

Discapacitat o persona amb Diversitat Funcional. Això és imprescindible per 

poder dissenyar una campanya de sensibilització posterior des d'una 

perspectiva inclusiva, atès què, malgrat pensar que són dues maneres 

sinònimes de referir-se a aquest col·lectiu, la realitat és que tenen connotacions 

diferents.  

  

Primer de tot, s'ha de tenir present que el llenguatge no és simplement una 

pràctica comunicativa sinó que, de forma inconscient, "la gent el fa servir per 

construir versions sobre el món social en què viuen" (Pallí i Martínez, 2008:53). 

Per consegüent, “no es una retórica que se desliza libremente de observación 

en observación; no es una medida del otro, sino una percepción de la distancia 

a su respecto” (Skliar, 2009:15 citat a Planella, 2017:39). Per aquest motiu, és 

important que se sigui curós amb el llenguatge que s'empra com també que es 

reflexioni sobre si allò que es diu és el que, realment, es vol transmetre. 

 

El concepte de Diversitat Funcional no existia inicialment, sinó que es feia 

servir termes com: discapacitat, subnormal, deficiència, retard mental, 
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demència o minusvàlid, etiquetes que van estar avalades per la ciència i 

recollides en els seus manuals.  Aquestes atribucions dels prefixos sub-, dis-, 

minus- fa referència a "lo anormal, deficitario, disfuncional, minusvalía, 

carencia, desvalor,... […] para Foucault supone introducir la norma, la regla, el 

orden, la función como instrumento de normalización, lo que funciona en tanto 

disciplina y regulación como forma de poder y control social"  (Menéndez i 

Armas, 2019:24). Per tant, són termes que generen un "nosaltres" enfront d'un 

"ells", procés en què emergeix la identitat social però, també, l’estigma envers 

aquest col·lectiu, considerat allunyat de la societat normalitzada.1 

 

Aquesta necessitat de categoritzar les coses, no són només una forma 

d'anomenar sinó que aquests noms "implica un conjunt específic de rols, 

atributs, representacions i percepcions socials" (Pujal, 2008:27) implicant, així, 

les comparacions entre uns i altres, siguin positives o negatives.  

 

L'any 1980 l'OMS, va publicar  un manual de classificació anomenat 

Clasificación Internación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM), el qual té la finalitat de poder catalogar i classificar les conseqüències 

que les malalties deixen en el cos de la persona i com l'afecta en relació amb la 

societat. Per tant, la discapacitat és entesa doncs com: 

 

Toda disminución (restricción) o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de un margen que se 

considera normal para un ser humano. La discapacidad sería así el resultado de la 

incidencia de una deficiencia que restringe o  anula las habilidades de una 

persona para desarrollar una actividad considerada normal dentro de su contexto 

socio-cultural (CIDDM citat a  Rosato i Angelino (coord), 2009: 44-45) 

 

Aquesta manera d'entendre les persones amb Diversitat Funcional és la pròpia 

del model biomèdic, el qual defensa que la limitació i la dificultat que mostra la 

                                                           
1
 La societat normalitzadora és aquella adquisició d'informació transmesa pels agents 

socialitzadors (família, escola, amics, mitjans de comunicació, que transmeten els "valors, 

models de conducta, informació impregnada de valors, etc." (Pallí i Martínez, 2008:21), és a dir, 

allò que s'estableix com normes implícites o explícites, que marquen allò que és considerat 

correcte o no.   
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persona recau sobre d'aquesta, puix que la persona és vista com quelcom que 

té una mancança d'adaptació a la societat causada per una malaltia o un 

trauma. Així, la tasca s'orienta a rehabilitar a les persones, a fi de capacitar-les 

per poder treballar. Ara bé, també es basa en la filosofia de beneficència i 

assistencialisme, puix que es considera que no es pot valer per si mateixa. 

 

Per sort, la mirada cap aquest col·lectiu ha anat variant al llarg del temps 

passant del model biomèdic, que es comentava anteriorment, a un model 

social. Quan es fa referència a allò social, el centre no és la persona sinó que 

és un problema sociopolític "causado por las barreras y la marginación de las 

sociedades hacia aquellas personas que no tienen las condiciones que se 

consideran normales y deseables" (Canimas, 2015:80). Per tant, la solució 

recau en fer les modificacions necessàries en l'entorn perquè la persona pugui 

participar en plena llibertat, sense tenir en compte les seves dificultats i  

convertint-se en una persona activa a  les diferents esferes vitals. Així doncs, 

ha d’haver-hi una voluntat política perquè aquests canvis puguin ser possibles.  

 

Un tercer paradigma, que també existeix entorn del col·lectiu, és el model 

biopsicosocial, el qual és reconegut per la Classificació Internacional del 

Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF). Segons aquest, la 

discapacitat és com un conjunt d'elements biològics, socials i culturals  "que 

conforman interrelaciones en donde todas se ven afectadas si una cambia" 

(Hoover I Gil, 2007: 52). 

 

L'any 2001, neix el Fòrum de Vida Independent i Divertat, una comunitat virtual 

formada per persones amb diversitat funcional que tenen per bandera combatre 

la discriminació per raons de la diversitat funcional. La paraula Divertat, tal com 

ells afirmen, és una paraula inventada que sintetitza els termes dignitat i 

llibertat, per així lluitar pels drets de les persones amb diversitat funcional.  

 

Aquesta mateixa comunitat és la que fa una reflexió sobre el concepte 

discapacitat i fan una proposta de canvi de concepte pels termes Diversitat 

Funcional, el qual té una mirada social- hermenèutic, tal com afirma Canimas: 

"(donde) lo biológico y los social desaparecen para dar lugar a lo social- 
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hermenéutico" (2015:82). En aquest sentit, la dificultat no és de la persona per 

haver nascut amb un diagnòstic o haver patit un traumatisme, sinó que és un 

problema únicament i exclusiu de la societat.  Es basen, així doncs, en la 

Declaració dels Drets Humans de l'ONU, de l'any 1948, la qual recull que 

"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros".  

 

D'aquesta manera, si es desglossa el terme, tenim: per una banda, el concepte 

diversitat, que fa referència allò que és variat i diferent; per altra banda, el 

terme funcional, que es refereix allò que pertany a les seves funcions. Així 

doncs, quan es parla de la suma d'aquests termes, de la Diversitat Funcional, 

es refereix al fet que totes les persones de la societat tenen unes determinades 

capacitats i tothom fa les mateixes accions, però de forma diferent. La qüestió 

està en el fet que no es facin discriminacions per no fer-ho com la norma social. 

Com exemplifica Romañach i Lobato: "una persona con una lesión medular 

habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población 

lo hace utilizando las piernas: misma  función, manera diversa" (2005:325).  

 

Es pot concloure, per tant, que el model biopsicosocial es desvincula de les 

perspectives anteriors, on la persona és el resultat d’un diagnòstic per una 

persona independent, podent ser ciutadans productius (no es pot oblidar que 

vivim en una societat neoliberal i capitalista on la producció és la base del 

sistema socioeconòmic i cultural) i que poden prendre les seves pròpies 

decisions. Ara bé, aquesta autonomia no queda supeditada al fet que no puguin 

necessitar de terceres persones per les seves activitats de la vida diària, però 

sempre que la persona la reclami.  

 

4.2. TIPUS DE DIVERSITAT FUNCIONAL I SUPORT  

 

Més enllà d’un diagnòstic individual i per tal d’agrupar la Diversitat Funcional, 

atenent a necessitats de suport segons dificultats presentades, Planella (2017) 

recull la classificació que se'n fa, per tal de poder contribuir a dotar de contingut 
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la sensibilització que es fa en aquest treball. I apropar a la societat els diferents 

tipus de Diversitat Funcional, amb la finalitat que puguin identificar i conèixer el 

suport que demanda el grup.  

 

● Persones amb diversitat funcional física o motriu: persones que 

tenen alteracions en el seu aparell locomotor a causa d'un mal 

funcionament del sistema nerviós o muscular. Aquesta alteració dificulta 

o impossibilita la mobilitat funcional d'una o diverses parts del cos.  

● Persones amb diversitat funcional sensorial: alteracions en un dels 

sentits, en especial la vista i l'oïda.  

● Persones amb diversitat funcional psíquica: persones que presenten 

alteracions en la conducta adaptativa o de relació amb la societat, per 

altra banda, també s'inclouen les malalties relacionades amb la salut 

mental.   

● Persones amb diversitat funcional intel·lectual: tota persona amb 

limitacions significatives en el seu funcionament intel·lectual així com en 

conducta adaptativa. Específicament, tenen un coeficient intel·lectual 

igual o menor de 70.  

● Persones amb diversitat funcional orgànica: limitació per fer una 

activitat a conseqüència d’una deficiència localitzada en un òrgan, en el 

sistema fisiològic o per una malaltia crònica, és a dir, per raons 

biològiques.  

● Persones amb diversitat funcional múltiple: són aquelles que tenen 

més d'una limitació de les anteriors descrites. 

 

A partir del vídeo de la Fundació Prevent, "Lo incorrecto", del llibre de Carolina 

Fernández, Capacidades diversas y educación social, i del Ministeri de Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat, es fan indicacions de sentit comú i bàsiques que, 

també, poden servir per a persones sense Diversitat Funcional. Aquestes van 

des de tractar a la persona en primera persona i preguntar-li si necessita ajuda, 

a adaptar les activitats, objectes i la forma de comunicar. A raó d’això, s'ha 

creat una guia per poder compartir amb la societat on s’especifica com tractar a 

les persones amb Diversitat Funcional. (Veure annex 1) 
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Amb aquestes recomanacions i estratègies es fomenta que la societat pugui 

garantir la plena inclusió d’aquest col·lectiu en aspectes comuns de la vida 

diària. En l’apartat 4.5 del treball hi ha una representació gràfica dels punts  des 

dels quals s'ha de dur a terme la intervenció i amb ella el canvi de tractament 

que se'n fa.  

 

4.3. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE ESTIGMA 

 

Una de les principals dificultats de les persones amb diversitat funcional no és 

la seva limitació física, mental o social, sinó la forma en què la societat les 

tracta i les mira. No s’ha d'oblidar que la construcció i reproducció d'arguments 

estigmatitzadors i discriminatoris no és quelcom propi d'una etapa o una 

societat determinada, sinó que és un fenomen universal i propi de l'espècie 

humana, ja que és "un rasgo general de la sociedad, un proceso que se 

produce dondequiera existan normas de identidad" (Goffman, 1963:152 citat a 

Parada, 2004:105). De fet, la societat és qui "establece los medios para 

categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben 

como […] naturales en los miembros de cada una de esas categorías. El medio 

social establece las categorías […] que en él se pueden encontrar". (Goffman, 

1963:13-14). Es tracta, així doncs, d'una construcció sociocultural arran d'unes 

creences en les quals es categoritza a les persones. D'aquestes 

categoritzacions, Tajfel (1979) en parla a través de la Teoria de la identitat 

social (TIS). L’autor defineix la identitat de les persones pels atributs personals 

(la pròpia identitat) però també dels atributs col·lectius del grup, un grup en el 

qual es pertany en concordança a les similituds i semblances.  

