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1. Introducció 

“Transformar la nostra mirada és una prioritat per desenvolupar en cada persona 
amb discapacitat tota la perfecció que poseeix en potencia.” Charles Gardou  

 
1.1. Motivació i justificació de la recerca 


La recerca que es presenta planteja una mirada crítica sobre algunes qüestions rellevants 
relacionades amb la diversitat funcional i l'escoltisme. La investigació cerca analitzar l’evo-
lució que han patit les mirades i les formes de definir la diversitat. A més, analitza els can-
vis de paradigma durant l’acompanyament i l’abordatge social. En aquest cas, ens hem 
proposat reflexionar sobre la necessitat de ser crítics amb tot allò que afecta aquest sector 
de  la població i, que requereix d’una permanent revisió i actualització. Però, a la vegada, 
hem volgut donar veu a les mateixes persones implicades que freqüentment han quedat 
rellevades per accions paternalistes de l’entorn que l’acompanya.  

Es vol reflexionar també sobre el disseny i l’accessibilitat de les persones amb diversitat 
intel·lectual als agrupaments escoltes. S’aborda, per la rellevància i trajectòria de l’entitat 
analitzada en el lleure educatiu, l’enfocament de la inclusió de la diversitat. Es tracta tam-
bé el treball realitzat per part de l’entitat en formació, les opinions d’altres educadors/es i 
la necessitat d’incoporar la diversitat als caus; perquè tenir l’experiència de conviure amb 
una persona que no respon als estàndards ordinaris és la millor manera de normalitzar. La 
motivació passa doncs perquè des de tots els estaments socials i educatius, es recone-
guin els drets de les persones i no només quedin escrits en cartells publicitaris o de pro-
paganda.  

Durant la meva trajectòria a l'escoltisme com a educador i formador, he pogut observar 
arran de les experiències viscudes a la Demarcació d'Alt-Ter (Osona), que el tracte a la 
diversitat intel·lectual esdevé una problemàtica. Considero problemàtica la manca de re-
presentació d'infants i joves amb altres capacitats, fins i tot aquells/es que fan de caps 
i quel·les, anomenats en aquest treball amb discapacitat o diversitat intel·lectual. En tot 
cas, la recerca que a continuació s'exposa se centra específicament en els adults (caps 
o quel·les) amb discapacitat intel·lectual i deixa, per un altre moment, l'anàlisi de l’abor-
datge de la diversitat als caus.  

Així doncs, cal centrar l'anàlisi que s'ha dut a terme durant aquests mesos, en el per 
què d'aquesta mancança representativa i, en el cas d'haver-hi representació, en el com de 
l'acompanyament. A més a més, una de les principals raons d'aquest treball són els 
agents implicats. Per tant, aquesta cerca vol aportar el màxim de veus (i realitats) possi-
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bles en una problemàtica que esdevé comuna, sigui per a la persona portadora d'aquesta 
diversitat com per a la resta d'agents que hi conviuen (infants, família, monitors/es). 

Considerem que l'escoltisme beu de l'educació no formal i de l'educació social. En tant 
que, històricament, l'educació social s'ha considerat una de les professions que de forma 
voluntària ha mostrat interès en atendre l'acompanyament de persones amb altres capa-
citats ; tal com es reprodueix en els agrupaments escoltes. La rellevància d'aquesta pro-1

blemàtica no només s'emmarca en el com i per què de l'atenció a la diversitat, sinó que la 
considerem rellevant a causa de la magnitud d'agents que hi implica. El peda-
gog Miquel Àngel Essomba -exresponsable pedagògic de MEG (1995-1998)- considera 
que l'escoltisme té quatre elements que el fan possible: els projectes que duen a terme els 
joves sobre la base de la llibertat d'elecció, el grup com a unitat de referència, 
l'experiència de vida que dona sentit i la interconnexió educativa amb l'entorn social (El 
Correu, 2020). Per tant, ens enfrontem a una problemàtica on s'interrelacionen conceptes 
claus en educació social: l'entorn, la societat, el grup d'iguals, l’autonomia... 

El lleure és un àmbit des del qual s'impulsa un model de ciutadania i societat basat en va-
lors, actituds i comportaments de solidaritat, equitat, justícia, respecte a la diversitat i par-
ticipació; sigui de manera directa o indirecta. El lleure educatiu, en la vessant de l’escol-
tisme, lluita contra qualsevol forma d'exclusió social a més de promoure la convivència 
amb la diversitat, esdevenint així un espai de construcció ciutadana global. D’altra banda, 
l’escoltisme, com també l’educació social, haurien d'esdevenir pràctiques fonamentals en 
dotar d’oportunitats i construir possibilitats a totes les persones que s'hi volen implicar, 
fent-ho de la millor manera possible: respectant els seus drets i fomentant les seves capa-
citats.  

Pel que fa a la discapacitat, és ben sabut que les persones som diverses, tot i existir codis 
culturals que vulguin normalitzar a una majoria de la població. Entendre la representació 
de les seves necessitats com a necessitats estàndard, és entendre que tot aquell que 
s'allunyi de la normalitat estàndard queda al marge; per tant, queda desatès en l'entorn on 
viu. Un pilar d'aquesta recerca rau en la importància d'analitzar la discapacitat com una 
oportunitat per a la persona que hi conviu, però també per a l'entorn on es desenvolupa. 
La discapacitat és una realitat amb la qual convivim diàriament -també als caus-, per 
això, esdevé rellevant com l'analitzem i la representem als infants. Com agents educatius, 
la nostra tasca és generar espais d'aprenentatge positiu, allunyats de mirades negatives 
i estigmatitzades i, fer entendre als infants i joves que participen als caus, que cada per-
sona ha de ser reconeguda i acceptada per qui és i com és, amb o sense limitacions de 
l’entorn. 

 Deligny, F. (1913-1996). Considerat una de les principals autoritats en educació especial. A partir de 1967, 1

va crear una xarxa autònoma que es feia càrrec de nens autistes a la regió de Cévennes (sud de França).
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Sovint entenem la inclusió de les persones amb discapacitat o diversitat intel·lectual com 
a quelcom necessari, que fa justícia, entenent, que en incloure a la persona en un pro-
grama determinat o una entitat concreta, li oferim una oportunitat. Nosaltres, al considerar-
nos possibilitadors d'aquesta connexió entre entitats i subjectes, creiem que actuem mit-
jançant la justícia social i el bé comú. Ara bé, amb aquest fer obviem la capacitat que te-
nen les persones amb discapacitat per decidir sobre un mateix. Un altre punt important és 
analitzar el benefici d'incloure la discapacitat a les entitats educatives amb infants i joves i 
en definitiva, al conjunt de la societat. 

Aquesta recerca permetrà una millor comprensió de l'impacte dels processos adaptatius i 
inclusius dels agrupaments escoltes de la demarcació d'Osona en relació amb les perso-
nes adultes amb discapacitat que ocupen el càrrec de caps i quel·les. La investigació vol 
analitzar, mitjançant dades qualitatives i quantitatives, els dissenys que s'apliquen actual-
ment en l'atenció dels subjectes esmentats. La recerca es fonamenta en la protecció i 
l'aplicació del marc legislatiu de Catalunya i en el marc normatiu pedagògic del moviment 
arreu del món, en relació amb les persones amb discapacitat, siguin adultes o no. Desen-
voluparem aquest punt més endavant en el bloc 2. A més a més, vol aportar la visió i l'opi-
nió de totes les parts implicades, incorporant noves eines i instruments per a la millora 
d'un entorn socialment canviant i complex, on totes hi tinguin cabuda i totes siguin repre-
sentades per igual. 

Més enllà de plantejar una fotografia d'una petita realitat de la Demarcació d'Alt-Ter, 
aquesta investigació pretén assolir una utilitat posterior. El relat del tractament actual de la 
inclusió de persones amb diversitat intel·lectual a l'equip de caps i quel·les, pot esdevenir 
un punt de partida per posar sobre la taula la utilitat i la necessitat de generar i crear es-
pais inclusius. Espais que, a part de ser beneficiosos per ambdues parts i per la comunitat 
en general, responen a un pilar essencial de l'escoltisme. Així doncs, aquest treball vol 
esdevenir el punt de partida per reflexionar sobre com s'atén a la diversitat als caus i, 
vol descobrir si els educadors i educadores que hi formen part estan lliures d'estigmes i 
prejudicis. Una vegada transmeses les conclusions de la recerca, els agrupaments podran 
servir-se'n com a eina per posar l'atenció a la diversitat al centre de la seva pràctica i, 
crear grups de caps i quel·les que es plantegin de forma positiva la representació de la 
diversitat intel·lectual als caus. 

A escala personal, com a educador social i cap d'escoltes, tinc la responsabilitat moral de 
vetllar perquè a dins d'una entitat tan important com és l'escoltisme, s'hi generin el màxim 
d'oportunitats possibles en l'atenció a la diversitat; a més de treballar per a la representa-
ció real del conjunt de la societat. La motivació de realitzar aquesta investigació, sorgeix  
de compartir unitat amb un cap (monitor) amb diversitat intel·lectual. En veure el tracte pa-
ternalista que rebia per part de la resta d’educadors/es i familiars dels infants, basat en la 
poca confiança cap a les seves responsabilitats i capacitats, va fer créixer en mi un neguit 
de desconfiança i rebuig, cap a la institució i l'entorn social. D'altra banda, durant l'etapa 
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com a formador de monitors/es, observo la inexistència de recursos pedagògics gestio-
nats per MEG en relació amb l'atenció a les discapacitats. 

Per últim i en relació amb els subjectes, com a educadores, quan analitzem terminologies 
com discapacitat o diversitat hem de tenir en compte que totes les persones som dife-
rents, que cadascuna, en un sentit o un altre, som úniques i especials. És precisament en 
aquesta diversitat on rau la riquesa de l'espècie humana. Per això, cal abordar les dife-
rències des de l'acompanyament, el respecte i l'aprenentatge, especialment en entorns 
on hi participen infants. Aquest objectiu hauria de ser fonamental en tot àmbit educatiu, 
tant formal com no formal. A més, cal fer-ho garantint un entorn d'aprenentatge inclusiu, 
on tothom hi tingui cabuda, deixant al marge la seva situació social, econòmica o de salut. 

En resum, considerem vital entendre la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual 
als agrupaments escoltes, des del reconeixement i l'acceptació de les singularitats; nor-
malitzant la diferència, que en definitiva, ens enriqueix i beneficia com a persones i socie-
tat. Conviure amb la diferència fa dels agrupaments espais que eduquen als homes i do-
nes del futur, en valors positius, que vetllaran per arribar a fer d'aquest món un lloc millor 
on viure i on tots i totes hi tenim cabuda. 

1.2. Objectius


En aquest context, el present treball vol abordar a través d'un anàlisi de treball de camp, 
el tractament, les oportunitats i la participació de monitors/es amb diversitat intel·lectual 
que volen formar o que ja formen part d'un equip educatiu d'un agrupament. És per 
aquesta raó que la investigació es planteja els següents objectius:  

(i) Definir la realitat actual dels caps i quel·les amb diversitat intel·lectual a l’Alt-Ter. 
(ii) Saber quin tracte es dona per part dels monitors/es a conceptes com discapacitat i di-

versitat intel·lectual.  
(iii) Conèixer si els monitors/es de la demarcació són conscients de l’existència de forma-

ció i recursos sobre l’acompanyament diversitat a la demarcació i la institució en gene-
ral.  

(iv) Analitzar quin efecte genera l’escoltisme en la creació de la identitat.  
(v) Determinar l’opinió dels educadors/es respecte a la inclusivitat de l’entitat MEG. 
(vi) Estudiar la importància i necessitat d’incloure caps i quel·les amb diversitat als caus. 

Tot, amb la finalitat d’esbirnar si la institució educativa MEG vetlla o no per la incorporació 
de la diversitat en els seus entorns. Així doncs, la recerca està centrada en observar qua-
tre agrupaments i analitzar si s’hi realitzen accions inclusives i transformadores i, per tant, 
si es treballa per aconseguir un dels objectius que esdevenen primordials al moviment es-
colta: la transformació social. 
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1.3. Metodologia


Per a l'estudi metodològic de la problemàtica a la que es procura donar resposta, s’analit-
zaran de forma crítica alguns documents escrits sobre escoltisme i inclusió. A banda, es 
vol conèixer la realitat que es viu i com es treballa la inclusió en alguns agrupaments de la 
demarcació d'Osona; per això s'opta per realitzar un seguit d'entrevistes i enquestes a 
caps i quel·les en actiu. Tanmateix, és convenient i obligatori posar veu a persones amb 
discapacitat que, o estan o han format part com a caps i quel·les d'agrupaments de la 
demarcació. És per això que també s’entrevistaran a caps i quel·les amb diversitat intel·-
lectual.  
 
En relació a la recerca bibliografica, els documents seleccionats s’han emmarcat en base 
a uns criteris determinats. S'han dissenyat uns criteris d'inclusió previs amb la finalitat 
d'orientar la selecció i avaluació de les publicacions trobades. En conseqüència, tots els 
textos inclosos a la bibliografia compleixen amb els estàndards esmentats a continuació: 

a. Estar escrit en català o castellà. 
b. Mantenir una terminologia actualitzada dels termes “discapacitat/diversitat”. 
c. Incloure tecnicismes com: “inclusió”, “discapacitat”, “educació en el lleure”,  

“escoltisme”, “diversitat intel·lectual”. 
d. Estar publicats en alguna revista científica sobre educació social, aparèixer als mo-

tors de cerca més habituals o pertànyer als mòduls formatius de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC).  

Seguint aquests criteris per a la realització del present treball s’han seleccionat un total de 
34 documents. I tenint en compte que cap document d’aquests aborda conjuntament dos 
dels conceptes claus en aquest estudi (diversitat intel·lectual i escoltisme), s’han hagut de 
cercar alternatives. D’aquesta manera, s’han cercat per separat documents que parlaven 
específicament de l’acompanyament a la diversitat en persones adultes, i per altra banda, 
documents que informessin dels beneficis de la inclusió de la discapacitat en espais d’oci i 
lleure. Per contra, no s’ha trobat cap document publicat des de la principal institució que 
s’analitza (MEG) que tracti de fomentar la participació als agrupaments de caps i quel·les 
amb diversitat. En tot cas, aquesta informació s’ha extret de documents privats de la Fun-
dació Pere Tarrés a la seva revista Estris n187.  

Per a poder oferir una realitat més exacta i actualizada de la problemàtica, s’ha posat en 
pràctica un mètode d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu alhora. El mètode qualitatiu ens permet 
interpretar, comprendre i entendre la realitat que volem analitzar a petita escala; en un in-
dret determinat i concret de tot el moviment escolta mundial, amb uns subjectes que tenim 
a l’abast. A més, a partir d'entrevistes individualitzades es dona la oportunitat d’escoltar 
totes les veus participants i es fomenta un anàlisi de cas múltiple, que ens permet inter-
pretar, a través de la descripció de vivències i l'opinió personal sobre la temàtica, les reali-
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tats que es viuen en alguns agrupaments a nivell micro i relacionar-ho amb el marc teòric 
exposat. Tanmateix, a través de la recerca quantitativa, fent servir el recurs de les enques-
tes, s’analitza la visió de la resta de monitors/es dels agrupaments. En aquest cas, es 
prioritza obtenir una visió menys detallada a canvi d’obtenir resultats estadístics que ens 
permetin representar la realitat en major mesura.  

Així doncs, per al present estudi i degut a la inviabilitat d’analitzar a tots els agrupaments 
que formen part de MEG (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya), s’analitza la demarca-
ció (Alt-Ter) on tenim constància que hi han hagut casos d’educadors/es amb discapacitat 
intel·lectual. Per tant, la recerca s’emmarca dins de quatre agrupaments escollits especifi-
cament tant per les seves característiques pedagògiques com històriques dins el movi-
ment; havent-hi hagut en dos d’aquests, caps i quel·les amb diversitat intel·lectual.  

La Demarcació d’Alt-Ter ocupa les comarques d’Osona i el Ripollès. Actualment compta 
amb nou agrupaments dels quals quatre són els analitzats. Aquests són: l’Agrupament 
Mestral (Sant Pere de Torelló), l’ Agrupament CJVR (Torelló), l’Agrupament Tsunami (Vic) i 
l’Agrupament Els Vàndals (Ripoll). La selecció de les entitats respon a una voluntat de re-
presentar una mostra de diferents tipus d’agrupaments pel que fa a l’antiguitat i experièn-
cia dels seus membres. Per aquesta raó, s’han escollit dos agrupaments la trajectòria dels 
quals és de les més llargues de Catalunya, a la vegada que s’han triat també dos caus de 
nova creació. A més, s’ha procurat comptar amb una experiència d’inclusió d’un cap i una 
quel·la amb diversitat intel·lectual que han format part d’un agrupament amb llarga trajec-
toria amb un altre de nova creació.  

Les entrevistes realitzades, que són anònimes, han volgut donar veu tant a caps i quel·les 
novells com a més veterans. Entre elles hi varien també l’edat i el càrrec que n’ocupen. 
Pel que fa a les persones amb diversitat intel·lectual que han estat caps i quel·les, amb 
una d’elles s’ha intentat contactar via mail i missatgeria per a saber-ne la seva motivació 
en participar en aquest estudi; malauradament no s’ha obtingut resposta. Pel que fa a l’al-
tra persona amb diversitat, la que encara està en actiu, s’hi ha pogut contactar gràcies a 
les seves companyes d’agrupament que hi han facilitat el contacte i ella s’ha mostrat en 
tot moment activa i participativa. 

En tot moment s’han tingut en compte aspectes ètics durant la recerca, especialment du-
rant la intervenció directa en les entrevistes realitzades, que s’han dut a terme sota el res-
pecte per les persones participants. També s’ha tingut en compte el respecte per l'espai, 
la intimitat i  l’abordatge d’aquestes des de la llunyania de qualsevol semblança amb una 
investigació terapèutica. A més a més, ens hem identificat com a estudiants investigadors 
informant a les persones participants, que la recerca vol apropar-se a la realitat actual 
amb total sinceritat.  
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La paritat és un altre concepte ètic que s’ha tingut en compte durant les entrevistes. S’ha 
entrevistat a tres noies, una d’elles amb diversitat intel·lectual. Per altre banda, s’ha con-
tactat amb tres nois, un dells amb diversitat intel·lectual però només un d’ells a decidit a 
col·laborar en aquesta recerca. Passar pel sedàs del gènere una investigació com aques-
ta és imprescindible per poder detectar les diferències de tractament entre les persones, 
no només per la seva condició de ser portadors d’alguna discapacitat, sinó de gènere. És 
a dir, per poder detectar si el gènere influeix també en el tractament d'aquests subjectes. 

Per últim, pel que fa referència a la recerca quantitativa, aquest compromís ètic s'ha dut a 
terme en tant l'anonimat dels enquestats, l'objectivitat en la realització de les preguntes, o 
no tenint en compte cap aspecte derivat del gènere, la raça o la religió. Totes aquelles 
persones que formen part dels equips educatius i no han volgut participar en la investiga-
ció, han estat lliures de decidir-ho i no han estat pressionats per ningú de la demarcació. 
S’ha presentat una enquesta per igual a tots els equips de caps presents, s’ha presentat 
de manera justa i no esbiaixada, respectant les respostes i opinions dels participants i 
amb la intencionalitat de no orientar-ne la resposta per a l’obtenció de determinats resul-
tats i fins.  

Pel que fa al material d’elaboració de les entrevistes i enquestes, aquestes últimes s'han 
recollit amb el programa Google Forms de l’1 de desembre al 15 de desembre de 2021 i 
s'han enviat (mitjançant un enllaç) a la persona de contacte dels agrupaments, que ha re-
sultat ser una de les persones entrevistades. Aquesta ha estat l'encarregada de fer arribar 
als altres educadors/es l’enllaç de l’enquesta perquè la responguessin de forma anònima. 
Prèviament s'ha demanat en un consell de caps (assemblea) qui volia participar en la in-
vestigació. La plataforma Google Forms, en quedar-ne els resultats fixos, facilita una reco-
llida de dades de forma clara i no manipulable. L’enquesta consta de 23 preguntes obliga-
tòries amb resposta tancada (Sí/No) on es demanen qüestions sobre l’escoltisme, la visió 
que tenen els educadors sobre les discapacitats, la inclusió d’aquestes als caus i de quina 
manera poden afectar o oferir oportunitats a la societat. Es poden consultar les preguntes 
i les respostes durant l’anàlisi d’aquestes, com també la seva transcripció a l’Annex 5.  

Per la seva banda, l’entrevista que s’ha realitzat a les quatres persones escollides consta 
de 16 preguntes de resposta oberta creada mitjançant un document Word i es divideix per 
blocs (personal, escoltisme i agrupament, opinió de les discapacitats). L’entrevista parteix 
d'un mateix model que es repeteix en totes les entrevistades excepte les persones amb 
discapacitat, les quals tenen una entrevista personalitzada per a cadascú. El guió es pot 
consultar en l’Annex 1.  
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1.4. Estructura 


En primer lloc, es duu a terme una presentació de la revisió històrica i conceptual sobre la 
mirada cap a la discapacitat i la diversitat intel·lectual per a obtenir una visió global del 
que ja està escrit.  

Després i intentant respondre als objectius plantejats, el treball analitza com s'intervé des 
de les institucions als subjectes amb discapacitat. Es recullen els principals efectes nega-
tius que pot causar un acompanyament paternalista que no té en compte, ni èticament ni 
moralment, a la persona a la qual acompanya. Seguidament, es considera important revi-
sar i analitzar des de la mirada social aquestes categoritzacions; justificant la necessitat 
de realitzar una aproximació social i educativa.  

D'altra banda, es planteja la importància de l'educació social en l'abordatge 
d'aquesta problemàtica i com històricament des dels àmbits científics s'ha intervingut. Se-
guidament, es repassen drets i lleis vigents en relació amb la diversitat funcional, l'auto-
nomia i el deure de les persones. Per últim, s'analitza conceptes com la inclusió social, 
l'educació inclusiva i l'educació en el lleure, conceptes que entre ells s'interrelacionen en 
aquest treball d’anàlisi. Finalment, s'exposa la realitat actual de la institució educativa que 
es vol analitzar. 
 
Posteriorment, es duu a terme la investigació pràctica que consta de dues parts: una ex-
plicació detallada de les eines de recollida d’informació i el treball de camp. Amb les dades 
recollides es planteja l’anàlisi dels resultats de les enquestes i les entrevistes. En última 
instància es desenvolupen les conclusions del present document, alhora que s’exposen 
propostes de millora i les limitacions d’aquest estudi.  
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2. Discapacitat, diversitat i inclusió  

2.1. De la discapacitat a la diversitat funcional intel·lectual


En la comprensió del concepte de discapacitat, la primera versió va ser aprovada per l'Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) l'any 1980, sota el nom de Classificació Internacio-
nal de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses (CIDDM). La classificació pretenia ofe-
rir un marc conceptual per a la informació relativa a les conseqüències a llarg termini de 
les malalties, els traumatismes i altres trastorns. La discapacitat va ser definida com: 
"Restricció o absència de fer una activitat dins el marge que es considera normal per a un 
ésser humà/a causa de qualsevol deficiència”. A causa de la identificació d’una sèrie de 
limitacions, un seguit de conceptes negatius i poca claredat en les terminologies; l'any 
1993 l'OMS genera la Classificació Internacional del Funcionament de la Discapacitat i de 
la Salut (CIF). És en aquest moment que s'aprofita per a crear una nova conceptualització 
del terme discapacitat i, a partir d'ara, esdevenir terme genèric. 

Amb l'aparició d'un model teòric nou, segons Gifre, arriba l'enfocament biopsicosocial que 
posa èmfasi en els factors ambientals i personals de la discapacitat i, ajuda a entendre la 
discapacitat en un context social (2015:8). Des de la visió social de la discapacitat es con-
sidera que les causes de la discapacitat no són de naturalesa mèdica sinó social; el pro-
blema està en la societat, en comptes d’estar en l’individu. El psicòleg Lev Vigotski argu-
mentava que “la persona que es desenvolupa amb un defecte no és simplement una per-
sona menys desenvolupada que els seus coetanis normals, sinó desenvolupada “d’una 
altra manera” (1997:61).  