 

En relació a això, formar part d'un grup o altre pot generar discriminació i 

actituds d'estigma, tal com es comentava anteriorment. Aquest tipus de 

comportament es poden desglossar en estereotips, prejudicis, discriminació i, 

finalment, l'estigmatització. Tant la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya en el dossier “Estrategias de lucha contra el estigma en salud 

mental” (2013), com Pujal (2008) els descriuen de forma detallada:  
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● Els estereotips: són un conjunt de creences errònies en referència a un 

grup o col·lectiu de persones. 

● Els prejudicis: són emocions i sentiments, generalment negatius, que la 

societat té envers un grup estereotipat i que, per tant, l'actuació envers 

aquest també serà negativa. 

● La discriminació: és un procés social i acceptat per un sector de la 

població, per privar els drets de les persones i col·lectius que són 

estereotipades. El resultat final és l'aïllament del grup o col·lectiu 

quedant exclosos de la societat.   

Per tant, deixar-se emportar pels estereotips i caure en els prejudicis i la 

discriminació acaba desembocant en una situació d'estigma. Molts autors han 

descrit aquest concepte, però la definició més universal i vigent és la que va 

realitzar Goffman, el qual diu que l'estigma és un "atributo profundamente 

desacreditador" (1963:15). 

       Gràfic 1: Construcció de l’estigma 

            Font: Elaboració pròpia  
 

4.4. ESTIGMA I DIVERSITAT FUNCIONAL: UNA MIRADA A LA 

COMUNITAT 

 

En les últimes dècades, s’observa que hi ha hagut un desenvolupament 

important, el qual va en ascens, en els canvis que s’estan produint en les 

societats occidentals respecte a les persones amb Diversitat Funcional. 

Aquests canvis, han suposat una transformació en el propi model en què 

s’estructura la manera de percebre i tractar al col·lectiu, tal com afirma Victoria 

(2012). 

 

ESTEREOTIP 

• coneixements 

PREJUDICI
  

• emocions 

DISCRIMINACIÓ 

• comportaments 
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• resultats 
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Per veure la realitat i aquest avanç, es poden comparar dues enquestes del 

CIS: la primera és del març del 2003 i la segona de desembre de 2013, les 

quals ambdues fan servir les mateixes preguntes, explorant com se sent la 

persona davant d’una persona amb Diversitat Funcional. (Veure Annex 2). En 

aquestes, hi ha un avenç important, un 10,8% de les persones enquestades 

l’any 2013 se senten molt o bastant còmodes  en presència d’una persona amb 

Diversitat Funcional.  

 

Malgrat que aquestes dades en augment, no es pot obviar que encara hi ha 

estigma envers el col·lectiu. Com s’ha esmentat anteriorment, el llenguatge és 

la nostra forma de comunicació per excel·lència. Si s’analitzen els mitjans de 

comunicació, es pot veure quin tracta en fan de la Diversitat Funcional. En 

l’estudi de Fernández-Cid (2010) confirma que les notícies amb relació a 

l’atenció del col·lectiu són molt marginals i només es fan notables quan són 

situacions espectaculars o dramàtiques, és a dir, quan són impactants i, fins i 

tot, poden crear certa morbositat. A banda d’això, també són notícia davant 

d’algun dia assenyalat al calendari, com el 3 de desembre, dia mundial de la 

discapacitat, o per temes relacionats en modificacions de lleis o campanyes 

electorals.  S’ha de tenir en compte, també com els titulars reflecteixen la 

notícia. A continuació, una mostra de titulars de diferents notícies d’anys 

diferents, per corroborar quin paper juga el llenguatge en els mitjans de 

comunicació. .  

 

El següent titular és del 28 de desembre de 2002 extreta del diari El país. 

 

Noticia del dia 20 d’abril de 2018, diari El País 

 

Titular del 20 de juny de 2021, diari El Periódico.  

 

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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4.5. LA FIGURA DE L'EDUCACIÓ SOCIAL EN RELACIÓ AMB 

L'ESTIGMA I LA DIVERSITAT FUNCIONAL  

 

L’educació social treballa per garantir els drets universals fonamentals per a 

totes les persones, puix que l’educació és un dret que avalen tots els marcs 

jurídics, des de les administracions locals fins a internacionals.  

 

Hi ha diferents definicions que descriuen l’educació social en relació amb la 

seva intencionalitat, com per exemple ASEDES o AIEJI. Si s’agafa de 

referència el Codi Deontològic de l’educació social publicat per ASEDES (2007) 

en ell es troba la definició de la nostra professió, així com els objectius 

d’aquesta i les seves funcions i competències. Concretament, recull que 

l'educació social és un dret de la ciutadania, la qual a través d’accions 

educatives i mediadores possibilita contextos per tal que el subjecte s’incorpori 

en la societat, creant així una nova xarxa social. No obstant això, per estar 

inclòs socialment, es necessita la promoció cultural2, la qual estableix les 

normes socials a seguir.  

 

L’Associació Internacional de Educadores Sociales (AIEJI), per la seva banda, 

exposa que la finalitat de l’educació social és facilitar la “articulación social e 

impedir la marginación y la exclusión a través de un proceso de interacción 

social para apoyar al individuo y a los grupos de riesgo en cuestión, para que 

puedan desarrollar sus propios recursos en una comunidad cambiante” (AIEJI, 

2009:8). 

 

Tenint en consideració les característiques anteriors, s’evidencia que l’educació 

social atén al procés de socialització de la persona per facilitar-li l'accés a la 

cultura i en conseqüència la inclusió en la societat. Aquest acompanyament 

sempre es farà tenint en compte la participació activa de la persona, respectant 

els seus temps de treball, les seves necessitats i demandes. A més, l’educació 

                                                           
2
 Promoció cultural entesa com un procés actiu, i en constants actualitzacions, on es relacionen 

els diferents actors i agents socioculturals per que s'insereixin dins de la transformació de la 

realitat en la que conviuen, tenint com a punts de partida les bases sociohistòriques i culturals 

del moment i lloc en què es troben.  
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social té una sèrie de funcions respecte de la comunitat i l’entorn de la persona, 

i això és clau en les persones amb Diversitat Funcional per tal de fomentar la 

seva inclusió i canviar la imatge i perspectiva que es té envers elles. 

 

Moltes vegades, la discriminació que pateix aquest col·lectiu per part de la 

societat no es fa de manera voluntària o conscient, sinó que és per una qüestió 

cultural, és a dir, és un aprenentatge que s’ha anat adquirint i els prejudicis 

previs s’han enquistat. Per aquest motiu, és important la nostra tasca com a 

educadors socials, per tal de poder desenvolupar accions socioeducatives en la 

comunitat i, així, combatre la visió  assistencialista negativa que hi ha, com 

també donar visibilitat a les persones amb Diversitat Funcional com a persones 

de dret. La finalitat principal, com afirma Planella (2017), és erradicar la 

categorització de les persones per tal que passem “d’adjectivar-les” a 

“substantivar-les”. 

 

Per aquesta raó, l’educador/a social, per una intervenció significativa en la 

comunitat i atenent a Fernández (2019), ha de tenir en compte els sistemes 

que incorpora la persona. En aquest sentit, orientar la seva acció a: 

 

● Consciència i acompanyament familiar: la família és el primer 

microsistema a treballar, puix que són les persones que conviuen amb la 

persona amb Diversitat Funcional i són els primers que han de trencar 

amb les idees preestablertes sobre aquesta nova situació. Per això, se’ls 

ha de proporcionar eines i recursos així com acompanyar-la en les seves 

necessitats.  

● Comunitat: la societat ha de modificar les seves actituds i s’ha d’adaptar 

a les necessitats de tota la població, perquè si no aquest col·lectiu no pot 

aconseguir la plena inclusió.    

 

Seguint la línia de Fernández (2019) i agafant la presentació simbòlica de la 

teoria ecològica de Bronfenbrenner, es pot representar el nivell d’actuació en 

què s’hauria d’actuar: 
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Gràfic 2. Intervenció 

Font: Llibre Fernández i Bronenbrenner. Elaboració pròpia 

 

En aquest sentit, les funcions entorn del procés de desestigmatització  són:  

- Dissenyar programes de sensibilització en l’acció comunitària.  

- Fer un acompanyament a les persones amb diversitat funcional per la 

plena inclusió.  

 

Ana Clara Tortone (2015), en una conferència al TEDxUCES parla del seu fill, 

el qual té Síndrome de Down. En aquesta proposa canviar la mirada a la 

diversitat i planteja que desdramatitzar el fet de tenir un fill amb Diversitat 

Funcional és la clau per aconseguir la seva plena inclusió de les persones amb 

Síndrome de Down. A banda d’això, d’aquesta xerrada s'extreu que l’educació 

social es pot posar en pràctica per treballar amb aquest així com en el seu 

entorn més pròxim, però també per a la realització de campanyes de 

sensibilització. Per tant, l’acció que ha de complir l’educació social en vers la 

Diversitat Funcional és treballar mitjançant les D:  

 

 Des-dramatitzar:  Tenir un fill, un familiar amb Diversitat Funcional, pot 

ser un cop fort emocionalment, puix que encara existeixen estereotips i 

prejudicis entorn del col·lectiu, però no vol dir que la persona no pugui 

esdevenir una persona de dret. 

 Des-patologitzar: La Diversitat Funcional no és una “malaltia” que 

s’encomani. Si bé és cert que certes persones necessiten més atenció i 

cura i tenen un estat de salut més vulnerable, no és una condició i un tret 

distintiu dins de la diversitat de cadascuna de les persones que forma 

part de la societat.  

 Des-etiquetar: La societat necessita posar nom i etiquetes a  tot per tal 

de poder classificar i ordenar  la realitat. Nogensmenys, el que s’ha de 
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lluitar és perquè aquestes etiquetes no portin 

implícites  l’exclusió i l’estigmatització. Un exemple 

d'això, és la campanya que fa la Fundació ECOM per 

commemorar els seus 50 anys on parla de “persones”.  

 

Il·lustració 1. Campanya publicitària 50 anys d' ECOM 
Font: ECOM 

 

4.6. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ A LA COMUNITAT DE 

CATALUNYA 

 

Són moltes les entitats i fundacions que fan difusió i campanyes de 

sensibilització sobre la Diversitat Funcional a la comunitat, tal com s'ha 

esmentat anteriorment.  Per aquest motiu, es proposa una petita ressenya d’un 

recull d’entitats que treballen l'aproximació de la realitat del col·lectiu a la 

societat a partir de diferents recursos:  

 

 Fundació Maresme. Projecte Santi: la Fundació 

Maresme és una  

entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que 

cerca i promou la integració de la Diversitat 

Funcional Intel·lectual, des de la normalització de la 

diversitat. En Santi és un ninot de color groc, el qual 

és la imatge representativa d’aquesta lluita. A través 

del lema “jo sóc com tu” es duen a terme diferents 

actuacions a la ciutat de Mataró i comarca del 

Maresme, on hi ha una venda de marxandatge i també una festa dins les 

Santes de Mataró anomenada DISANTES, en la qual es fa una gran 

coreografia amb una cançó escrita especialment per l’ocasió. Aquesta es 

treballa des de les escoles amb la intenció de  fer  visible als infants de 

la població que la Diversitat Funcional existeix.  