Deixant de banda la perspectiva històrica i, analitzant la discapacitat des de la capacitat, 
considerem important esmentar el que Ignasi Puigdellívol proposa. El catedràtic de Didàc-
tica a la Universitat de Barcelona, planteja aturar-nos a reflexionar sobre "què és i què im-
plica la discapacitat". L'autor exposa que capacitat i discapacitat són termes fronterers o 
complementaris, no pas antagònics com se sol entendre (2009:5). Si analitzem des del 
vessant social i comunitari els dos conceptes, ens adonem que les capacitats i les disca-
pacitats no es generen exclusivament en l'individu, sinó que n’és l’entorn un dels princi-
pals causants. El mateix Puigdellívol en síntonia amb les idees de Del Rio (1998) conside-
ra que els membres de la comunitat tenen la necessitat i la dependència de restar connec-
tats amb la resta (2009:5). Així doncs, comença a sortir la idea de que la discapacitat no 
és quelcom que neix en la persona sinó en les possibilitats de l’entorn (recursos, infrastru-
cures, opinions) de generar-la.  

 
13



Aquesta idea, la de l'entorn com a causant de capacitats i discapacitats, anirà apareixent 
al llarg del treball. Per la seva banda, Planella focalitza una gran part de 
la problemàtica vers la discapacitat, en l'ús de les terminologies de les paraules i, sobre-
tot, en com anomenem a l’altre. Planella a l’article Formes d’anomenar l’altre (2020) publi-
cat al Social.cat, insisteix en el fet que el llenguatge crea realitats i, per tant, "les formes 
que emprem determinaran l'enfocament, la concepció, l'ús, i la realitat en la qual ens mo-
guem". Si pensem en el sector de l'educació social i educativa, veurem com les terminolo-
gies emprades en determinats col·lectius, sobretot aquells considerats vulnerables, han 
transformat alguna de les seves realitats; és per això que els noms que utilitzem indiquen 
una determinada forma de veure i pensar l’altre. 

L'autor emfatitza que cal abordar aquestes qüestions lingüístiques sobre la discapacitat 
des de dues posicions: les pràctiques d'heretodenominació (utilitzades habitualment per 
experts i científics) i, les pràctiques d'autodenominació (utilitzades des de la veu de les 
mateixes persones designades com a "persones amb discapacitat"). Les primeres han 
elaborat mecanismes sobre les realitats dels altres, diferenciant entre normalitat i patolo-
gia, i les segones, especialment a Catalunya després de 2005, han estat creades a través 
de l'activisme polític i social. Aquestes segones, proposen altres formes de designació, 
d'anomenar i de crear realitats menys estigmatitzants. Ha estat gràcies a la seva arribada, 
que ara podem parlar d'un nou concepte clau: la diversitat funcional. Per al mateix autor, 
la perspectiva de la diversitat funcional ens ha de permetre trencar les categories que vo-
len designar a certs subjectes com a "incapaços".  

Amb l'arribada del nou concepte, es volen diluir les categories negatives i, apropar a les 
persones a la qüestió de la diversitat com la distinció de la diferència.Una de les idees in-
herents a aquesta proposta és que allò que uneix el col·lectiu no és la seva diversitat in-
terna sinó la discriminació social que pateixen en nom de la citada diversitat. Tanmateix, 
en estudis prèviament citats, es fa referència a entendre l'atenció a la diversitat com a 
què cada subjecte és únic i irrepetible, amb característiques i necessitats peculiars que el 
defineixen com a tal. Per tant, des d'una terminologia no negativa, s'entén que la diversitat 
funcional és quelcom universal; la trobem en tots els éssers.  

Un punt de vista similar per abordar aquesta interpretació el trobem en les paraules de 
l'escriptor Amin Maalouf: "La diversitat en ella mateixa no és ni una benedicció ni una ma-
ledicció; és senzillament una realitat” (2010). És a dir, diversos funcionals ho som tots 
però algunes persones pateixen discriminació per raó del seu tipus de diversitat funcional i 
altres no. En aquest sentit, la qüestió important és que la diversitat funcional no és estric-
tament un sinònim de discapacitat sinó que suposa l’inici d’una profunda revisió del que 
és l’ésser humà. 

D'altra banda, autors com Martínez-Rivera consideren que la diversitat funcional "aporta 
com a base el fet que és l'entorn el generador de les limitacions de les 
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persones" (2014:14). Per tant, des de l'arribada del concepte diversitat funcional, se situa 
la mirada en aquelles circumstàncies que fan que determinades persones no puguin gau-
dir dels mateixos privilegis que la resta, només per no tenir característiques de normalitat 
estadística. Per tant, tal com comenta Martínez-Rivera, aquesta mirada cal situar-la en 
l'entorn. Atendre la diversitat funcional comporta generar un canvi fonamental en el dis-
curs i focalitzar la problemàtica en tot allò que rodeja als subjectes. D’aquesta manera, 
l'entorn sociocultural esdevè el principal responsable de generar espais de participació 
inclusius i, vetllar perquè no hagi de ser l'individu el qui s'adapti a allò construït. 

Per a Valiente (2020:9), la diversitat funcional es refereix a un estat de funcionament que 
implica limitacions en la intel·ligència juntament amb les habilitats adaptatives. Es pot en-
tendre la diversitat funcional intel·lectual com l’existència d’una capacitat intel·lectual infe-
rior a un coeficient de 70, és a dir, per sota de la mitjana; acompanyada de limitacions en 
el comportament adaptatiu. No es pot entendre la classificació de la diversitat intel·lectual 
com un encasellament de la persona, cadascú s’ha de considerar individualment i en can-
vi constant. Classificar la diversitat funcional intel·lectual ajuda a sistematitzar la informa-
ció i a poder entendre-la millor. Per fer-ho, es poden considerar, tal com diu Valiente 
(2020:11) dos criteris de classificació: segons el grau d’afectació i segons els suports que 
necessita.  

En aquesta línia, entenem que els diferents tipus de diversitat intel·lectual s’acostumen a 
classificar en funció del grau d’afectació i dels suports que necessita i no tant per la sín-
drome que pugui tenir la persona. Les síndromes més habituals són: la síndrome de Down 
(SD), el trastorn de l’espectre autista (TEA), la síndrome X fràgil (SXF) i la síndrome de 
Williams (SW).  

Per últim, volem incloure l’opinió del moviment escolta respecte als termes tractats. L'Or-
ganització Mundial del Moviment Scout, continua el seu treball per a garantir que el Movi-
ment sigui obert i accessible per a tots/es; reflectint millor la composició de les diferents 
comunitats i societats, i incloent activament a tothom. És cada vegada més important 
comprendre, respectar i valorar les diferències individuals, fet que requereix que el Movi-
ment estigui preparat per afrontar les diferents necessitats, requisits i aspiracions a fi d'ac-
ceptar i incloure a tots els membres, joves o adults. El grup de diversitat i inclusió del Mo-
viment ho especifica dient: “La diversitat tracta sobre individus que tenen dret a fer sentir 
les seves veus al Moviment. Significa que totes aquestes persones diferents amb diferents 
antecedents, coneixement, experiència i valors, són ateses i se'ls anima a contribuir a 
l'evolució del Moviment en totes les àrees” (2017:11).  

Resumint totes les veus implicades: el concepte de diversitat reconeix a les persones com 
a individus, comprèn que cadascun de nosaltres és únic i respecta les nostres diferències 
individuals. Reconèixer la diversitat implica valorar i tenir en compte a tots i totes i, usar 
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aquestes diferències per a crear comunitats locals, nacionals i globals cohesives i diver-
ses. 

2.2. Del paternalisme a l’acompanyament ètic


Segons la definició clàssica del professor de filosofia moral, Gerald Dworkin (1972), el pa-
ternalisme consisteix en la interferència en la llibertat d'acció d'una persona, justificada per 
raons que es refereixen exclusivament al benestar, el bé, la felicitat, les necessitats, els 
interessos o els valors de la persona coaccionada. Existeix, doncs, cert paternalisme que 
actua en benefici i per a la millora de l'altra. D'altra banda, també el podem entendre com 
el poder o  l'autoritat que s'aplica en nom de l'altra sense tenir-lo en compte. Aquestes de-
finicions donen a entendre que s'utilitza sempre en nom de l'altra i per a l'altra. Ara bé, ac-
tuar d'aquesta manera arriba en certa manera a restringir l'autonomia i la capacitat de de-
cisió de les persones que acompanyem. 

Per aquest motiu, es diferencien dos models de paternalisme: el paternalisme negatiu i el 
positiu. El primer, referit a no tenir en compte l'opinió de la persona atesa i prendre deci-
sions per ella; i el segon, centrat a prioritzar el benestar de la persona atesa, la seva au-
tonomia en els supòsits indicats per ell. Ens cal analitzar el paternalisme perquè conside-
rem que és una posició molt habitual també en espais educatius com són els caus. 

Relacionant paternalisme i diversitat funcional intel·lectual; entendríem que les accions 
paternalistes que es reprodueixen, s'al·leguen en la imposició d'accions i idees preesta-
blertes sobre la capacitat de la persona amb discapacitat; entenent que aquesta no 
té prou capacitat per a pensar o dur a terme alguna acció determinada. Aquesta 
acció, es reprodueix en el tracte de vegades infantilitzat que reben els adults amb disca-
pacitat, tractats molt sovint com si fossin nens i nenes i, abstenint-los de qualsevol res-
ponsabilitat. És per aquest motiu, que Planella (2020) presenta el paternalisme com una 
posició que tracta a l'altre com un nen petit. A més, l'autor remarca que és una posició que 
malauradament les persones amb discapacitat es troben força sovint en els serveis so-
cials i en la vida social en general. 

En oposició al paternalisme trobaríem el que seria el comportament ètic. Aquest vetlla pel 
benestar de la persona tenint en compte la seva opinió i la seva autodeterminació, acom-
panyant-la sempre cap a la seva autonomia a la societat. Tenir un comportament ètic en 
relació amb la diversitat és considerar que tots/es, des que ens fem càrrec de nosaltres 
mateixos, estem destinats a viure'ns amb autonomia. Per aquest motiu, reconèixer les 
persones amb diversitat intel·lectual com a subjectes ètics i dignes, és reconèixer que po-
den decidir de forma autònoma, amb criteris adequats i que, per tant, es fan càrrec de 
les conseqüències d'aquestes decisions. Centrar l'acompanyament ètic en el reconeixe-
ment de l'altre com a "subjecte d’autoestima"  fomenta la interacció entre els subjectes, 
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des de posicions igualitàries en què es reconeixen com a iguals. Deixar que l'altre es fo-
namenti a si mateix des del punt de vista ètic no vol dir deixar que se n'adoni de quines 
són les seves capacitats i limitacions, sinó tenir la convicció com a éssers, de què "som 
subjectes de dignitat". És a dir, que com a persones constituïm una fi en si mateixes, que 
valem per si mateixes i no podem ser instrumentalitzades ni menyspreades, tinguem les 
limitacions que tinguem (Carratalá: 2010:18).  

L'acompanyament ètic en entorns educatius i socials, ens permet entendre una nova for-
ma d'actuar; permet apropar-nos d'una determinada manera a les diversitats. L'acompan-
yament ètic vol anar més enllà d'observar les discapacitats des dels models biomèdics i, 
ens porta a parlar de pràctiques fonamentades en la intervenció. Planella a l’article Acom-
panyament, projecte i diversitat (2014, Social.cat), el defineix com: "una forma d'entendre 
la relació entre el professional i la persona amb diversitat que engloba un conjunt de tèc-
niques i pràctiques socials, que convergeixen amb una finalitat molt clara: que la persona 
segueixi un itinerari, un camí cap a una situació de menor dependència i cap a una millor 
qualitat en la seva vida”. 

Amb relació a l'acompanyament ètic que s'ha de vetllar des de les institucions i des dels 
professionals de l'educació, Ana Carratalá, presidenta del Comitè d'Ètica FEAPS; conside-
ra la introducció de l'acompanyament ètic en les institucions com a quelcom "necessari, 
de vegades incomode i sens dubte complex (2010:17). L’autora emfatitza amb la 
idea que introduir-nos en aquesta reflexió ètica, obliga a revisar les regles i normes que 
regeixen el nostre comportament; però també les virtuts que conformen la nostra persona. 
Sens dubte, aquest replantejament posa en joc les nostres creences i sentiments, eviden-
cia les nostres actuacions i qüestiona les nostres organitzacions. 

En sintonia amb Planella, un acompanyament ètic és aquell que vetlla per erradicar termi-
nologies i conceptualitzacions negatives sobre certes persones. Per aquest motiu, l'ús ètic 
i moral que li donem a la llengua esdevé fonamental. Com diem, Planella insta a repensar 
l'ús lingüístic que fem servir durant el nostre acompanyament a la diversitat i ens reclama 
que siguem agents crítics amb les terminologies sorgides sobretot des del món social. 
Compartim amb l'autor la necessitat de repensar i anomenar l'altre "més enllà de les con-
vencions tècniques" i crear una relació de persona-persona, descobrint-lo "pel seu 
nom" (2020). Aquesta última idea de la relació persona-persona, ja la veiem reflectida en 
la proposta que feien Ainscow(2001) i Stainback(1999), on proposaven que durant 
l'acompanyament ètic es fomentés una ambient de col·laboració entre les parts; amb la 
finalitat de crear espais on la persona amb diversitat fos la protagonista de la 
seva pròpia vida. 
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2.3. La discapacitat des de la mirada social


Autors com Palacios fixa l'origen del model social de la discapacitat a finals de la dècada 
de 1960 a EUA i Anglaterra. Durant aquest període existeix una revisió i evolució del signi-
ficat de la discapacitat. Les persones amb discapacitat es mobilitzen per a condemnar el 
seu estatus de «ciutadans de segona», especialment en l'eliminació de les barreres físi-
ques i socials; a més a més, es comença a modificar aquella percepció històrica que defi-
nia la discapacitat com a tragèdia personal i com a problema social per a la resta. "En de-
finitiva, la participació política de les persones amb discapacitat i les seves organitzacions 
van obrir un nou front dins l'àrea dels drets civils i la legislació antidiscriminació" (Palacios, 
2008: 107).  

D’aquesta manera, la perspectiva social de la discapacitat apareix aproximadament fa 
trenta anys, especialment a les universitats del Regne Unit. Considerem important obser-
var la discapacitat des d'aquest paradigma, ja que els següents autors que exposarem 
consideren que la discapacitat no neix en la pròpia essència del subjecte, sinó que neix 
en la mirada negativa de l'altre. El paradigma social ens facilita analitzar l'entorn per on es 
mouen les persones, amb discapacitat i sense. Des d'aquesta perspectiva, autors com 
Martínez-Rivera (2014) consideren que l'entorn (institucions, estructures, etc) ha d'estar 
construït tenint en compte totes les persones, ja que, al no fer-ho, esdevé generador de 
discapacitats. D’aquesta manera, des de la perspectiva social la discapacitat s'entén com 
l'efecte segregacionista que la societat provoca en els individus amb necessitats espe-
cials.  

En aquesta línia, Hahn (1986 citat a Jimenez, 2001:172) planteja: "la discapacitat sorgeix 
del fracàs d'un entorn social estructurat a l'hora d'ajustar-se a les necessitats i les aspira-
cions dels ciutadans amb mancances, més que de la incapacitat dels individus amb dis-
capacitats per a adaptar-se a les exigències de la societat." Deduïm doncs, que ser porta-
dors de l'etiqueta de "discapacitat" és sinònim de sofrir marginació, discriminació i vulne-
rabilitat i, que a més a més, aquesta experimenta per al portador una limitació social. La 
perspectiva social ajuda a entendre doncs, que la discapacitat no pot ser explicada per les 
característiques individuals de la persona, sinó pel conjunt de barreres (arquitectòniques, 
socials, mentals, culturals, etc.) que la persona amb discapacitat es troba en el seu dia a 
dia. 

Autors com Ferreria (2008:146), reivindiquen la necessitat de canviar l’enfocament al vol-
tant del concepte de discapacitat. L’autor proclama deixar de considerar la discapacitat 
una tragèdia personal, per passar a considerar-la una construcció social. El mateix Ferrei-
ra ho defineix com: “que és proclami la universalitat de la diferència i amb el qual s'accepti 
que el problema no és el llenguatge o l'afectació en si, sinó l'actitud dels altres". Aposta 
doncs, per deconstruir el concepte actual i construir-ne un de més positiu i integrador. Per 
aquest motiu, cal empoderar de perspectiva social també, la mirada derivada de les insti-
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tucions i organitzacions educatives i socials. Aquestes, que sempre han desenvolupat un 
paper molt rellevant, no són neutres ni estan deslligades de les diferents conceptualitza-
cions de la discapacitat. És per això que tenen la responsabilitat moral i social de procurar 
que les persones amb discapacitat es desenvolupin de manera íntegra; amb la mateixa 
dignitat que qualsevol altra persona.  

D'altra banda, observar la discapacitat des de la mirada social, ajuda a fer caure la con-
cepció negativa de la discapacitat plantejada des del model biomèdic. Com deiem, obser-
var la discapacitat des d’una mirada social, és erradicar amb la perspectiva d'atribuir "la 
malaltia" a la persona i que sigui aquesta la que s'adapti al món "normal". És en aquest 
intercanvi relacional, a partir del contacte entre persones amb discapacitat i persones 
"sense discapacitat", que la primera percep les connotacions negatives que socialment 
s'han construït al voltant del concepte; a més d’adonar-se’n de les seves limitacions.  

En referència al que comentem, autors com Carlos Skliar comenten: "la discapacitat, així 
com la normalitat, no és un concepte moral sinó social; no és una mesura de l'altre, sinó 
una percepció de la distància al seu respecte” (2009:15). Per tant, les elaboracions con-
ceptuals són generadores de fronteres entre l'exclusió i la inclusió social i, rau en l'educa-
ció de la societat el rol de dispositiu normalitzador. Quan realitzem la construcció del que 
avui denominem discapacitat des de la mirada social, intentem, més que qualsevol altra 
cosa, donar a conèixer de quina manera l'ésser i el fet d'estar en la societat són fonamen-
tals. 

Podem extreure dos tipus de revisions que es desprenen del treball d'Asun Pié a Disabi-
lity Studies i el gir hermenèutic de la discapacitat (2011): les desconstruccions lingüísti-
ques que envolten el fenomen de la discapacitat i les accions vinculades al terreny de les 
relacions. Les primeres fan entendre la necessitat de revisar, mitjançant el model social, 
conceptes com: equitat, justícia social, exclusió i ciutadania, que de manera generalitzada 
se sostenen. Les segones, analitzen conceptes sorgits de la relació d'un mateix amb l’en-
torn com són: l'autonomia o la dependència. Des d'aquest paradigma existeix un compro-
mís polític per fer front al canvi social. Des d'aquests plantejaments les dificultats de les 
persones amb discapacitat comencen a separar-se dels cossos per ubicar-se en el con-
text. 

Per últim, posant les idees de Vigotski en paraules de Gifre, el repte de la perspectiva so-
cial consisteix a transformar les condicions físiques (arquitectòniques), psicològiques 
(pensaments, estereotips, prejudicis), socials (relacions) i culturals (institucions, instru-
ments) per permetre el desenvolupament cultural òptim de la persona. Per tant, la mirada 
social implicar refer la posició social esbiaixada de les persones amb diversitat. Planella, 
com a repte de futur, proposa la necessitat d'actuar des de la via de l'equitat , des de la 
mirada tècnica que elimina i trenca determinades barreres. L’equitat, és aquella mirada 
social que necessitem, que reconeix el dret i les oportunitats de cadascú, creant situa-
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cions de justícia i justes per a tothom. Aquesta mirada, a diferència de la resta, trenca amb 
la idea del capacitisme i se centra en el rendiment de les persones. 

2.4. Reflexions entorn al rol de l’educació social 


L'interès acadèmic en l'àmbit de la discapacitat ha estat dominat per la mirada 
biomèdica fins als anys 60-70. En aquest període l'agitació política afavoreix l'organització 
de les persones amb discapacitat i la seva mobilització centrada en la crítica al tancament 
institucional. Sorgeix al Regne Unit una entitat fonamental per al desenvolupament del 
model social de la discapacitat, la UPIAS (The Union of the Physically Impaired 
Against Segregation). L'entitat dirigeix les seves crítiques als experts i professionals que, 
segons afirmaven, parlaven en nom de les persones amb discapacitat, però realment ho 
feien en nom dels seus interessos (Pie, 2011: 245). 

Ja al principi d'aquest treball s'ha deixat clar que la intervenció amb persones amb disca-
pacitat ha estat històricament dominat pel model biomèdic on les fases d'intervenció han  
seguit unes pràctiques centrades en: patologia, manifestació i cura. Amb l'arribada del gir 
cap a la perspectiva social, amb el canvi lingüístic i l'arribada organitzada i activa de les 
persones amb discapacitat, passem de l'enfocament centrat només en l'individu (que era 
el problema sobre el qual els experts havien d'incidir) a un enfocament obert cap a la so-
cietat (la que en certa manera provoca la classificació de persones amb discapacitat). 
D'aquesta manera i, mitjançant la perspectiva social, educadors com Planella i Martínez 
consideren que l'educació social ha de treballar contra el que denominem els "Discursos 
oficials de la Discapacitat” (2010:4). L’educació ha de vetllar per mirar positivament a les 
persones, desterrar les etiquetes i estigmes i, crear recursos i propostes que trenqui les 
categories negatives, que no fan més que dinamitar les possibilitats de ser d'alguns sub-
jectes de la societat. 

Planella dona molta importància al llenguatge cultural que s’utilitza, sobretot quan tendim 
a categoritzar i classificar, de vegades de forma negativa, a certes persones. L’autor con-
sidera que des de l’educació social s’ha d’estar al cas i posar-hi remei. Per a Planella, la 
nomenclatura indica una manera determinada de veure i representar les coses; per 
aquest motiu, considera que el treball dels professionals de l'educació, sobretot d’aquells 
que dediquen el seu temps a l'acompanyament de la discapacitat, és contribuir a treure 
les càrregues que dia a dia omplen les motxilles de valors negatius. En sentit general, les 
paraules que utilitzem serveixen per a ordenar realitats i, es converteixen en marcadors 
socials. "Amb la llengua cada cultura produeix el "món" i estructura la societat i els indivi-
dus. Però la construcció social del món no sempre és positiva per a tothom" (Planella, 
2011:25). 
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També Martínez-Rivera (2014) emfatitza la idea del canvi de paraula com a canvi de con-
ceptualització important a l’ambit de l’educació social. L’autor considera necessari parlar 
de "persona amb discapacitat" a parlar de "persona discapacitada" on, des d’aquesta mi-
rada més social i humana, s’avantposa la persona a les determinades característiques 
que pugui tenir. Repensar les pràctiques professionals des d'una perspectiva social (que 
també vol dir, des d'una perspectiva essencialment humanista), ens ajuda a incorporar l'al-
tre a aquest espai que per a nosaltres és l'espai professional, però que per a ell és el seu 
espai vital. 

Així mateix, com estem llegint, esdevenir socialment una persona "discapacitada" pot por-
tar a l'exclusió social. Aquesta, des de l'educació social, s'entén com aquelles situacions 
de desavantatge en les quals es pot trobar una persona en el curs de la seva vida i que 
estarien relacionades amb àmbits que podríem considerar vitals (Romàn, 2018). A Cata-
lunya, els principals riscos d'exclusió social tenen a veure amb factors econòmics, socio-
sanitaris, de ciutadania i de gènere. En aquest sentit, el col·lectiu d'infants i joves amb al-
guna discapacitat física, sensorial o intel·lectual és un dels principals col·lectius considerat 
en risc d'exclusió social. A tall d'exemple, a Osona, segons les dades del 2020 realitzades 
per l'Idescat hi ha 1.258 persones amb discapacitat intel·lectual. 