 Fundació ECOM: treballa per defensar els drets de les persones amb 

Diversitat Funcional Física o motriu. Ho fa a partir de campanyes de 

Il·lustració 2 En Santi 
Font: Fundació Maresme 
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sensibilització a través  de tallers d’experimentació i espectacles de 

titelles i la campanya “vida independent”, on es busca promoure la vida 

independent de les persones amb Diversitat Funcional física. Aquesta 

campanya és a través d’un documental, acompanyament a altres 

entitats,  i treball amb els tècnics de serveis socials de Barcelona.  

 Ràdio Nikòsia: neix amb la finalitat de trencar amb l’estigma de les 

persones diagnosticades amb Salut mental, on se’ls dóna veu, a partir 

d’una emissora pròpia de ràdio, per demostrar que són molt més que un 

diagnòstic.  

 

És interessant veure com aquestes tres iniciatives tenen  un mateix objectiu, 

però amb una metodologia ben diferent: el projecte Santi  treballa a partir de 

crear un objecte, donar-li vida per tal d’humanitzar la situació, però el missatge 

es transmet mitjançant la festa i la diversió. I és que, pels infants de Mataró en 

Santi és un personatge molt estimat, per la qual cosa molts d'aquests tenen els 

peluixos que les persones que treballen a la fundació fabriquen, a part de portar 

la roba o la resta de marxandatge. Per la seva banda, la fundació ECOM 

treballa, a l'última campanya, per exemple, a través de missatges directes, els 

quals es troben a la via pública i, per tant, té un abast social, puix que tothom 

llegeix aquest cartell. En canvi, Ràdio Nikòsia treballa a partir de les històries 

de vida de les persones, amb programes de ràdio on els donen veu de forma 

directa i poden expressar-se amb llibertat. 

 

Amb aquests exemples s’evidencia que, perquè un missatge pugui arribar a la 

gent avui en dia, és molt important que sigui visual, que la societat pugui veure-

ho i experimentar. En altres paraules, ha de crear un sentiment i remoure per 

dins, per ser conscient de la necessitat de trencar les etiquetes i 

discriminacions existents en la societat. 

 

4.7. ADOLESCÈNCIA I DIVERSITAT 

 

L’adolescència no és una simple fase entre la infància i l’edat adulta. En efecte, 

és just en aquest moment del cicle vital en què es produeixen no només els 
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canvis puberals sinó també biològics, psicològics i socials, tal com afirmen 

Pineda i Aliño (2002). En relació amb això, les característiques psicosocials 

més importants d’aquesta etapa són:  

 

− La recerca i la construcció de la seva pròpia identitat.  

− Agrupació entre iguals. 

− Evolució del pensament del concret a l’abstracte.  

− Qüestionament del perquè de les coses i, per tant, formulació 

d’hipòtesis, correcció de  falsos preceptes i elaboració de les seves 

pròpies conclusions.  

A banda d’això, és l’etapa on comencen agafar consciència de les diferències 

que caracteritzen a totes les persones de la societat, però també de començar 

a crear la pròpia identitat social, tal com afirma Tajfel (1979) en la seva Teoria 

de la identitat social, en l’estudi de Scandroglio, Martinez i Sebastian (2008). 

Aquesta teoria parla de la necessitat de catalogar a les persones en funció de 

les percepcions i atributs, gràcies a la qual la persona se sent identificada en un 

grup social concret, on la categorització del jo i la creació de la identitat es 

formarà seguint les normes i les idees preestablertes del grup. Així, tota 

persona que no formi part d’aquest grup quedarà exclosa, puix que la 

comparació sempre es classificarà negativament a l’altre grup.  

 

Nogensmenys, no es pot deixar de banda que aquestes categoritzacions "son 

aprendidas en el seno de la familia [...] a las influencias que se derivan de su 

ambiente y quedan reflejadas en conversaciones cotidianas, en las películas, 

en los cuentos" (García-Lago, 2002:3). Per tant, es van normalitzant els 

prejudicis i els estigmes ja siguin per raons: emocionals (per sentir-se superior 

a la resta), per la necessitat de justificar els estereotips (si la persona creu en 

una idea, les seves accions es veuran determinades perquè aquesta sigui real) 

o simplement per repetició ("toda acción repetitiva puede generar hábitos y 

estos pueden derivar en prejuicios discriminatorios" (Íbid:2)).  

 

Per aquest motiu, si es parteix de la idea de John Locke i la seva Teoria de la 

tabula rasa, seguint la idea d'Aristòtil, s’afirma que l'ésser humà no té habilitats 

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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ni coneixements innats, sinó que aquests van desenvolupant-se t mitjançant 

l'experiència i l'aprenentatge.  

 

A raó de tot l’exposat anteriorment, es determina que l’etapa de la primera 

adolescència és el moment clau per treballar els estigmes que pateixen les 

persones amb Diversitat Funcional, atès que és un moment de canvis, entre 

ells el pas a l’educació secundària, on es crearan nous grups en funció de les 

seves aficions, gustos i pensaments. Això implica que tota persona que no els 

comparteixi, tingui dificultats o que no segueixi les normes i conductes 

establertes per la societat quedarà exclosa del grup; per això, és tan necessari 

treballar en aquest moment vital, a fi de fer-los entendre de la diversitat en la 

nostra societat.  

 

 

5. METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ  

 

La metodologia que s'empra és la qualitativa, ja que es recullen les dades en 

relació amb la percepció i mirada cap al col·lectiu d'estudi, a través d'una 

enquesta tancada. La informació obtinguda s'ha analitzat, posteriorment, la 

qual ha servit per dissenyar l'acció socioeducativa 

 

5.1. PARTICIPANTS DE L'ENQUESTA 

 

La mostra de participants seleccionats per dur a terme aquest treball empíric 

està composta per un total de 367 persones de les quals 294 són dones, 68 

homes i 6 persones no binàries.  

 

L'enquesta va destinada a la població del territori català major de 18 anys. La 

informació obtinguda es categoritza per franges d’edat de 10 anys per una 

qüestió personal de fer franges uniformes, exceptuant la franja de 18 a 20, ja 

que són les franges més pròximes als destinataris de l'acció educativa que es 

realitzarà a posterior. Són una franja d'edat que tot just han sortit de l'etapa de 

l'adolescència i entren a l'adultesa.  
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5.2. PRESA DE CONTACTE  

 

Per tal de poder realitzar un estudi significatiu, és important tenir un gran 

nombre de dades. Donat el temps limitat per fer l'estudi i convivint amb una 

pandèmia mundial, s'ha escollit l'enquesta per tal d'arribar a un nombre més 

gran de persones, la qual s'ha creat amb el formulari ofert pel programa de 

Google Forms. Aquesta enquesta s'ha proposat a quatre grups amb 

característiques diferents en relació amb la vinculació amb la Diversitat 

Funcional. Gràcies a la tècnica bola de neu, les persones han compartit 

l'enquesta a través dels seus contactes. D'aquesta manera, s'ha arribat a un 

major nombre de persones possibles.  

 

La presa de contacte s'ha fet a través dels quatre focus principals, mitjançant 

les  xarxes socials, Whatsapp i Facebook: 

 

● Companys de la universitat: els participants, estudiants del grau 

d'educació social, tenen una certa sensibilitat pel col·lectiu, així com una mirada 

inclusiva davant dels col·lectius en risc o exclusió.   

● Comunitat educativa de l'Escola d'Educació Especial: inclou el 

professorat i a totes les famílies i context més pròxim. Són persones que 

tracten i la Diversitat Funcional en primera persona, puix que conviuen sigui de 

forma laboral o familiar amb infants i  persones amb Diversitat Funcional.  

● A la meva família i amistats: persones que no tenen, a priori, un vincle 

amb el món de la Diversitat Funcional.  

● Pàgines de Facebook de la població Canet de Mar i Mataró: 

ambdues poblacions tenen institucions i entitats que treballen per la inclusió de 

les persones amb Diversitat Funcional. No obstant això, no significa que tinguin 

una mirada inclusiva.   

 

Cada vegada que s'ha enviat el formulari, aquest ha anat acompanyat d’una 

petita explicació, sobre qui és l’autora, la justificació de la realització de 

l’enquesta, el temps que es triga a completar-la i, sobretot, especificant que és 

voluntari, sense fins lucratius i anònima. A més, dins del formulari s'han fet les 
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indicacions per saber com respondre el qüestionari i, per últim s'ha destinat 

unes línies per agrair la col·laboració dels participants.  

 

5.3. TEMPORALITZACIÓ  

 

El formulari s'ha enviat el dia 10 de novembre a través dels quatre focus 

preestablerts com a punt de partida. Cada dos dies, s'ha observat el nombre de 

respostes. Al cap de sis dies es torna a fer una segona difusió. Després de nou 

dies d’haver enviat l’enquesta per les diferents xarxes socials, aquesta ha 

quedat tancada per tal de procedir la seva anàlisi.   

 

5.4. TÈCNICA DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ 

 

Per recollir les respostes de l'enquesta, s'ha fet servir l’escala Linkert, ja que 

permet obtenir respostes clares i concises sobre el nivell d'acord o en desacord 

sobre el tema proposat en la mateixa. Gràcies al fet d'haver fet servir Google 

Forms, com s'ha dit anteriorment, s'ha pogut arribar a més gent i, per 

consegüent, assolir més respostes en un temps més curt.  

 

L’enquesta s'ha dissenyat a partir de diferents indicadors que atenen a la 

Diversitat Funcional, els quals cada persona ha de valorar si està d’acord o en 

desacord. Per tant, els enquestats s’han hagut  de posicionar en una escala de 

“respuestas politómica con categorías ordenadas que oscilan entre el polo del 

acuerdo y el polo del desacuerdo” (Hernández, Espejo, González i Gómez, 

2001:136). Per això, a cada categoria de resposta se li ha assignat un número: 

1 per totalment d’acord, 2 per bastant d’acord, 3 per indecís/a, 4 per bastant 

desacord, i 5 per molt desacord. 

 

Com afirmen Hernández et.al (2001), aquest tipus de resposta fa que la 

persona s’hagi de posicionar en una o altra categoria. Ara bé, es poden crear 

moments de confusió pel que fan  les opcions centrals puix que, com no són 

extrems, una mateixa persona pot tenir dificultats en posicionar-se en una de 

les dues opcions. Per això, s’ha creat una categoria, intermèdia, d’indecís.  

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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5.5. INSTRUMENT D'ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ  

 

L'enquesta està formada per un total de trenta-dos preguntes, les quals estan 

dividides en cinc seccions diferents (veure annex 3): 

 

● Secció A:  

o Dades Generals: en aquesta secció es pretén conèixer el perfil 

de la persona i si té o no vinculació amb la Diversitat Funcional.  