En tot cas, l'educació social ens ensenya a mirar la discapacitat des de posicions 
amb perspectiva de futur. Per aquest motiu, cal deixar enrere el concepte de la integració, 
on els professionals agafen rols directius i apropar-se a la diversitat des de la inclusió. 
Aquest concepte, des de l'educació social, es pot entendre amb paraules com: diversitat, 
cohesió, cooperació, respecte, autonomia, acompanyament. La inclusió social vetlla per 
fomentar relacions amb l'entorn sense tenir en compte l'origen, el sexe, la situació econò-
mica o la seva condició física, sensorial o intel·lectual. En resum i amb paraules de Su-
birats: "la inclusió, en contraposició a l'exclusió, implica fer a les persones partícips dels 
àmbits que hem considerat prèviament vitals, sobretot els relacionats amb l'esfera social i 
comunitària" (Subirats, 2005:10). 

Tanmateix, i com ja hem dit, l'entorn esdevé fonamental quan parlem d'inclusió, aquest ha 
de donar resposta a la diversitat d'agents que hi sorgeixen i, per tant, com estem comen-
tant durant tot aquest treball, això implica realitzar una mirada centrada en l'entorn i no 
tant en la persona. És per aquest motiu que el concepte d'inclusió és un concepte fona-
mentalment social. Autors com Goffman (1963) realitzen anàlisis importants sobre la reali-
tat social, l'entorn i la persona; ja que aquesta, sorgeix de la interacció amb la vida quoti-
diana. D'aquesta manera, l'autor ens ensenya que la identitat social dels individus es basa 
en la possibilitat de diferenciar-se de la resta. Altrament, aquesta identitat, a l'estar gene-
rada per "l'altre", pot esdevenir carregada d'estigma i prejudicis, que no fan res més que 
limitar la inclusió de certes persones a l'entorn social i cultural. 
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En sintonia, autors com Fisas, emfatitzen amb la idea que "els principals elements exclu-
sors es troben en les conseqüències de la percepció social negativa de la discapacitat i 
les barreres a la inclusió" (2009:9). Fisas agrupa aquests elements exclusors en: barreres 
estructurals i d'abast general, barreres d'accessibilitat a la informació i als espais i barre-
res per a l'aprenentatge. A més a més, el mateix autor considera que existeix un quart 
element exclusiu molt important per al que fa exclusivament a les discapacitats intel·lec-
tuals: la barrera "invisible" de la desconfiança en les possibilitats d’aprenentatge. En tot 
cas, cal tenir en compte que tant la inclusió com l'exclusió no són situacions definitives; 
ambdues haurien de ser vistes com un procés d'aprenentatges. Un procés que ens afecta 
i ens implica a tots i totes; la comunitat, els centres escolars, les institucions educatives, i 
a la vegada, a la cultura, les polítiques i les pràctiques que duem a terme al territori. 

2.5. Drets fonamentals de les persones amb discapacitat


Considerem molt important revisar quins drets i quines lleis s’han dut a terme durant la 
història en benefici de l’atenció i l’acompanyament de la diversitat. La Declaració Universal 
dels Drets Humans de l'any 1984 reconeix que en néixer totes les persones són lliures i 
tenen els mateixos drets. Les persones poden ser diverses, però totes tenen els mateixos 
drets. La realitat és que avui dia encara hi ha persones que no poden exercir els seus 
drets en condicions d'igualtat ni són tractades de forma plenament equitativa, sobretot si 
ens referim a les persones amb discapacitat. 

Fins l'any 1982, amb l'arribada de la LISMI, el subjecte amb discapacitat no era considerat 
"subjecte de dret" sinó "subjecte de caritat", ja que la legislació que regia les pràctiques 
era una modificació de la Llei de beneficència del 1849 completada amb els Fons Nacio-
nals de Serveis Socials del 1960. Temes com l'ètica, la solidaritat i la pedagogia vers la 
discapacitat, havien de ser assumits per l'Administració, que en aquell moment es mante-
nia totalment allunyada de pràctiques informatives i educatives sobre com atendre la dis-
capacitat. El 1991 la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 20/1991 de promoció de l'ac-
cessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (DOGC 4112/91). 

El canvi legislatiu arriba quan els subjectes amb discapacitat prenen la paraula i es posi-
cionen críticament davant la societat. Un exemple és la creació del Fórum de Vida Inde-
pendiente l'any 2001. El FVI el formen persones amb tota classe de diversitat funcional i 
l'objectiu fonamental és la lluita, mitjançant la reflexió i l'acció, contra aquelles situacions 
que generin discriminació pel simple fet de ser divers. Aquestes línies anteriors mostren 
com històricament, hem tractat les persones amb discapacitats com si fossin inferiors i les 
hem rebutjat en nombroses activitats i oportunitats. El psicòleg Kenneth Clark afirma que 
la segregació té uns efectes perjudicials per qui la pateix i que la segregació és la manera 
com una societat diu a un grup de persones que són inferiors envers els altres grups. És 
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per aquest motiu que cal vetllar perquè els drets de les persones amb discapacitat es res-
pectin i es duguin a terme. 

Els drets i deures de les persones amb discapacitat intel·lectual no només els han de co-
nèixer aquelles persones que directament o indirectament puguin estar involucrades amb 
aquestes persones, sinó que els ha de conèixer tothom, sense excepció, ja que formen 
part dels drets humans i ens afecten, per tant, a tots. El 13 de desembre de 2006 s'aprova 
a L'ONU la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol faculta-
tiu. Tots dos documents van ser ratificats per l'Estat espanyol el 23 de novembre de 2007 i 
La Convenció va entrar en vigor en Espanya el 3 de maig de 2008. 

Com veurem en la següent taula, el propòsit de la Convenció es basa en promoure, pro-
tegir i assegurar que totes les persones amb discapacitats gaudeixin de drets i llibertats 
reconegudes; a més de garantir-ne la igualtat d'escollir de forma autonoma respecte a la 
seva pròpia vida. Per a la garantia dels seus drets, la Convenció incorpora els principis de 
no discriminació, d'accessibilitat, de participació i d'inclusió plenes i efectives en la socie-
tat, així com la igualtat, el respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb 
discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes. A Catalunya la competència 
d'atenció i integració social de les persones amb discapacitat la concentra el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies que articula les seves competències d'atenció aquest 
col·lectiu des de diferents enfocaments. 

Taula 1. Drets de les persones amb discapacitat recollits a la Convenció  
de les Nacions Unides 2006 

Article 5 Igualtat i  
no-discriminació

2. Els estats part han de prohibir tota discriminació per motius de 
discapacitat i han de garantir a totes les persones amb discapacitat 
protecció legal igual i efectiva contra la discriminació per qualsevol 
motiu.


3. A fi de promoure la igualtat i eliminar la discriminació, els estats 
part han d'adoptar totes les mesures pertinents per assegurar la 
realització d'ajustos raonables.

Article 8 Presa de consciència a) Sensibilitzar la societat, fins i tot en l'àmbit familiar, perquè prengui 
consciència de la situació de les persones amb discapacitat i fomen-
tar el respecte dels drets i la dignitat d'aquestes persones.


b) Lluitar contra els estereotips, els prejudicis i les pràctiques nocives 
que es creen envers les persones amb discapacitat, inclosos els que 
es basen en el gènere o l'edat, en tots els àmbits de la vida.
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Font: Elaboració pròpia. 

L’article 19 és fonamental per a la nostra recerca ja que engloba drets que relacionen a la 
persona amb la comunitat com ara: el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en 
la comunitat; la llibertat d'expressió i d'opinió i accés a la informació; el respecte a la pri-
vacitat; el respecte de la llar i de la família; el dret a la salut i al consentiment informat; a la 
habilitació i rehabilitació; a l'educació inclusiva; a la formació; al treball i l'ocupació; a un 
nivell de vida adequat i a la protecció social. (Síndic de Greuges).  

Article 19 Dret a viure de forma 
independent i a ser  
inclòs en la comunitat

Els estats part en aquesta convenció reconeixen el dret en igualtat 
de condicions de totes les persones amb discapacitat a viure a la 
comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d'adoptar 
mesures efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d'aquest dret 
a les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió i participa-
ció en la comunitat, i han d'assegurar especialment que:


c) Les instal·lacions i els serveis comunitaris per a la població en ge-
neral estiguin a disposició, en igualtat de condicions, de les perso-
nes amb discapacitat i tinguin en compte les seves necessitats.

Article 24 Educació 1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapaci-
tat a l'educació. Amb la intenció de fer efectiu aquest dret sense dis-
criminació i basant-se en la igualtat d'oportunitats, els estats part 
han d'assegurar un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells, així 
com l'ensenyament al llarg de la vida, amb la intenció de:


c) Fer possible que les persones amb discapacitat participin de ma-
nera efectiva en una societat lliure.


3. Els estats part han d'oferir a les persones amb discapacitat la 
possibilitat d'aprendre habilitats per a la vida i el desenvolupament 
socials, a fi de propiciar la seva participació plena i en igualtat de 
condicions en l'educació i com a membres de la comunitat.

Article 30 Participació en la vida 
cultural, les activitats 
recreatives, l'esplai i 
l'esport

a) Encoratjar i promoure la participació, tant com sigui possible, de 
les persones amb discapacitat en les activitats esportives generals a 
tots els nivells;


b) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat 
d'organitzar i desenvolupar activitats esportives i recreatives especí-
fiques per a aquestes persones i de participar en aquestes activitats, 
i amb aquesta finalitat encoratjar perquè se'ls ofereixin, en igualtat 
de condicions amb les altres, instrucció, formació i recursos ade-
quats;


c) Garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés a instal·-
lacions esportives, recreatives i turístiques;


d) Assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin ac-
cés, de la mateixa manera que el tenen els altres nens i nenes, a la 
participació en activitats lúdiques, recreatives, d'esplai i esportives, 
incloses les que es facin dins del sistema escolar.


e) Garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés als ser-
veis dels qui participen en l'organització d'activitats recreatives, tu-
rístiques, d'esplai i esportives.
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2.6. La inclusió social 


Els primers esforços que es van fer per al reconeixement de la diferència van ser entre els 
anys 60 i 90 i, es tractava d'esforços que encara estaven allunyats del que entenem com 
a inclusió; van ser esforços encaminats a la integració d'aquests col·lectius. El concepte 
d'inclusió com a tal es troba per primera vegada en les obres sociològiques de principis 
del segle XX, sobretot en les del francès Durkheim (Touhami, 2020:113). 

Durkheim va concedir molta importància a la idea de la coerció que exercia la societat so-
bre els individus; fent èmfasi amb l'existència d'un ordre d'inclusions i exclusions a la ve-
gada. D'aquesta manera, s'intueix com la societat, l'entorn, és una part fonamental en la 
construcció de les categories que defineixen a les persones, tinguin aquestes alguna dis-
capacitat o no; i que, per tant, el que t'exclou o inclou no és la teva "in/capacitat" de dur a 
terme una determinada tasca, sinó la incapacitat de l'entorn de veure les teves capacitats. 

En sintonia, existeixen d'altres autors que han participat en la construcció del 
concepte. Amartya Sen, Nobel d’economia, en un dels seus discursos, va definir la inclu-
sió com: "L'experiència social àmpliament compartida, la participació activa d'una societat, 
la igualtat generalitzada de les possibilitats i les oportunitats de vida que s'ofereixen a les 
persones mitjançant un nivell bàsic de benestar per a tota la ciutadania” (2001). Sen, 
doncs, ens parla de les oportunitats que la societat, les entitats socials i les institucions 
poden generar en benefici de determinades persones considerades vulnerables, i garantir 
de forma igualitària l'oportunitat d'accedir als béns culturals que ens envolten. 