▪ Preguntes: 1-2-3-4 

● Secció B:  

o Percepció: se cerca conèixer la percepció i els sentiments que 

tenen en relació amb les persones amb Diversitat Funcional.  

▪ Preguntes: 5-6-7-8-9-10-11-12- 17 

o Situacions: es pretén detectar l'opinió de situacions amb les 

quals es troben amb persones amb Diversitat Funcional 

▪ Preguntes: 13-14-15-16- 

o Drets: hi ha un recull de preguntes que parlen sobre els drets de 

les persones amb Diversitat Funcional  

▪ Preguntes: 18-19-20-21-22 

 

Les preguntes d'aquesta secció han estat basades en "L'escala de Actitudes 

hacia las personas con Discapacidad. Forma G"  de Verdugo, Arias i Jenaro 

(1994) (Veure annex 4), extretes de Saldaña, Aguilera, Moreno, Rodríguez 

(2006: 10-12). L'enquesta original està formada per trenta set ítems amb sis  

possibles respostes basades amb escala de Linkert, on 1 fa referència a estar 

“molt en desacord” i 6 “molt d'acord”. Aquestes preguntes es poden classificar 

en cinc subapartats: Valoració de limitacions i capacitats; reconeixement o 

negació dels drets; implicació personal o judicis de valor; qualificació genèrica i 

assumpció de rols.   

 

● Secció C:  

o Mitjans de comunicació i llenguatge: conèixer si tenen present 

o no al col·lectiu.  

▪ Preguntes: 23-24-25 
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● Secció D: 

o CIS: a partir dels ítems que es van utilitzar en les enquestes del 

CIS en 2003 i 2013, es planteja com se sentiria la persona 

enquestada en una situació concreta.  

▪ Preguntes: 26-27-28-29-30-31 

● Secció E: 

o Pregunta final: enfocada a fer una autoreflexió de la mirada en 

vers la Diversitat Funcional.  

▪ Preguntes: 32 

 

 

6. ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 

En aquest apartat, es presenta l’anàlisi dels resultats obtinguts del formulari de 

Google Forms, sobre la percepció que tenen les persones envers el col·lectiu 

de les persones amb Diversitat Funcional (veure annex 5). Aquesta anàlisi 

segueix la mateixa estructura de l’enquesta. Les dades estan analitzades per 

blocs per tal de facilitar la lectura.  

 

A l’enquesta han respost un total de 367 persones de les quals un 80,1% són 

dones respecte del 18,5% d’homes i el 1,6% no binari. D’aquestes, només el 

34,6% consideren que tenen una mirada molt inclusiva i un 44,4% basant 

inclusiva envers les persones amb Diversitat Funcional, mentre que un 14,4% 

esta indecisa, un 3,3%  es considera bastant inclusiva i un 3,3%  gens 

inclusiva.  D’aquestes 367 persones 161 han desenvolupat o desenvolupen una 

funció professional dins del col·lectiu, davant les 207 persones que han respost 

que no hi tenen relació. En aquest sentit es presenta un equilibri entre les 

persones que han respost i tenen contacte amb el col·lectiu i, l'altra part, sense 

experiència a priori.  

 

En relació a les respostes obtingudes segons franges d'edat, es representa a 

continuació de manera gràfica el percentatge de respostes:  
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Gràfic 3. Percentatge d’edats 
Font: Enquesta. Elaboració pròpia 

 

L'anàlisi dels resultats obtinguts segueix amb la mateixa fórmula d’estructura, 

és a dir per seccions. No obstant això, la secció A (dades generals) i la secció 

E (Pregunta final), ja han estat analitzades a tall d'introducció. 

  

Seguidament, es presenten les dades de la secció B, anomenada Preguntes 

d'estudi, amb les seves subseccions: percepció, situacions i drets. Al final de 

cada apartat hi ha una taula per tal de poder observar els resultats d'estudi.  

 

A continuació, la subsecció anomenada “percepció”, amb 9 preguntes, 

s’extreu que 169 persones consideren que les persones amb Diversitat 

Funcional tenen les mateixes capacitats davant de 115 enquestades que 

creuen que no les tenen, mentre que 83 persones no es posicionen.  Per altra 

banda, el 33,5% dels enquestats consideren que les persones amb Diversitat 

Funcional presenten una conducta adaptada a la seva edat cronològica, mentre 

que el 36% estan bastant o molt en desacord, el 30,5% restant  estan 

indecises. Davant la pregunta si consideren que les persones amb Diversitat 

Funcional tenen les mateixes possibilitats de futur, s’observa com els vots van 

creixent des de l’ítem molt d’acord al molt en desacord,  amb un 7,1%, un 

13,4%, un 15,3%, un 29,2% i finalment un 35,1% respectivament.   

 

Seguint dins la mateixa subcategoria s’observa com 207 persones estan molt o 

bastant d’acord en estar al costat de persones amb Diversitat Funcional 

respecte de 25 que es troben a l’altre extrem, la resta, 72 persones no es 
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posicionen. Alhora, un 53,1% està molt o bastant d’acord en pensar que les 

persones amb Diversitat Funcional són constants en el treball, mentre que un 

8,7% estant bastant o molt en desacord en aquesta afirmació, mentre que un 

36,2% mostra indecisió. Quan se’ls pregunta si seria apropiat que les persones 

amb Diversitat Funcional treballessin i visquessin amb persones sense 

Diversitat Funcional, un total de 289 estan d’acord enfront de 44 que estan a 

l’altra banda dels 34 indecisos. En la mateixa línia 303 persones consideren 

que les persones amb Diversitat Funcional poden fer tan bé les coses com 

qualsevol altra persona, respecte a 31 que estan en desacord i 33 no sabrien 

dir. Davant la pregunta si les persones amb Diversitat Funcional han de viure 

incloses a la societat (no disposant de dispositius socials), el 55,1% hi està 

d’acord respecte del 17,5% que s’hi oposa mentre que un 27, 5% mostra una 

actitud indecisa.  

 

Per últim, quan s’investiga si les persones amb Diversitat Funcional són 

capaces de portar una vida social activa, el 80,4% de les persones 

enquestades estan molt o bastant d’acord, mentre que un 11,7% està indecisa i 

un 7,9% bastant o molt en desacord. 

 

 

Taula 1. Respostes secció B. Percepció 
Font: Resultats enquesta. Elaboració pròpia 

 

En relació amb la subsecció anomenada “situacions” que està composta per 4 

preguntes, el 49,3% de les persones enquestades no mostren rebuig a l’hora 

de trobar-se amb persones amb Diversitat Funcional en situacions socials, 

mentre que un 41,7% no es posiciona i un 9% estaria bastant o molt en 

desacord. Quan es tracta de permetre i acceptar la invitació d’aniversari d’un 
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altre infant amb Diversitat Funcional, 327 persones estarien molt d’acord, 20 

bastant d’acord, 6 indecisa, 3 i 11 en bastant i molt en desacord. Continuant 

resultats similars, les persones parlarien amb els seus amics de manera natural 

que tenen un familiar amb Diversitat Funcional,  340 persones estan molt o 

bastant d’acord, 7 persones indecises i un total de 20 en bastant i molt 

desacord. Per finalitzar la subsecció, el 91,9% de les persones enquestades no 

els importaria treballar amb persones amb Diversitat Funcional, mentre que un 

3,8% i 4,3% es senten indecises o no estan d’acord, respectivament.  

 

 

Taula 2. Respostes secció B. Situacions 

Font: Resultats enquesta. Elaboració pròpia 

 

L’última subsecció “drets” de la secció B, té un total de 5 preguntes. Quan es 

pregunta si les persones amb Diversitat Funcional tenen dret a votar 16 estan 

en desacord respecte de les 292 persones que estan molt o bastant d’acord, la 

resta 59 no es posicionen. Però si és parlar del dret a tenir fills ara són 48 

persones les que estan en desacord, 212 persones d’acord i en la posició 

intermèdia 107 persones. Si es fa referència a si haurien de tenir les mateixes 

possibilitats d’oci un 92,3% afirmen que estan d’acord a diferència del 4,4% que 

no ho estan i el 3,3% que no ho saben. Per altra banda, pel que fa a les 

mateixes oportunitats laborals, el 88,3% responen que estan d’acord, el 4,4% 

que es posicionen en desacord i el 7,4% en una posició neutre. Per últim,  quan 

es pregunta si els infants amb qualsevol Diversitat Funcional haurien de poder 

anar a escoles ordinàries, el 24,8% dubta en la seva posició, i el 65,4% està 

d’acord respecte del 9,8% que no ho està.  
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Taula 3. Respostes secció B. Drets 

Font: Resultats enquesta. Elaboració pròpia 

 

En la secció C (mitjans de comunicació), el 65,1% de les persones 

enquestades consideren que els mitjans de comunicació no utilitzen un 

llenguatge inclusiu quan parlen de persones amb Diversitat Funcional, en 

comparació amb el 16,6% que considera que si ho fan i el 18,3% que no sap o 

no contesta. En la mateixa tònica un 60,8% afirmen que les persones amb 

Diversitat Funcional no hi tenen referents, davant del 27% que creuen que si i 

un 13, 6% no es posicionen. Pel que fa a la pregunta si consideren que els 

mitjans de comunicació són una font principal per erradicar l’estigma que 

pateixen les persones amb Diversitat Funcional, el 72,5% responen que si, un 

19,9 que no i la resta, un 7,6% no saben o no contesten.  

 

 

Taula 4. Respostes secció C. Mitjans de comunicació 

Font: Resultats enquesta. Elaboració pròpia 

 

Per finalitzar, a la secció D, no es fa servir els ítems “d’acord o desacord”, sinó 

que s’agafa els de l’enquesta del CIS del 2003 i 2013, on els enquestats havien 

de respondre quant còmodes es trobarien si tinguessin una companya de feina 

amb Diversitat Funcional. Els resultats obtinguts són els següents: 
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Tipus de 

Diversitat 

Funcional 

Molt 

còmode 

Bastant 

còmode 

Indecís/a Bastant 

incòmode 

Molt 

incòmode 

Intel·lectual 191 123 40 5 8 

Física 211 112 31 8 5 

Psíquica 91 136 84 39 17 

Sensorial 204 123 29 6 5 

Orgànica 238 100 18 5 6 

Múltiple 187 119 46 10 5 

Taula 5. Respostes secció D 
Font: Resultats enquesta. Elaboració pròpia 

 

 

7. PROPOSTA EDUCATIVA 

 

La proposta socioeducativa no es duu a terme en el període d’elaboració 

d’aquest treball, però no es descarta poder-la dur a la pràctica en un futur. 

Aquesta està dissenyada per alumnes de 6è de  primària, els quals tenen entre 

11-12 anys. Es proposa un taller d’una hora de durada amb l’objectiu de 

sensibilitzar envers la Diversitat Funcional i desestigmatitzar el col·lectiu, el 

qual es farà mitjançant un PowerPoint de presentació i dinàmiques 

 

7.1 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA EDUCATIVA 

 

Objectius Resposta a les 
necessitats 
detectades a 
l'enquesta 

Marc teòric de 
referència 

Activitat Durada 

 
 
 
 
Sensibilitzar 
envers la 
Diversitat 
Funcional 
 

Donar a conèixer 
que també hi ha 
una Diversitat 
Funcional no 
visible, la qual és la 
més estigmatitzada 
i la menys 
inclusiva. 

 Introducció 10 
minuts 

 Definició del 
concepte de 
Diversitat Funcional 

Què en 
sabem de la 
Diversitat 

15 
minuts 
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per part del Foro de 
Vida Independiente.  
Agrupació de la 
Diversitat Funcional 
recollida per Planella 
(2017) 

Funcional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar 
que les 
necessitats 
del 
col·lectiu 
estan 
subjectes a 
la resposta 
que ofereix 
el context 
afavorint o 
limitant les 
mateixes.  
 

Revisar la 
importància de l'ús 
del llenguatge i 
imatges en els 
medis de 
comunicació com a 
font de 
(des)estigmatitzaci
ó 

La construcció social 
del llenguatge.  
Estereotips, 
prejudicis, 
discriminació, 
estigma.  

Com diem les 
coses? 

35 
minuts 

Visibilitzar que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
tenen les mateixes 
capacitats que les 
persones sense 
Diversitat 
Funcional.  
 

Identificació de la  
Diversitat Funcional 
a la realitat propera 
dels infants. 
 
Una mirada a la 
Diversitat Funcional 
no visible 

Qui és qui? 15 
minuts 

Contrastar que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
actuen en funció de 
l'edat cronològica 
que tenen.  
 

Crear consciència 
de que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
tenen les mateixes 
possibilitats de 
futur. 

Visibilitzar que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
tenen les mateixes 
capacitats que les 
persones sense 
Diversitat 
Funcional.  
 

Diversitat Funcional i 
comunitat.  
 
L'aprenentatge dels 
estereotips en els 
àmbits socials.  

Trencant 
mites 

30 
minuts 

Crear consciència 
de que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
tenen les mateixes 
possibilitats de 
futur. 
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Contrastar que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
actuen en funció de 
l'edat cronològica 
que tenen.  
 

Demostrar que les 
persones amb 
Diversitat Funcional 
són constant en el 
seu treball. 
 

Sensibilitzar 
envers la 
Diversitat 
Funcional 
 

Revisar la 
importància de l'ús 
del llenguatge i 
imatges en els 
medis de 
comunicació com a 
font de 
(des)estigmatitzaci
ó 
 

Reflexió dels 
objectius presentats 
anteriorment. 

Conclusions  10 
minuts 

Taula 6. Acció educativa 
 Elaboració pròpia 

 

7.2. PARTICIPANTS 

 

Els participants són infants que es troben en plena etapa d’adolescència inicial, 

és a dir, dels 10 als 14 anys. Seguint la teoria de Kohlberg, exposada a 

Buitrago, Patiño, Meza, Arias, i León, (2013), sobre el desenvolupament de la 

consciència moral, aquest implica una evolució de les estructures mentals, 

classificades en 6 etapes (veure annex 6). 

 

Concretament, segons l’autor, el període on s’estableixen les expectatives, 

relacions i conformitats interpersonals i el raonament del sistema social i 

consciència moral es dóna a l’etapa 3 i 4. L’etapa 3 inclou les expectatives, 

relacions i conformitat interpersonal, i consisteix, en definitiva, en posar-se en el 

lloc de l’altre. Es destaquen els sentiments, acords i expectatives compartides, 

però no s’arriba encara a una generalització del sistema.  La raó per a fer el 

que és correcte és la necessitat de sentir-se bona persona davant de si mateix, 

però també davant dels altres. D’altra banda, l’etapa 4 inclou el sistema social i 

consciència (llei i ordre), això és, la persona exerceix la seva moral, perquè 
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s’identifica amb el sistema social que defineix els papers i les regles de 

comportament. Les raons per a fer el que està bé és evitar la dissolució del 

sistema, entès com a grup pròxim, i mantenir l’autorespecte. 

 

Per aquest motiu, és important treballar amb aquest perfil i franja d'edat, perquè 

és just en aquesta etapa on s'adquireix la moral i, per tant, és el moment 

d'introducció i aprenentatge d'uns valors d'acceptació a la diversitat i de trencar 

els prejudicis, estereotips i estigmes establerts en la societat. 

 

7.3. PROCEDIMENT 

 

La proposta socioeducativa (veure annex 7) està dissenyada perquè es pugui 

realitzar en els centres educatius d'infantil i primària (CEIP) i concretament, en 

els grups de 6è de primària. Està plantejada per realitzar-la en dues sessions 

de tutoria o de l'assignatura de valors, d'una hora cadascuna amb una 

metodologia teòrico-pràctica.  

 

En la primera sessió, el que es pretén és fer una introducció i sensibilitat envers 

el col·lectiu de persones amb Diversitat Funcional, així com conèixer la 

importància del llenguatge que s'utilitza, per tal que els infants prenguin 

consciència dels estigmes que es produeixen dia a dia en la societat. La 

segona part de la proposta s’encamina a trencar els mites existents del 

col·lectiu, a través de la reflexió pròpia dels participants. 

 

En els últims anys, s’ha constatat la proliferació i participació de l’educador/a 

social com un professional més dins dels equips docents. En efecte, la relació 

entre l’educació social i l’escola són necessàries i complementàries entre si 

(Serrate, 2018). Per aquest motiu, aquestes sessions estan plantejades i 

dissenyades perquè les pugui implementar aquest professional, que és qui té la 

competència per educar en aquests temes. En cas que la figura no existeixi 

dins de l’escola, es planteja que l’educador/a social pugui dur a terme 

formacions al professorat d’informació, sensibilització i normalització de la 

diversitat funcional, a fi que la coneguin, comprenguin i respectin d’una manera 
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més propera i conscient i, conseqüentment, puguin realitzar l'acció 

socioeducativa plantejada. Perquè una de les funcions que té la nostra 

professió és la de “construir eines i instruments per enriquir i millorar els 

processos educatius” (ASEDES, 2007:38). 

A continuació, en format breu hi ha l'explicació de cadascuna de les activitats 

que es realitzaran a cadascuna de les jornades:  

 

Jornada 1 

 

 Activitat 1. Introducció (Veure annex 7.1) 

 

En la primera activitat, es proposa als alumnes que dibuixin o escriguin mots 

que se'ls ve al cap quan es parla de Diversitat Funcional o, malgrat que no 

estigui a favor del terme, discapacitat. Aquesta activitat té una durada de 5 

minuts. Un cop fet el dibuix es passarà una sèrie de símbols, mots, imatges que 

estan relacionades amb col·lectiu 

 

A partir d'aquest dibuix es podrà observar una primera aproximació de què 

coneixen envers la Diversitat Funcional. 

 

 Activitat 2: Introducció Diversitat Funcional (Veure annex 7.2) 

 

En aquest espai, es vol establir un punt de partida, on es presenten els tipus de 

Diversitat Funcional existents afavorint l’aprenentatge significatiu, mitjançant 

preguntes tancades orientades als infants, i on s’explora el nivell de 

coneixement del grup classe envers la diversitat.  

 

 Activitat 3: Com diem les coses? (Veure annex 7.3) 

 

En aquesta activitat, es pretén fer veure com és d'important el llenguatge i la 

imatge que es dóna amb aquest i, concretament, com els mitjans de 

comunicació tenen un paper important per trencar estigmes.  
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L'activitat està dividida en tres. Per una banda, es fa una explicació de què són 

els estereotips, prejudicis i estigma; per l'altre, s’ensenya un seguit de titulars  

de diaris en relació les a persones amb Diversitat Funcional per analitzar el 

llenguatge que utilitzen. Després d’això, es presenta una notícia on estigui 

implicada una persona amb Diversitat Funcional per tal que ells elaborin el 

titular de la notícia. Per últim, mitjançant escenes de diferents pel·lícules i 

sèries on apareixen persones amb Diversitat Funcional, analitzen la imatge que 

se'n deriven d'elles.  

 

Jornada 2 

 

 Activitat 4: Qui és qui? (Veure annex 7.4) 

 

Joc creat a partir de fotografies de dues persones famoses, on han d'escollir 

quina de les dues té Diversitat Funciona. L’objectiu d’aquesta dinàmica és 

demostrar que les persones amb Diversitat Funcional tenen les mateixes 

capacitats per poder realitzar allò que es proposin i poden esdevenir referents 

per a la resta de la comunitat. Així, com fer palès que poden tenir les mateixes 

possibilitats de futur. Tanmateix, per fer palpable que no sempre la Diversitat 

Funcional és visible, que no sempre es representa a partir de trets físics. Per 

tant, és una activitat que serveix per crear consciència que, en alguns casos, es 

poden observar comportaments que ens poden semblar estranys i que són fruit 

d'una Diversitat Funcional, però, a la vegada demostrar, que una Diversitat 

Funcional, visible o no visible no t'ha de condicionar la vida de la persona.  

 

 Activitat 5: Trenquem mites (Veure annex 7.5) 

 

La dinàmica està dividida en dues, en la qual es treballa a partir de dos 

visionats de curtmetratge. El primer, anomenat "lo incorrecto" es treballa des 

d'un vessant de com la societat tracta a les persones amb Diversitat Funcional, 

sota el pretext, a vegades, en què es creu que no tenen la capacitat per 

entendre les coses i no se'ls tracta en funció de l'edat cronològica que tenen.  A 

partir d'aquest es fa un debat mitjançant preguntes tancades sobre el que han 

vist. El segon vídeo, "un dia normal", s'analitza com la societat creem els 
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prejudicis i etiquetem a les persones, però a la vegada mostrar com les 

persones amb Diversitat Funcional són persones capacitades, aptes i constants 

per desenvolupar qualsevol feina (adaptada a les seves necessitats, si 

s’escau).  

 

 Activitat 6: Conclusions (Veure annex 7.6) 

 

Per finalitzar la jornada, es demana que cada alumne, a través d’una creació 

artística, tal com: dibuix, eslògan, etc., faci un recull de tot allò que ha après 

durant les jornades, i que pugui servir per crear consciència.  

 

7.4. AVALUACIÓ 

 

Tot projecte necessita ser avaluat, per la qual cosa, un cop finalitzada cada 

jornada, es durà a terme dues avaluacions: una la realitzaran  els propis 

alumnes (veure annex 8) mentre que l'altre l’executarà l'educador/a social o, en 

el seu defecte, el professorat que dirigeix l'activitat (veure annex 9).  