Autors com el sociòleg francès Pierre Rosanvallon (citat a Touhami 2020:113) replante-
gen el terme i donen a aquest una nova mirada que va més enllà de l'àmbit exclusiu de la 
discapacitat. L'autor replanteja la inclusió entorn de la idea de "passar d'una societat d'in-
dividus a una societat de singularitats" (2012) –pensada aquesta no com a un estigma, 
sinó com a l'atribut positiu d'una diferència. En sintonia amb Touhami (2020), observem 
com la inclusió introdueix un canvi major de paradigma; un paradigma que s'allunya de la 
integració o la inserció on era el subjecte amb diversitat l'encarregat de fer l'esforç d'intro-
duir-se als mecanismes. Amb l'arribada de la inclusió correspon a les institucions, i no pas 
al subjecte, adaptar-se a l'altre. 

Ainscow (2011) és un autor que considera la inclusió com un procés, és a dir, com una 
cerca constant que busca millorar la intervenció a la diversitat. Es tracta d'aprendre a viure 
amb la diferència i a l'hora d'estudiar com podem treure-hi partit; apreciar-la des d'una 
manera més positiva i analitzar-la des de l'aprenentatge. La importància de la inclusió so-
cial doncs és que incorpora la mirada de les persones amb discapacitats, els hi dona veu. 

Per últim, considerem l'opinió de Vandercook (1991) realment valuosa per aquest treball, 
ja que ens situa al costat de les persones que conviuen amb persones amb discapacitat o 
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diversitat funcional i és des d'aquesta posició que també considerem necessari realitzar la 
investigació. L'autor observa que la inclusió de les persones amb alguna discapacitat re-
percuteix positivament en les persones que l'envolten, siguin aquests infants o adults, fent 
que incrementi la consciència de les capacitats i el respecte envers els uns i els altres. En 
el nostre cas, considerem l'arribada de caps o quel·les amb discapacitat una oportunitat 
també per als infants pels mateixos motius que exposa Vandercook. 

2.7. L’educació inclusiva


L'educació inclusiva és un model d'educació que implica que tots el grup d'infants, joves o 
adults, puguin aprendre conjuntament, independentment de les seves característiques 
personals. L'educació inclusiva té la finalitat de garantir el dret a l'educació i a la participa-
ció de tots i totes. Carbonell cita: "L'educació inclusiva és un tema de drets humans. Les 
persones amb NEE tenen dret a ser membres dels mateixos grups, com qualsevol altre. 
Una educació segregada, per tant, restringeix aquest dret i limita les possibilitats per a 
l'autorealització" (2012: s/p). 

Les paraules de Carbonell van molt lligades amb l'anàlisi que volem fer d'aquest estudi; en 
tant que la manca d'oportunitats donades a les persones amb discapacitat als agrupa-
ments és mínima i, per tant, s'està evitant la possibilitat d'autorealitzar-se d'aquestes per-
sones. Per aquest motiu, per al bon funcionament de l'educació inclusiva, cal un bon pro-
cés dinàmic d'interacció entre els agents i la xarxa; oferint suport, oportunitats i participa-
ció activa. 

Per a Stainback (2001) l'educació inclusiva ha d'incloure pràctiques on tothom se senti re-
presentat, realitzat i respectat i, on tots els aspectes hi tinguin cabuda. Aquesta proposta 
de l'autor, la podem resumir dient que l'educació inclusiva s'emmarca dins del que es va 
determinar a la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'any 2008: 
apostar per generar espais educatius on tothom tingui el dret a gaudir del seu accés i, 
aprofitar els recursos que sorgeixen per a aconseguir una bona inclusió social i un correc-
te desenvolupament individual. 

A Catalunya existeix el Decret Llei 150/2017 que sosté el model d'educació inclusiva més 
enllà de les aules, focalitzant nous marcs educatius on també s'ha de vetllar per l'educa-
ció inclusiva. A més, el Decret Llei insta al fet que s'incloguin a tots els col·lectius de per-
sones, indiferentment de l'etapa evolutiva on es situïn. Per tant, sorgeix la necessitat de 
generar corresponsabilitat i coordinació per part de tots els serveis i recursos existents a 
la societat. Stainback (2001), en sintonia amb la idea del Decret Llei, considera que la im-
plantació de l'educació inclusiva "segueix unes etapes que procuren fer de cada persona 
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un membre respectat, realitzat i contribuent en el conjunt de la societat, independentment 
de les seves diferències" (2001:18). 

Valenciano (2009) ens ajuda a entendre l'educació inclusiva allunyada de la idea de con-
cepte singular. Ens ofereix la idea d'entendre-la des de la consideració d'un seguit d'indi-
cadors descriptius que han de desembocar en projectes i pràctiques de caràcter inclusiu. 
L'autor considera que seria més adequat parlar de perspectives sobre la inclusió i l'educa-
ció inclusiva. Tot això arriba amb un canvi de paradigma, similar al que exposa Planella a  
la ponència Ocupació de persones amb discapacitat/diversitat funcional: normativa, pater-
nalisme o equitat? dins del marc 1a Fira virtual d’Ocupació de la UOC del 2020 en relació 
amb l'equitat. Un paradigma que mitjançant l'educació inclusiva i, des de les polítiques en 
general, fins a la reestructuració educativa i el context sociocultural, s'emmarqui en dur a 
terme el dret a l'educació, a la igualtat d'oportunitats i a la participació. 

En sintonia amb les paraules de l'autor, podríem finalitzar aquest apartat dient que la in-
clusió és una manera diferent d'entendre l'educació, implica pensar en noves maneres 
d'analitzar la quotidianitat, de treballar i de conviure. És a dir, per a dur-la a terme es re-
quereixen un conjunt d'accions educatives, socials i de la comunitat que apostin per a 
l'eliminació de les barreres. 

2.8. La inclusió als agrupaments escoltes: El lleure inclusiu


A grans trets, la finalitat pedagògica del moviment escolta és generar espais educatius 
mitjançant la metodologia activa de l'APS (Aprenentatge i Servei), que a la vegada fomen-
ta l'educació integral dels infants i dels joves que hi formen part. D'aquesta manera, la 
persona, conjuntament amb les seves dimensions (personal, interpersonal, social, am-
biental i transcendental) ocupa un pilar important de l'escoltisme. 

Els agrupaments escoltes i l'escoltisme en general, se'ns presenten com a espais inclu-
sius en tant que formen part de l'educació en el lleure i; l'educació en el lleure porta implí-
citament tres conceptes que s'entrelliguen clarament amb la inclusió social: la diversitat, el 
respecte i l'autonomia. Un altre enfocament rellevant és dotar als més petits de l'agrupa-
ment d'eines per a reinterpretar les discapacitats i eliminar qualsevol prejudici sobre 
aquestes tan aviat com  es pugui. Segons el document publicat per la Fundació Pere Ta-
rres L’esplai Inclusiu, "si creixen en un ambient en el qual aquestes "diferències" no són 
vistes com a barreres, sinó com oportunitats per créixer i desenvolupar-se com a perso-
nes, a mesura que es vagin fent grans contribuiran a lluitar, encara que sigui només amb 
els seus actes quotidians, en la lluita contra la discriminació i foment de la 
igualtat" (2011:12). 
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El primer treball és a escala d'equip de monitors/es: consciència, motivació i compromís. 
Treballar en favor de la inclusió ha de ser una decisió estratègica del centre fonamentada 
en el treball en equip. Uns altres elements claus que fan dels agrupaments entorns inclu-
sius són els que proposa la professora Fisas (2009) en relació amb desenvolupar un tre-
ball de la cultura de la transformació en detriment d'un aprenentatge de les dificultats i les 
diferencies. A més a més, els agrupaments són espais col·lectius, que fan comunitat i que, 
per tant, són adients per atendre a la diversitat com una tasca col·lectiva. 

D'altra banda, autors reconeguts com Ainscow (2001), Porter (2003) o Stainback (1999), 
coincideixen a dir que els espais on s'executen tasques acollidores, transformadores mit-
jançant la participació dels seus membres- com podria ser un agrupament- són els am-
bients adequats per abordar la inclusió de les persones amb alguna discapacitat. En 
aquesta línia segueix Pere Soler en el seu article "El futur de l'educació en el lleure. Deu 
reflexions." (2002); l'autor esmenta la rellevància d'observar l'educació en lleure com una 
oportunitat integradora per a la població. Emfatitza amb la capacitat del lleure per a crear 
espais que englobin tota diversitat existent i evitar-ne així la fragmentació social. 

L'apartat de diversitat i inclusió dels scouts internacionals considera que: "Es considera 
que les diferències entre les persones són una oportunitat per a l'enriquiment de la socie-
tat; en un context en el qual reconeixem el valor de la diversitat, el procés del lleure inclu-
siu és vital per al desenvolupament i l'enriquiment de pràctiques equitatives i accessibles 
per a tots" (2016:8). I remarquen: "És essencial desenvolupar i millorar els programes na-
cionals de joves i els mètodes pedagògics perquè siguin inclusius per disseny, i no sols 
per adaptació. Per als adults en el Moviment Scout, això es reflecteix a través de la seva 
captació, capacitació, suport i retenció, i també brinda igualtat d'accés a les oportunitats i 
permet el desenvolupament personal dels adults" (2016:8). 
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3. Educació en el lleure  

3.1. Orígens de l’escoltisme


A  partir  dels  anys  80  amb  la  irrupció  de  les  administracions públiques s’inicien  nous  
serveis  a  la  ciutadania,  entre  els  quals  trobem  activitats  de  lleure dirigides a la in-
fància, a l’adolescència i a la joventut. Abans dels anys 80 i de l’ariribada de la democrà-
cia, les activitats de lleure eren promogudes per entitats com els esplais o l’escoltisme; 
activitats que es desenvolupaven al llarg dels caps de setmana o en períodes de vacan-
ces (colònies, campaments, casals (Ruiz de Gauna, 2012:69). Actualment, segons dades 
del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, per als joves l’oci és un dels as-
pectes  important  o  molt  important  de  la  seva  vida,  amb  una  consideració superior al 
90%.  

L'educació en el lleure ha estat reconeguda tant en l'àmbit català com internacional. A 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006, concretament a l'article 44.3 es 
comenta: "Els poders públics han de promoure i han d'impulsar la implicació i la participa-
ció de la família en l'educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa, i han 
de facilitar i promoure l'accés a les activitats d'educació en el lleure. A més a més, també 
està reconeguda per llei (LEC, Llei 12/2009). 

A l'Article 39, Educació en el lleure, es reconeix el caràcter educatiu de les activitats de 
lleure, especialment en el treball del compromís i la transmissió de valors. D'altra banda, a 
l'Article 41, Foment de l'equitat en l'educació en el lleure, es vetlla perquè les administra-
cions públiques estableixin mesures de foment que garanteixin que tots els alumnes pu-
guin participar en els plans i programes socioeducatius i en les activitats d'educació en el 
lleure en condicions d'equitat, sense discriminació per raons econòmiques, territorials, so-
cials, culturals o de capacitat. 

Pel que fa a la definció concreta d’aquest terme i, degut a la gran quantitat d’espais de 
lleure que existeixen a l’actualitat fa dificil establir-hi una definció concreta. Armengol, l’any 
2006 defineix els moviments d’educació en el lleure com: iniciatives amb una clara inten-
cionalitat educativa, orientades al conjunt de la persona (integrals), amb plantejaments  
generalistes, amb uns educadors normalment joves, amb una dimensió relacional de ca-
racter intergrupal i intragrupal. La nostra recerca s'emmarcà en l'anàlisi d'unes de les enti-
tats d'arreu del món més importants i amb més participació del lleure educatiu: l’escoltis-
me. Seria estrany no analitzar que entenen els autors més destacats d’aquest ambit en 
relació a l’educació en el lleure. Jaume Trilla, Joaquim Franch, i Enric Puig, són alguns 
dels autors més representatius que cal tenir present; però serà el primer que ens acom-
panyarà en la definició. 
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Trilla (1999) distingeix tres models pedagògics genèrics que s'emmarquen en el lleure 
educatiu: 

 
- la pedagogia del projecte (que seria el més propi de l'escoltisme) 
- la pedagogia de l'activitat (ludoteques i alguns casals) 
- la pedagogia del producte (corals i grups infantils de teatre, tallers d'arts plàstiques, 
esport...) 