 

És important realitzar aquesta valoració "no solo porque se ha demostrado en 

muchas ocasiones que es el mejor modo de conseguir actuaciones 

profesionalmente adecuadas y ajustadas a cada realidad, sino porque a la vez 

permite lograr avances en las intervenciones socioeducativas" (Castillo i 

Cabrerizo, 2011:53). En altres paraules, amb aquesta es podrà comprovar no 

només el grau de coneixement sobre la temàtica d'estudi per part de l'alumnat, 

sinó també poder realitzar un DAFO amb els resultats obtinguts. D’aquesta 

manera, es podrà millorar el disseny de les activitats, en el cas que fos 

necessari.  
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8. CONCLUSIONS  

 

Aquest treball de fi de grau ha permès, per una banda, detectar l’estigma social 

que pateix el col·lectiu de la Diversitat Funcional, i per l’altre, desenvolupar una 

resposta socioeducativa que afavoreix l’aproximació de la realitat del col·lectiu 

de la diversitat funcional a la comunitat.   

 

Si hi ha una evidència clara és la següent: les persones amb Diversitat 

Funcional encara pateixen prejudicis, estereotips i, en definitiva, 

estigmatitzacions per part de la població. Aquesta afirmació es justifica com a 

principal conclusió del present treball després de tot l’estudi realitzat. Quan 24 

persones responen a l’enquesta que tenen una mirada bastant o gens inclusiva 

envers el col·lectiu i 53 persones estan indecises, o les 20 persones que no 

parlarien de forma natural al grup d’amics si tinguessin un familiar amb 

Diversitat Funcional, significa que encara hi ha una gran tasca a fer per part de 

la societat. És cert que l’enquesta no recull el global de la població, i, per tant, 

no es poden fer afirmacions absolutes, però sí que ens mostra un petit recull 

real de la percepció que té la societat catalana en relació amb les persones 

d’estudi.  

 

Si extrapolem les dades obtingudes de l’enquesta i es realitza un sumatori de 

totes les respostes, tal com es mostra al gràfic, s’observa que la franja d’edat 

amb un resultat més alt, i en conseqüència, és la menys inclusiva, és la de 18 a 

20 anys. En canvi, la franja de 41 a 50 anys és la que té una mirada més 

inclusiva cap a les persones amb Diversitat Funcional.  
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Gràfic 4. Sumatori de resultats 
Font: Enquesta. Elaboració pròpia 

 

A més a més, si s’agafen els resultats de les mateixes franges d’edat de la 

pregunta “com consideres que és la teva mirada envers la Diversitat Funcional” 

(Veure annex 10) s’observa com els de 18 a 20 anys són conscients d’aquesta 

manca d’inclusió, mentre que els de la franja de 41 a 50 no es consideren tot lo 

inclusius que són. En canvi, la franja de 51 a 60 anys són els que més inclusius 

es consideren, però serien els quarts dels resultats anteriors.  

 

Per tant, mentre hi hagi una sola persona que no accepti la diversitat, no es 

podrà dir que es viu en una societat realment inclusiva, malgrat els avenços en 

els últims anys. 

 

Si es segueix amb aquesta dada, es corrobora el que la bibliografia revisada 

afirma sobre l’estigma. Aquest col·lectiu s’ha de considerar en un “nosaltres”, 

però encara formen part d’un “ells” per fet de tenir una característica visible que 

els fa diferents, o pel simple fet de tenir una etiqueta imposada de fa anys que 

els classifica com allunyats de l’ordre social establert. Aquesta diferència que 

es planteja, com s’ha dit abans, és causada pels estereotips i perjudicis 

enquistats en la societat, els quals, en moltes ocasions, es donen perquè es té 

por d’allò desconegut i diferent. Un exemple d’aquesta perpetuació i repetició 

dels comportaments estigmatitzadors que hi ha en la nostra societat és el 

llenguatge que, com es pot comprovar amb l’enquesta formulada, el 65,1% de 

les persones consideren que els mitjans de comunicació no utilitzen un 

llenguatge inclusiu quan parlen de persones amb Diversitat Funcional. S’ha de 

tenir present que es viu en una societat mediàtica, on els mitjans de 

56 
46,51 50,28 

40,63 
47,87 50,96 

46 

18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 +71 

Sumatori de resultats 
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comunicació influeixen en l’educació i aprenentatge. Allò que es veu a les 

xarxes socials i a la televisió pot esdevenir un referent de conducta pels 

espectadors; per tant, si la imatge que se’n desprèn d’aquests és que les 

persones d’aquest col·lectiu són tractades en funció dels estereotips o s’utilitza 

un llenguatge despectiu, o fins i tot, se’n fa mofa o caricatura, l’espectador/a no 

ho veurà com un estigma sinó com a quelcom conducta normalitzada i 

acceptada. Així doncs, serà molt més fàcil que, ho acabi reproduint en el seu 

dia a dia, per divertir-se i integrar-se en la societat.  

 

Aquí rau la importància que tenen els mitjans de comunicació i les xarxes 

socials en la nostra societat. Per això, aquests haurien de treballar per 

desmitificar els falsos mites sobre la diversitat funcional, com el que aquestes 

persones no actuen en funció de la seva edat cronològica, tal com  es 

corrobora en l’enquesta, on 132 persones creuen que no actuen com a tal i 112 

persones no sabrien posicionar-se. Un altre dels mites és que  no tenen les 

mateixes possibilitats de futur, on 236 persones estan en desacord amb 

aquesta afirmació en l'enquesta realitzada. Per aquest motiu, també és 

important que hi hagi més representació de persones amb Diversitat Funcional 

en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, però no només per aquesta 

funció normalitzadora, sinó també per ser referents de persones del col·lectiu i 

demostrar-se que poden arribar allà on desitgin.  

 

En aquest sentit, no es pot obviar que el llenguatge, tot i que serveix per 

categoritzar i endreçar el nostre món, té un gran poder sobre les persones. 

Amb aquest treball, s’ha pogut constatar tot un conjunt de paraules que s’han 

anat utilizant i es continuen utilitzant per fer referència a les persones amb 

Diversitat Funcional. Són termes que obeeixen a altres èpoques i formes de 

pensar, i que, per consegüent, són qualificatius i expressions pejoratives i 

negatives que fan que s’estigmatitzi a les persones afectades. Unes èpoques 

on es creia que la Diversitat Funcional era interpretada com un càstig o una 

anomalia excepcional de la natura, propi del model biomèdic. 

 

Aquesta mirada biomèdica, encara és latent en l’actualitat utilitzant-se, per 

exemple, termes com: minusvàlids (per les places de cotxes reservades), 

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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disminuïts o especials. Per aquest motiu, és important que, com a 

educadors/es socials, encara incidim insistint en la utilització d’un llenguatge 

inclusiu, tolerant i respectuós, és a dir, en fer servir un llenguatge que es recolzi 

en el model biopsicosocial. I és que aquest fa una visió global de la persona, en 

la qual no centrant la persona com a qui té el problema sinó incidint en què tots 

els factors fan que la persona no pugui accedir allà on es proposi, puix que la 

societat no està dissenyada ni contempla les limitacions que les persones 

puguin tenir.   

 

Si bé l’aparició del concepte Diversitat Funcional ha marcat un abans i després 

en la manera d’enfocar aquesta diferència, encara no està del tot integrat en el 

vocabulari social, puix que encara en molts mitjans de comunicació, estudis i 

recerques bibliogràfiques s’utilitza el terme discapacitat. A més, hi ha una 

disputa dins del col·lectiu en posicionar-se en una o altra, atès que no s’acaben 

d’identificar amb aquest nou concepte. És cert que tots els canvis són difícils, 

però la feina de l’educació social és just aquesta: treballar per generar canvis 

que facin de la societat una societat inclusiva i plural.   

 

Quan s’ha preguntat a l’enquesta com se sentirien si la seva companya de 

feina tingués algun tipus de Diversitat Funcional, és interessant observar com 

un dels resultats més rellevants ha estat envers la Diversitat Funcional 

psíquica, on 17 persones han manifestat no sentir-se gens còmode i 39 sentir-

se bastant incòmode, mentre que els indecisos també han augmentat fins a 84 

persones. S’extreu, doncs, que la Diversitat Funcional no visible és la que 

genera més rebuig, especialment la Diversitat Funcional psíquica, la qual  

sempre ha estat la més estigmatitzada, ja que sempre s’ha transmès que 

aquestes persones poden ser perilloses i, per tant, s’ha associat amb què hem 

de tenir por d’elles. S’associa aquesta diversitat directament amb diagnòstics 

com l’esquizofrènia paranoide, característica de la qual és la presència d’idees 

delirants i al·lucinacions, mostrant símptomes com l’ansietat, ira, etc. Per tant, 

no es tenen en compte altres diagnòstics, ni molt menys que els brots es poden 

controlar amb medicació, amb una bona xarxa de suport i acompanyament, i 

què són persones  que tenen les mateixes capacitats que la resta. Ara bé, cert 

que, al llarg de la història, aquest col·lectiu sempre se’ls ha marginat més, 

https://docs.google.com/document/d/1src7Cm_1XYv2owpA7Gw1V08CXn8loq_t/edit#heading=h.4d34og8
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tancant-los en centres i fer ús de pràctiques mèdiques esperpèntiques, i 

aquests mites encara són latents en l’actualitat.    

 

Per altra banda,  quan es parla de Diversitat Funcional orgànica, tot i no ser 

visible, és la més acceptada de totes, on només 338 persones se senten molt 

còmodes en presència d’aquestes. Per tant, després de l’anàlisi de resultats 

sorgeixen diferents dubtes, com per exemple:  la gent sabia que existia la 

Diversitat Funcional orgànica? La gent associa aquestes disfuncions 

orgàniques com a malalties? La malaltia està ben vista i normalitzada però no 

la Diversitat Funcional? La Diversitat Funcional sensorial i la Diversitat 

Funcional intel·lectual està més integrada i acceptada gràcies a l’ONCE i la 

pel·lícula de Campeones respectivament o és casual?  Si els exemples de la 

Diversitat Funcional psíquica haguessin estat depressió, ansietat o Transtorn 

Límit de la Personalitat (TLP) les respostes haurien estat diferents? Si en la 

Diversitat Funcional múltiple, s’hagués plantejat una persona amb cadira de 

rodes amb esquizofrènia, hauria variat el resultat de la seva visió?  

 

En canvi, la Diversitat Funcional motriu o la Diversitat Funcional intel·lectual 

(com és el Síndrome de Down), que aparentment són visibles, sembla que no 

han causat tant rebuig inicialment, tal com es pot observar a l’enquesta 211 

persones se senten molt còmodes davant d’una persona amb una Diversitat 

Funcional física o motriu i, 191 persones s’hi senten davant de la Diversitat 

Funcional intel·lectual. Ara bé, la realitat és que el fet tenir unes 

característiques i trets físics visibles que són diferent de la norma, allò que s’ha 

acceptat com a correcte, també ha generat que la societat els aparti.  