Tots aquests models pedagògics és troben situats en la pedagogia activa, en el que s'en-
tén, dins de la identitat metodològica del lleure educatiu, com a activisme pedagògic. La 
pedagogia activa, com el seu nom indica, fa referència al "learning by doing" (aprendre 
mentre ho fem) i tot i que s'ha intentat portar-lo a l'educació formal de la mà de l'escola 
nova, és a l'educació en el lleure on s'aplica amb normalitat i de forma natural. El tipus de 
relació que es dóna en cada una de les dues institucions entre els continguts d’aprenen-
tatge i les activitats per assoli-les es diferent. A l’escola, els continguts precedeixen a les 
activitats i aquestes son dissenyades en funció dels continguts currículars. En l’educació 
en el lleure, en certa forma, s’inverteix aquesta relació; les activitats passen a primer pla i 
els continguts concrets d’aprenentatge seran els necessaris per a poder desenvolupar-les 
(Trilla, 2012:35). Això fa, que en l’educació en el lleure, de forma natural i gairebé obliga-
da, els molts aprenentatges que s’hi realitzen siguin quasi sempre actius i contextualitzats.  

L'educació en el lleure que principalment va dirigida a infants i joves, indirectament 
també afecta les famílies, els educadors i la comunitat en general al ser considerat agents 
de canvi importants per a l'infant i els joves. Per a Trilla, una part rellevant de l'educació en 
el lleure rau en la transmissió de valors, l'adquisició d'habilitats personals, el coneixement i 
la descoberta de l'entorn, i en definitiva, la voluntat de formar persones actives, compro-
meses i crítiques amb la societat. Amb aquesta definició, observem com tants als espais 
de lleure com a les institucions de lleure (agrupaments), existeix la necessitat de crear una 
intencionalitat educativa que fomenti l'aprenentatge i l'adquisició de recursos i coneixe-
ments socioeducatius, útils per a la vida quotidiana. 

Pel que fa a la importància de l'àmbit familiar, s'ha observat que hi ha hagut notables can-
vis en la construcció de la família; sobretot des de l'entrada de la dona (la mare) al mercat 
de treball assalariat. Aquest fet, entenent històricament la figura de la dona/mare com 
l'encarregada de vetllar pel benestar dels fills, ha fet sorgir la necessitat de trobar meca-
nismes de conciliació familiar i professional on el lleure educatiu ha començat a jugar tími-
dament algun paper. D'altra banda, pel que fa a la relació de la societat amb el lleure edu-
catiu, cal dir que aquest es un factor de prevenció i de socialització de primer ordre. En 
sintonia amb Ruiz de Gauna ,cada cop més les societats són diverses, tant funcionalment 
com culturalment, per això "l'educació en el lleure ha de ser un espai d'integració i de 
comprensió de les múltiples realitats.”(2012:76). 
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Finalment, i en sintonia amb els autors exposats, cal considerar algunes aportacions del 
lleure educatiu a l'entorn actual. Aposta per l'adquisició de competències laborals, en tant 
que ensenya a generar habilitats de lideratge positiu, potencia el treball en equip, la inicia-
tiva i l'emprenedoria, la comunicació i l'escolta. Aposta també, per l'educació de la ciuta-
dania i la millora social, entenent que vetlla pel sentiment de comunitat, i la implicació per 
a poder-la construir i enriquir, des de la participació social i fins i tot política. I per últim, 
aposta evidentment per la construcció de la persona; en tant que vetlla pel seu creixement 
personal i contribueix a la creació d'oportunitats igualitàries des de el respecte i l'equitat. 

3.2. L’escoltisme: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)


Vallory (2012) analitza el moviment escolta com una pràctica educativa independent i 
apartidista, de caràcter voluntari i oberta a tots sense distinció d'origen, nacionalitat o 
creença. El mètode escolta té com a finalitat contribuir a l'autodesenvolupament de les 
persones que hi participen -infants o joves- per tal que realitzin plenament les seves po-
tencialitats físiques, intel·lectuals, socials i espirituals, com a individus i ciutadans respon-
sables i, com a membres de la seva comunitat local, nacional i internacional. 

Neix l'any 1907 de la mà del general R. Baden-Powell quan assaja el mètode escolta –
pensat en un inici per als soldats– amb infants. L'èxit d'aquesta experiència i la difusió 
l'any següent de la seva obra Scouting for Boys fa que ràpidament sorgeixin grups d'es-
coltes arreu (Soler,2011:19). El format bàsic de l'escoltisme consisteix en: ritme setmanal 
de les trobades; sortides periòdiques de cap de setmana, activitat forta a l'estiu (campa-
ment o colònies), estructuració similar en grups d'edat, formació de monitors/caps que es 
pretén realitzar sobretot dins del mateix moviment; reclutament del personal educador a 
través del voluntariat...  

L'escoltisme agrupa més de 30 milions de persones de manera voluntària, sent el movi-
ment d'educació no formal per a nois i noies més nombrós del planeta, és un moviment 
que funciona en xarxa i, alhora, té una organització associativa basada en la participació 
dels seus membres. Per a Jaume Trilla (2012) no hi ha dubte que l'escoltisme és una de 
les entitats que més influència ha tingut en la configuració de la pràctica educativa d'una 
part important del sector del lleure. 

El treball en petits grups, l'activitat a l'aire lliure, el respecte pels interessos dels infants i 
joves són pilars fonamentals del mètode escolta de Minyons; un mètode que parteix d'una 
proposta de valors i d'una metodologia de treball específica i explícita. Per la seva banda, 
la metodologia aposta per oferir un treball educatiu centrat en l'acció a través dels petits 
grups, del compromís amb els subjectes i l'entitat que els representa i, en definitiva; cer-
car el progrés de la persona i l'entorn sociocultural on s'actua. Per aquest motiu, la inter-
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acció dinàmica entre grup i persona, permet incrementar l'autonomia i la confiança en un 
mateix. 

Pel que fa a la metodologia pedagògica, a MEG, una branca més de l'escoltisme català, 
es treballa amb un tret metodològic propi: la pedagogia del projecte, on el grup d'infants i 
adolescents són els protagonistes de l'activitat (projecte) que s'ha de fer; treballant i parti-
cipant des de ben petits en les fases de descoberta, proposta, elecció, planificació, realit-
zació i revisió dels projectes que desenvolupen. A més de la pedagogia del projecte, la 
metodologia escolta s'emmarca dins de tres opcions d'actuació: país, persona i educació 
per a l'espiritualitat. Per a fer-ho possible s'utilitzen els dinamismes que hem estat comen-
tant durant el llarg d'aquest escrit: el petit grup, el progrés personal, el joc institucional, la 
fraternitat universal i el compromís. 

Pel que fa a la proposta de valors, Minyons Escoltes i Guies (MEG) té com a missió edu-
car a través del mètode escolta i guía, fent que els infants i joves siguin protagonistes del 
seu creixement personal i esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb 
la societat (MEG, 2020). Valors com el compromís, el servei, la participació, el voluntariat, 
l’esperit crític o el treball en equip són essencials en la seva proposta educativa.  

Figura 1. La pedagogia del projecte de Minyons 

 

Font: Minyons Escoltes i Guies. 
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Figura 2. Els valors de MEG 

 
Font: Minyons Escoltes i Guies. 

3.2. Organització de l’entitat


A escala local, M.E.G. s'organitza per agrupaments arreu de les comarques catalanes. 
És, majoritàriament als agrupaments (el cau) on els infants i joves es troben els dissabtes 
a la tarda per a dur a terme les activitats. A dins de cada agrupament alguns caps, de for-
ma voluntària, assumeixen rols de gestió i representació que faciliten el funcionament 
d'aquest i, el treball en xarxa amb la resta d'agrupaments. Aquests rols solen ser: el cap 
d'agrupament, l'animador/a de la fe, el secretari/ària, l'administrador/a i el responsable pe-
dagògic.Tot i que cada agrupament és un món, normalment els agrupaments (si més no, 
aquells que analitzem en aquest estudi) es divideixen per branques que generalment són: 

• Castors i Llúdrigues, de 6 a 8 anys 
• Llops i Daines, de 8 a 11 anys 
• Ràngers i Noies Guia, d'11 a 14 anys 
• Pioners i Caravel·les, de 14 a 17 anys 
• Truc, a partir de 17 anys. 

A escala de territori, Minyons es divideix per demarcacions, actualment n'existeixen 8 i en 
el nostre cas analitzem la Demarcació d'Alt-Ter, amb seu a Vic. A cada demarcació exis-
teix un equip de demarcació que vetlla pel bon funcionament dels agrupaments que en 
formen part i, proposa projectes i trobades en comú. A les demarcacions s'estableixen es-
pais de decisió i participació assembleària on i tenen cabuda els representants de cada 
agrupament; alguns d'aquests espais són: la Taula de Caps d'Agrupament (TACA), Taula 
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Pedagògica (TAPE), Taula de Secretaris/es i Administradors/es (TASA), Taula d'Anima-
dors/es de l'Espiritualitat i Consiliaris (TACO). 

Per últim, el màxim espai de participació de l'associació a escala nacional és l'Assemblea 
general. L'Assemblea és l'espai on hi poden exercir el dret a vot totes les persones de 
l'associació que siguin majors d'edat i tinguin responsabilitats voluntàries dins els agrupa-
ments, demarcacions o equips generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 

Figura 3. Mapa de les demarcacions actuals a Catalunya (2021) 

 

Font: Minyons Escoltes i Guies. 
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4. Estudi de cas 

4.1. Eines de recollida d’informació 


Han estat dues les eines de recollida d'informació que s'han utilitzat durant aquest treball 
de recerca. Aquestes han estat l'enquesta descriptiva i l'entrevista personalitzada. Totes 
dues han estat pensades per a establir un enllaç coherent amb la metodologia qualitativa i 
quantitativa de la recerca. 

Primerament, es va tenir en compte al subjecte amb diversitat intel·lectual, pensant que la 
seva experiència i la seva percepció eren imprescindibles en la recerca. Per aquest motiu, 
s'ha redactat una entrevista personalitzada exclusivament per a la monitora en actiu. De-
dicar exclusivament una entrevista a la monitora ens ha permès observar amb profunditat 
al subjecte de la investigació; observant-ne el rol que ocupa dins d'un context educatiu i 
les tasques que porta a terme. Tanmateix, es va elaborar una altra entrevista genèrica per 
a quatre monitors i monitores escollits específicament pel rol que ocupen dins dels seus 
agrupaments. Aquesta, que es divideix per categories que coincidien amb les categories 
establertes en la metodologia, ens ha permès observar de forma personalitzada com un 
educador de referència pensa i es relaciona amb la diversitat al cau. Les preguntes, amb 
resposta oberta, han volgut deixar espai als educadors/es per a expressar-se lliurement. 

D'altra banda, l'enquesta descriptiva no presencial es va realitzar amb la intenció de gene-
rar una observació àmplia del territori investigat, que ens serveixi com a orientadora a 
l'hora de la recollida d'informació. Es va decidir elaborar una observació de tipus descriptiu 
i crítica per tal de poder percebre el context personal vers la diversitat amb tota la seva 
globalitat. Un major volum de dades enriqueix la investigació alhora que n'amplia la diver-
sitat de resultats. L'enquesta alterna preguntes tancades i obertes, com també la necessi-
tat de respondre obligatòriament aquelles que considerem claus en la recerca..  

4.2. El treball de camp durant la recerca


La idea principal de la recerca era poder donar veu a aquells agrupaments que per un mo-
tiu o altre han tingut relació amb la diversitat intel·lectual. S'ha procurat concretar un mí-
nim d'entrevistes concretes, amb la voluntat que les conclusions extretes poguessin in-
cloure una representació diversa de la Demarcació Alt Ter. 