 

A banda d’això, seria interessant que, un cop resposta l’enquesta, es pogués 

preguntar a cadascuna de les persones el motiu de les seves respostes, puix 

que seria encisador esbrinar el perquè, és a dir, es podria haver acompanyat 

les preguntes qualitatives d’espais qualitatius de reflexió, per tal de poder 

dissenyar accions socioeducatives més específiques i més enfocades a trencar 

els mites o a donar a conèixer la realitat del col·lectiu, a respondre dubtes que 

la societat té, però que no pregunta ja sigui pels motius que siguin. No obstant 

això, no es pot obviar que aquest treball de fi de grau té una limitació molt gran 
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de temps, i que l’enquesta s’ha realitzat des de l’anonimat i amb la tècnica de 

bola de neu per tal de poder abastar al major nombre possible de persones, per 

obtenir un gruix considerable de respostes.  

 

Una altra de les preguntes més interessant radica en: si les persones amb 

Diversitat Funcional tenen les mateixes capacitats que la resta de persones 

sense Diversitat Funcional. El 31,3% de persones que han respost l’enquesta 

està bastant o en desacords, realment consideren que no tenen les mateixes 

capacitats que elles o  que la societat no està adaptada? Quina imatge els va 

venir a la ment quan van llegir la pregunta?, S’imaginaven una persona 

tetraplègica amb microcefàlia o una persona amb una cardiopatia congènita? 

Quan es parla de capacitat a què  es fa referència? A capacitat per pensar? A 

treballar? A caminar? No totes les persones sense Diversitat Funcional tenim 

les mateixes habilitats per fer aquestes accions. Per tant, per què en les 

persones amb Diversitat Funcional se’ls dóna i se’ls etiqueta en base a això? 

Totes aquestes qüestions han sorgit després de la realització del treball, però 

també es plantegen per fer reflexionar a les persones lectores sobre la 

necessitat de seguir investigant sobre aquest tema a partir de diferents 

metodologies i tècniques.  

 

Com s’ha explicitat en aquest treball, arreu del territori català hi ha entitats que 

treballen en pro de les persones amb Diversitat Funcional. Totes elles, fan 

servir una manera diferent en la lluita contra l'estigma i en la inclusió d’aquest 

col·lectiu. Ara bé, aquests no han ni ho poden fer sols. Com s’ha dit abans, els 

mitjans de comunicació i les xarxes socials tenen un paper molt rellevant en 

això, però també l’educació social. Fins ara, la nostra professió estava molt 

enfocada al manteniment de l’ordre social però ara, més que mai, ha d’actuar 

com agent de transformació social. Per això, és necessari que els educadors/es 

socials no només continuem acompanyant a les persones amb Diversitat 

Funcional en la seva inclusió com hem fet fins ara, sinó també a tota la 

comunitat; especialment, als més petits. Per aquesta raó, al marc d’aquest TFG 

es proposa una acció a desenvolupar als centres educatius de primària, 

entesos com a dispositius socials públics d’accés a tothom i, per tant, l’espai 

adient per informar, sensibilitzar i normalitzar des de la primera infància en la 
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diversitat. D’aquesta manera, serà més fàcil trencar els mites i estereotips 

existents dels diferents col·lectius i, en concret, el de la Diversitat Funcional. 

Això no vol dir que en els adults sigui impossible, però sí que és difícil donat 

que ja tenen idees preestablertes i enquistades que costen de canviar. Per 

això, la importància de donar un paper protagonista als infants, atès que, 

gràcies a aquestes accions socioeducatives, tindran una mirada oberta i plural 

des de ben petits i, sense ser conscients, actuaran com agents educadors dels 

seus pares davant de certes situacions o comentaris estigmatitzadors que 

puguin fer.  

 

En definitiva, al cap i a la fi, es tracta de desfer els murs i barreres creats per la 

societat al llarg dels anys envers la Diversitat Funcional i començar a crear 

ponts que ajudin a una millor convivència i inclusió de tots els éssers que 

formen part de la comunitat. L’educació social té aquest poder per la seva 

orientació i competència, així que ara és moment de prendre partit en 

l’assumpte. 

 

"No hay mayor discapacidad en la sociedad, 

que la incapacidad de ver el valor de una persona". 

Robert Hensel. 
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10. ANNEXES  

10.1. ANNEX GUIA  DE BONES PRÀCTIQUES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consells per al tracta amb persones Diversitat Funcional  

Font: Fundació Prevent, Fernánedez (2019), i Ministeri de Sanitat, Serveis Social i 

igualtat. Elaboració Pròpia 
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Consells per al tracta amb persones Diversitat Funcional motriu 

Font: Fundació Prevent, Fernánedez (2019), i Ministeri de Sanitat, Serveis Social i 

igualtat. Elaboració Pròpia 
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Consells per al tracta amb persones Diversitat Funcional sensorial (sordesa) 

Font: Fundació Prevent, Fernánedez (2019), i Ministeri de Sanitat, Serveis Social i 

igualtat. Elaboració Pròpia 
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Consells per al tracta amb persones Diversitat Funcional sensorial (ceguesa) 

Font: Fundació Prevent, Fernánedez (2019), i Ministeri de Sanitat, Serveis Social i 

igualtat. Elaboració Pròpia 
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Consells per al tracta amb persones Diversitat Funcional psíquica i intel·lectual 

Font: Fundació Prevent, Fernánedez (2019), i Ministeri de Sanitat, Serveis Social i 

igualtat. Elaboració Pròpia 
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10.2. ENQUESTES ORIGINALS DEL CIS 

 

CIS: Barómetro de Marzo de 2003- Estudio nº 2.483, pág. 5 

 

 

CIS: Barómetro de Diciembre de 2013- Estudio nº 3.008, pág. 7 
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10.3. FORMULARI ENQUESTA D'AQUEST TFG 
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10.4. ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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Escala de Actitudes hacia las persones con Discapacidad 

Font: Verdugo, M; Arias B i Jenaro, C (1994) extretes de Saldaña, D; Aguilera, A; Moreno F i 

Rodríguez, I (2006) 
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10.5. GRÀFICS DELS RESULTATS DE L'ENQUESTA 
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10.6. QUADRE RESUM TEORIA KOHLBERG 
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 TAULA: Teoria sobre el desenvolupament de la consciència moral de Kohlberg 

Font: Scandroglio, B; Martínez, J i Sebastián M (2008) 
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10.7 PROPOSTA EDUCATIVA 

 

10.7.1. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 1  

 

Títol Introducció a la Diversitat Funcional? 

Durada 10 minuts 

Objectiu ▪ Conèixer la imatge que tenen de la Diversitat Funcional 

Metodologia Part 1:  

Es demanarà al grup classe que faci un dibuix sota la pregunta:  

 

Quina imatge et ve al cap quan es parla de persona amb 

Diversitat Funcional.  

 

Indicacions: En aquesta representació poden aparèixer dibuixos, 

com mots que evoquin a les persones amb Diversitat Funcional.   

 

Part 2:  

Un cop finalitzat el dibuix es passarà pel PowerPoint una sèrie 

de icones, imatges, mots que evoquen al col·lectiu.  

Material 1 full per alumne 

Llapis, colors, goma, maquineta. 

Ordinador i projector 

Avaluació Observació directe.  
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10.7.2. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 2 

 

Títol Debat: Què en sabem de la Diversitat Funcional? 

Durada 15 minuts 

Objectiu ▪ Avaluar el coneixement del grup classe davant la Diversitat 

Funcional  

Metodologia Al grup classe se’ls farà les següents preguntes:  

 

▪ Saps què és la Diversitat Funcional?  

▪ Què és la Diversitat Funcional? 

▪ És el mateix Diversitat Funcional que discapacitat?  

▪ Coneixes alguna persona amb Diversitat Funcional? 

▪ Creieu que les persones amb Diversitat Funcional tenen les 

mateixes capacitats que una persona sense Diversitat 

Funcional? 

 

Un cop exposades les seves respostes, projectar la definició de 

Diversitat Funcional i què diferencia entre Diversitat Funcional i 

discapacitat: 

 

La Diversitat Funcional és un nou mot que té l'objectiu de 

superar les definicions en negatiu de paraules com a 

discapacitat o minusvalidesa. Segons l'Organització Mundial de 

la Salut (OMS), la discapacitat és un terme general que evoca a 

les deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions de 

la participació. En canvi, el terme Diversitat Funcional proposa 

una visió positiva de la discapacitat parlant de "diferents 

capacitats”, en la qual s'ajusta a una realitat en la qual una 

persona funciona de manera diferent o diversa de la majoria de 

la societat.  

El Fòrum de Vida Independent i Diversitat va proposar aquest 

nou terme el qual defineix com “la diferència de funcionament 

d'una persona en fer les tasques habituals (desplaçar-se, llegir, 
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agarrar, anar al bany, comunicar-se, relacionar-se, etc) de 

manera diferent a la majoria de la població 

 

I com s’estructuren:  

 

▪ Persones  amb diversitat funcional física o motriu: 

persones que tenen alteracions en el seu aparell locomotor 

a causa d'un mal funcionament del sistema nerviós o 

muscular. Aquesta alteració dificulta o impossibilita la 

mobilitat funcional d'una o diverses parts del cos.  

▪ Persones amb diversitat funcional sensorial: alteracions 

en un dels sentits,  en especial vista i l'oïda.  

▪ Persones amb diversitat funcional psíquica:  persones 

que presenten alteracions en la conducta adaptativa o de 

relació amb la societat, per altra banda, també  s'inclouen  

les malalties relacionades amb la salut mental   

▪ Persones amb diversitat funcional intel·lectual: tota 

persona amb limitacions significatives en el seu 

funcionament intel·lectual així com en conducte adaptativa. 

▪ Persones amb diversitat funcional orgànica: limitació per 

fer una activitat a conseqüència d’una deficiència localitzada 

en un òrgan, en el sistema fisiològic o per una malaltia 

crònica, és a dir, per raons biològiques.  

▪ Persones amb diversitat funcional múltiple: serien 

aquelles que tenen més d'una limitació de les anteriors.  

Material Ordinador i projector 

Avaluació Observació directe.  
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10.7.3. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 3 

 

Títol Com diem les coses? 

Durada 30 minuts 

Objectiu ▪ Agafar consciència de la importància del llenguatge 

▪ Ser coneixedors de com es generen els estereotips, 

prejudicis i estigmes.  

▪ Identificar qualificatius pejoratius envers el col·lectiu 

Metodologia  Part 1:  

Explicar mitjançant el PowerPoint què són els estereotips, 

prejudicis i estigma.  

 

● Els estereotips: són un conjunt de creences errònies en 

referència a un grup o col·lectiu de persones. 

● Els prejudicis: són emocions i sentiments, generalment 

negatius, que la societat té envers un grup estereotipat, i 

que per tant l'actuació envers aquesta també serà 

negativa. 

● La discriminació: és un procés social i acceptat per un 

sector de la població, per privar els drets de les persones 

i col·lectius que són estereotipades. El resultat final és 

l'aïllament del grup o col·lectiu quedant exclosos de la 

societat.   

● Estigma: Atribut qualificador 

 

Abans de començar a exposar què vol dir cada concepte se'ls 

preguntarà si saben que volen dir o que representen.  

 

Part 2:  

En el PowerPoint aniran apareixent titulars de diaris on es parlar 

de persones amb Diversitat Funcional.  

 Què creus que passa a la notícia?  
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 Com creus que tracta a la persona amb Diversitat 

Funcional? 

 Consideres que utilitza un llenguatge inclusiu? O 

estigmatitzador?  

 Amb aquests titulars creus que les persones amb 

Diversitat Funcional estan ben representades en els 

mitjans de comunicació? 

 

Posteriorment, es dividiran en grups de 4 o 5 (en funció del 

nombre d’alumnes classe). Es llegirà el conte de “4 esquinas de 

nada”. Cada grup rebrà un paper un posa: “Escriu un nou títol 

inclusiu” o “Escriu un nou títol amb un llenguatge despectiu” 

 

Vídeo de youtube: https://youtu.be/DBjka_zQBdQ 

 

POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA (Jérôme Ruillier) 

Cuadradito juega con sus amigos Redonditos. 

¡Ring! Es la hora de entrar en la casa grande. 

¡Pero Cuadradito no puede entrar! No es redondo como la 

puerta. 

Cuadradito está triste. 

Le gustaría mucho entrar en la casa grande. 

Entonces, se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla. 

Pero sigue sin poder entrar. 

-¡Sé redondo! – Le dicen los Redonditos. 

https://youtu.be/DBjka_zQBdQ
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Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. 

-¡Te lo tienes que creer!- dicen los Redonditos. 

-Soy redondo, soy redondo, soy redondo…- repite 

Cuadradito. ¡Pero no hay nada que hacer. 

-¡Pues te tendremos que cortar las esquinas! – dicen los 

Redonditos. 

¡Oh, no! – dice Redondito. ¡Me dolería mucho! 

¿Qué podemos hacer? 

Los Redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante 

mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es 

Cuadradito el que tiene que cambiar. 

¡Es la puerta! 

Entonces, recortan cuatro esquinitas, cuatro esquinitas de 

nada…que permiten a Cuadradito entrar en la casa 

grande…junto a todos los Redonditos. 

 

Part 3:  

Posar l'escena de la pel·lícula "Campeones"  

(https://www.youtube.com/watch?v=hu1doYLrjb4) 

 

Analitzar-la amb les següents preguntes:  

 Si veiéssiu aquest grup de nois pel carrer què pensaríeu?  

 Com creieu que els representen?  

 Transmeten una imatge de persones amb les quals 

https://www.youtube.com/watch?v=hu1doYLrjb4
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voldries fer coses? Per què?  

 

Material Ordinador i projector 

Avaluació Observació directe.  
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10.7.4. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 4 

 

Títol Qui és qui? 

Durada 15 minuts 

Objectiu ▪ Reflexionar sobre la visibilitat de la Diversitat Funcional 

▪ Trencar mites i estereotips sobre que les persones amb 

Diversitat Funcional no tenen la capacitat de poder fer les 

mateixes coses que les persones sense Diversitat Funcional 

▪ Agafar consciència que no totes les característiques que fan 

que una persona sigui una persona amb Diversitat Funcional 

són visibles.  

Metodologia La classe es dividirà en dos equips. 

  

Apareixeran per parella dos persones famoses. Cada grup per 

consens haurà d’escollir qui dels famosos té Diversitat 

Funcional, i com ho han sabut.  

 

Així fins un total de 6 rondes.  

 

No hi ha punts, ni guanyadors.  
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 Ronda 1:  

Gaten Matarazzo (DF orgànica. Displàsia cleidocreanel- Actor) 

Cameron Boyce (actor)  

 Roda 2: 

Demi Lovato (DF. Psíquica- bipolar- actriu i cantant) 

Aitana (cantant) 

 Ronda 3:  

Gloria Ramos (DF. Intel·lectual- Síndrome de Down. Actriu) 

Alba Flores (actriu i cantant) 

 Ronda 4:  

El Langui: (DF. Física- Paràlisi cerebral). Actor i cantant) 

Pablo Pineda (Df. Intel·lectual- Síndrome de Down. Escriptor i 

professor universitari) 

 Ronda 5:  

Nyle DiMarco (DF. Sensorial- sordesa-model) 

Juan Avellaneda (dissenyador) 

 Ronda 6:  

Steve Wonder (DF. Sensorial –ceguesa- cantant) 

Alejandro Sanz (cantant) 

 

Material Ordinador i projector 

Avaluació Recollir les impressions del joc, i analitzar amb les següents 

preguntes:  

▪ Coneixien ja que alguna de les persones famoses tenen 

Diversitat Funcional? 

▪ Què ha fet que escollissin una persona o altra?  

▪ Ha canviat la percepció que tenen d’ells?  

▪ Algú ha canviat la seva opinió en funció de la pressió de 

grup?  
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10.7.5. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 5 

 

Títol Trenquem mites 

Durada 30 minuts 

Objectiu ▪ Reflexionar sobre la visibilitat de la Diversitat Funcional 

▪ Veure les diferents formes d’interactuar amb una persona 

amb Diversitat Funcional.  

▪ Ser conscients com la societat jutja a les persones que no 

actuen com s’espera d’elles.   

Metodologia Part 1 

 

Veure el curtmetratge de “Lo incorrecto”.  

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA 

 

 El vídeo pararà al minut 1:34. Per establir una sèrie de 

preguntes:  

 Us ha semblat una situació còmica? Per què? 

 Quina Diversitat Funcional creus que representava en cada 

una de les situacions?  

 La forma amb la que l'han tractat i dirigit era correcte?  

 Per què creieu que ho han fet així?  

 

Un cop establert el diàleg, es seguirà amb el visionat del vídeo.  

 

Preguntar:  

 Us heu trobat alguna vegada amb una ocasió similar?  

 Per què creieu que la gent actuem d'aquesta forma davant 

d'una persona amb Diversitat Funcional?  

 Per què creieu que es diu que les persones amb Diversitat 

Funcional no actuen segons l’edat que tenen? Has vist en el 

vídeo que actuïn diferent a com actuaria una persona de la 

seva mateixa edat sense Diversitat Funcional?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA
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Part 2 

 

Visionat del vídeo: "un dia normal"  

https://www.youtube.com/watch?v=QENxnvdouB8&t=128s 

 

Es tracta de fer un recull de tot el què s’ha anat treballant durant 

les sessions.  

 

 Per què creieu  que tenim la necessitat de posar etiquetes 

(sobrenom) a les persones?  

 Per què prejutgem abans de conèixer una persona? 

 Quins mites apareixen sobre la Diversitat Funcional? 

 Per què creiem que les persones amb Diversitat Funcional 

no són capaces d’elaborar la seva feina? 

 El comportament que té la noia amb Diversitat Funcional, 

creieu que és exclusiu del col·lectiu? 

 

Material Ordinador i projector 

 

 Avaluació Observació directe 

 

10.7.6. FITXA EDUCATIVA ACTIVITAT 6 

 

Títol Conclusions 

Durada 5 minuts 

Objectiu ▪ Fer un recull de  tot allò que s’ha aprés durant el taller 

▪ Crear consciència  sobre la Diversitat Funcional 

▪ Exposar una idea final per fer arribar el missatge a més gent  

Metodologia Cada alumna haurà de fer un dibuix o un eslògan de 

consciencia sobre l’estigma i la Diversitat Funcional.  

 

Posteriorment es penjaran a l’aula o passadís de l’escola.  

 Avaluació Observació directe.  

https://www.youtube.com/watch?v=QENxnvdouB8&t=128s
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10.8.  FITXA AVALUACIÓ ALUMNAT 

 

AVALUACIÓ DE LA JORNADA 
 

Data:  

Jornada:  

 

 MOLT BASTANT POC GENS 

Tenies coneixements de la temàtica 

tractada? 

    

Creus que s’han explicat bé els 

conceptes? 

    

Creus que s’ha explicat bé el 

funcionament de cada activitat? 

    

T’ha agradat el què s’ha explicat?      

T’han agradat les diferents activitats 

proposades? 

    

Els explicaràs a la teva família i amics 

el que has après? 

 

SI 

 

NO 

 

Creus que has après?  

 

 

Què és el que més t’ha agradat?   

 

 

Què és el que més t’ha cridat l’atenció?  

 

 

Què milloraries de la jornada?  

 

 

Valora del 0 al 10  la jornada.  



10.9.  FITXA AVALUACIÓ JORNADA ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

 

 Cap 

interacció 

Interacció amb la participació de la tutora Fluida 

Com ha estat la participació en les diferents 

activitats? 

   

 Activitat 1    

 Activitat 2    

 Activitat 3    

 Activitat 4    

 Activitat 5    

 Activitat 6    

 

 

 SI NO PER QUÈ? (en cas negatiu) 

S'han realitzat totes les activitats dissenyades    

Les activitats s'han ajustat al temps 

preestablert? 

   

Les activitats estaven adaptades al grup 

classe?  
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  Ningú 25% 50% 75% 100% 

ACTIVITAT 1 Quin % alumnes han utilitzat el dibuix?       

Quin % d'alumnes han utilitzat paraules?      

 Física Intel·lectual Sensorial Psíquica Orgànica 

Quina ha estat la DF més representada?       

  Ningú 25% 50% 75% 100% 

ACTIVITAT 2 Quin % alumnes sabien què era la Diversitat 

Funcional? 

     

Quin % alumnes sabien la diferència entre Diversitat 

Funcional i discapacitat? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

física? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

intel·lectual? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

sensorial? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

psíquica? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

orgànica? 

     

Quin % alumnes coneixia la Diversitat Funcional 

múltiple? 

     

ACTIVITAT 3 Quin % alumnes coneixia què són els estereotips?      

Quin % alumnes coneixia què són els prejudicis?       

Quin % alumnes coneixia què és la discriminació?      
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Quin % alumnes coneixia què és l'estigma?      

ACTIVITAT 4 Quin % d'encerts hi ha hagut?      

ACTIVITAT 5 Quin % afirma haver actuat de manera similar a la dels 

vídeos? 

     

ACTIVITAT 6 Quin % alumnes han utilitzat el dibuix?       

Quin % d'alumnes han utilitzat paraules?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.10.  RESULTAT ANÀLISI PER FRANGES D’EDAT ENVERS LA 

SEVA MIRADA CAP A LA DIVERSITAT FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

48% 

14% 

3% 3% 

21-30 

1 2 3 4 5 

1: Molt inclusiva 

2: Bastant inclusiva 

3:Indecís/a 

4:Poc inclusiva 

5: Gens inclusiva 

67% 

0% 

0% 0% 

33% 

18-20 

1 2 3 4 5 
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39% 

41% 

13% 

4% 3% 

31-40 

1 2 3 4 5 

31% 

45% 

18% 

4% 2% 

41-50 

1 2 3 4 5 
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42% 

41% 

11% 

3% 3% 

51-60 

1 2 3 4 5 

11% 

61% 

21% 

3% 4% 

61-70 

1 2 3 4 5 

0% 

80% 

0% 

0% 
20% 

+71 

1 2 3 4 5 