Primerament, es va contactar via WhatsApp, amb el monitor i la monitora amb diversitat 
intel·lectual. Volíem que tinguessin temps de respondre l'entrevista amb tranquil·litat i 
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amb l'oportunitat per a solucionar dubtes. Els hi vam comentar quina era la idea inicial i si 
creien que podria ser del seu interès col·laborar en la recerca; ja que els considerem part 
fonamental en aquesta. La monitora, que forma part de l'Agrupament Mestral, va respon-
dre amb rapidesa i col·laborant en tot moment amb la recerca. El monitor, que ja no forma 
part de la Demarcació, tot i que s'ha intentat per moltes vies possibles, no va voler partici-
par en la recerca. Amb la resta de persones entrevistades també es va establir un contac-
te via WhatsApp, totes van decidir formar part i fins i tot es va comentar que la recerca es 
portaria a un consell de caps per ampliar les mirades. Els motius que van dur a contactar 
amb aquests agrupaments, més enllà de tenir un contacte directe amb les persones en-
trevistades va ser la coneixença que es tenia sobre com treballaven o havien treballat an-
teriorment amb col·lectius d'atenció a la diversitat. 

Per últim, i en relació amb les enquestes es va contactar tan presencialment com telemà-
ticament amb la responsable de la Demarcació Alt Ter, amb la intenció de fer arribar l'en-
llaç de l'enquesta al màxim número de persones possibles de la Demarcació. Tot i tenir 
un número suficient de persones que han col·laborat i hi han respost aquesta; personal-
ment em sembla un número de participants baix en relació amb la quantitat de monitors i 
monitores en actiu a la Demarcació. Més endavant exposaré l'opinió personal sobre 
aquest fet.  

4.2.1. Categories de les entrevistes  

Mitjançant les idees generals que s’expressen en el marc teòric i els objectius plantejats, 
s’estableixen categories de preguntes que en faciliten el seu anàlisi i ens ajuden a com-
prendre amb quins criteris hem relacionat la part pràctica amb la teòrica. Les categories 
han estat utilitzades per organitzar els diferents continguts extrets de les eines de recollida 
d’informació i poder generar posteriorment l’anàlisi dels resultats. 

- Personal: Informació personal de la persona entrevista, trajectòria en el moviment es-
colta i funció dins de l’agrupament que representa. Es vol analitzar com els valors es-
coltes afecten en la creació de la personalitat.  

- Agrupament/ Escoltisme: Fa referència al treball inclusiu dels agrupaments. Amb el mè-
tode escolta i la transformació social com a eixos vertebradors. Ajuda a detallar una part 
de l’escoltisme en l’actualitat, saber-ne com s’ha adaptat als canvis socials.  

- Diversitat/ Discapacitat: Visió general i personal sobre ambdós conceptes en l’impacte 
tant de la persona portadora com de la resta de la societat.  

- Relacions amb l’atenció i l’acompanyament: Preguntes tancades específiques del seu 
agrupament.  
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5. Resultats i anàlisi de la investigació 

En el següent apartat s’analitzen de forma detinguda els resultats obtinguts de la recerca. 
S’explica que de tota la informació recollida se’n realitza una transcripció, interpretació i un  
anàlisi dels continguts; tant de les entrevistes com de les enquestes realitzades. Tanma-
teix, la comparació dels resultats ens facilita una posterior opinió personal crítica vers la 
recerca que s’ha realitzat.  

5.1. Transcripció de les entrevistes i enquestes


La transcripció de les entrevistes s'ha realitzat en format narratiu, amb les mateixes para-
ules que podem llegir de les respostes donades, sense alterar cap de les sentències dels 
entrevistats. Una vegada obtinguts els resultats per part dels entrevistats, es relacionen 
les respostes amb les categories adients anteriorment comentades. S'observa que, en lí-
nia amb l’esmentat a l’apartat 5.2.1 Categories de les entrevistes, a cada categoria se li 
atorga un color determinat, amb la intenció de facilitar-ne l'anàlisi i poder-les diferenciar. 
Es poden consultar en l’annex 3 i 4. 

Com que les enquestes s’han realitzat a través de la plataforma GoogleForms, s’han 
transcrit de manera directa en l’annex 5. 

5.2. Anàlisi de les entrevistes 


La finalitat principal d'aquesta recerca era oferir un espai d'anàlisi científic perquè les per-
sones amb discapacitat intel·lectual que han format part de la Demarcació 
és poguessin expressar lliurement. De les dues persones que es volien entrevistar, només 
hem pogut accedir a una d'elles, la que avui dia està en actiu. De l'anàlisi de la seva en-
trevista que trobareu transcrita en l'annex 4, en podem extreure les següents conclusions. 

Tot i ser considerada una persona amb diversitat intel·lectual, formar part d'un agrupament 
escolta no ha estat cap impediment, ja que fa 20 anys que està implicada en el 
moviment, des que n'era un infant fins el dia d'avui, fent de quel·la del Mestral. 

Formar part de l'escoltisme l'ha ajudat a despertar la seva vocació com agent de l'educa-
ció, ja que l'hi agrada passar el seu temps lliure de forma voluntària amb els infants. Tot i 
que considera que l'acompanyament i el suport per part de la resta de caps és essencial 
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per a desenvolupar la seva tasca, ha volgut ocupar-se i, es veu amb capacitats, de dur a 
terme el seu encàrrec. “Avagades em veix difarents qué els altres caps. però puc fer de tot 
que amb diuen els cap” comenta l’entrevistada. Tanmateix, coneix les formacions que des 
de Minyons es proposen en la formació de monitors i monitores i considera que n'és ne-
cessari tant una formació especifica vers l'acompanyament en la diversitat com que les 
persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat de participar en el moviment escolta. Per 
últim, s'analitza que és important la participació i implicació dels agents que l'ajuden a so-
cialitzar, sobretot aquells que l'acompanyen en el seu dia a dia, com la família. En tot cas,  
i en referencia a les limitacions que se l’hi presenten, comenta que “em costa contestar 
avagades per el watssap i no el miro gaire”, tot i així, no li fan perdre les ganes de seguir 
al moviment i, considerar-se un referent per als infants i la resta de companyes. 

Pel que fa a la resta de monitors i monitores que hem entrevistat (annex 3), en un principi 
es va contactar amb quatre monitores de quatre agrupaments diferents, a dia d’avui des-
coneixem les causes del motiu de que nomès tres hagin fet arribar l’entrevista. Podem in-
terpretar que la dificultat per a trobar-nos físicament ha estat un impediment clau en tot 
aquest procés. En tot cas, amb les tres entrevistes hem pogut extreure el següent anàlisi. 

En referència a què pot aportar l'escoltisme al llarg de la vida, s'extreu per a la gran majo-
ria d'entrevistades una adquisició de valors i coneixements que es reprodueixen en el seu 
dia a dia. Entre les entrevistades, comparteixen que han adquirit valors com el lideratge, el 
treball en equip, l'empatia, el compromís i la solidaritat. A banda, d'això, també remarquen 
que formar part de l'escoltisme els ha generat conèixer món, diversitats i persones que 
fins el dia d'avui, les consideren les amistats més importants que han fet mai.”em va donar 
l’espai on poder ampliar el meu cercle social i cultivar amistats molt boniques i diferents a 
les que tenia a l’escola/institut” comenta una de les entrevistades. En l'àmbit personal, to-
tes consideren que l'escoltisme et canvia, acaba formant part de la teva identitat, ja que 
t'acompanya en la creació del propi jo.”és part de qui sóc, vull dir, algú et diria que ho por-
to a la sang i segurament no s’equivocaria.” (entrevistada 1)  

D'altra banda, les entrevistes ens han ajudat a veure què hi ha un interès en la inclusió 
d'infants en vulnerabilitat, sobretot d'aquells que tenen rendes més baixes. Les dues en-
trevistades comparteixen la idea que a la Demarcació el nivell socioeconòmic de les famí-
lies que la formen és majoritàriament benestant i que, per tant, segons comenten, manca 
la diversitat cultural. “a nivel socioeconòmic, majoritàriament les famílies son benestants, 
costa trobar diversitat cultural” (entrevistada 2). Tot i que comparteixen que el cau 
no és hermètic i que pot assistir-hi tothom, la importància de tenir-hi coneguts o pares i 
mares que han estat monitors/es és vital. S'analitza que pot haver-hi desconeixença per 
part d'aquells infants i famílies que no en formen part. 
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Les entrevistades consideren, que cal realitzar una revisió crítica de com es treballa el gè-
nere i el respecte cap al medi ambient. A més, s'analitza la necessitat del treball amb les 
cures emocionals i l'acompanyament en l'expressió dels sentiments. Tanmateix, cada una 
d'elles té opinions diferents quan es tracta de la capacitat d'adaptació de l'escoltisme. Per 
una banda, s'analitza que s'està adaptant als temps que corren via ponències i dinàmi-
ques. Per l'altra, en tractar-se d'un moviment que abasta tantes opinions, es considera 
que adaptar-se li costa molt, fins i tot en la innovació pedagògica. 

Pel que fa al tractament de la diversitat intel·lectual, no la consideren un impediment de la 
persona sinó de l'entorn normatiu. Cap de les dues fa distincions entre persones amb dis-
capacitat i d'altres persones del cau i, es considera que l'escoltisme pot aportar 
a ambdós casos el mateix. Analitzem, doncs, gràcies a aquestes entrevistes, que el tracta 
a la diversitat es realitza mitjançant l'acompanyament ètic. Ambdues monitores s'han 
allunyat en les seves descripcions del paternalisme i del pensament mèdic vers les disca-
pacitats, tractades en molts casos com a malaltia incapacitadora. 

Per últim, i en relació amb la discapacitat i l'entorn social, s'analitza la diversitat com un 
punt de vista i d'acció vàlids; amb capacitat per aportar nous coneixements. Les dues 
comparteixen que pot afavorir a generar una mirada positiva dels infants cap a la diversi-
tat. A més a més, les dues comparteixen que la inclusió de la discapacitat és un valor de 
l'escoltisme i que, per tant, s'hi ha de seguir apostant. 

5.3. Anàlisi de les enquestes  

De totes les persones possibles a la Demarcació Alt Ter per a respondre l'enquesta, apro-
ximadament més de 80 monitors i monitores, l'hi han respost un total de 21 persones. Par-
ticipació que s'interpreta com a baixa a causa de la importància com a educadors i educa-
dores que l'hi hauríem de donar des de les institucions educatives a aquesta problemàti-
ca. Els resultats de l’enquesta (annex 5) han estat força complexos, mostrant un cop més, 
la diversitat d'opinions i d'accions que s'hi viu a la Demarcació entre els diferents monitors 
i monitores. 

L'enquesta, que beu de l'opinió personal de cada enquestat, es divideix en diferents 
grups. Amb ella s'analitzen espais territorials com són els agrupaments i generals com és 
la Demarcació i fins i tot Minyons, que ho engloba tot. 

De l'enquesta s'interpreta un bloc general que analitza si els monitors/es consideren tant 
els seus agrupaments com a la institució en general inclusiva i accessible per a tothom. 
Amb aquestes preguntes es volen analitzar els conceptes en general, no exclusivament 
fent referència a la diversitat intel·lectual. El 52,4% considera que el seu agrupament sí 
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que és accessible, enfront del 47,6% que considera que no (Fig. 4). El mateix nombre de 
persones que consideren els seus agrupaments accessibles, consideren Minyons una en-
titat inclusiva. Les persones que hi han respost No, observen una mancança en la forma-
ció, normalització i visibilització dels caps vers l'atenció a la diversitat. D'altres, ho englo-
ben amb els orígens cristians del moviment, considerant aquest fet, exclusiu per a certes 
persones. Per últim, la manca d'espais, recursos, eines i representació de monitors i moni-
tores amb diversitat funcional i intel·lectual són les altres causes de la no inclusivitat de la 
institució. Com a proposta per a fer de l'escoltisme un espai més inclusiu se'n deriven re-
sultats com: la necessitat de deixar enrere estigmes i prejudicis al voltant de les persones 
amb discapacitats, incorporar a les famílies com agents importants, formar-se i incloure 
persones amb discapacitats. 

Figura 4. Percepció de l’accessibilitat de l’agrupament propi vers la població en general 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Un altre gran bloc de l'enquesta vol donar resposta a la percepció que tenen els monitors/
es vers la discapacitat en general i com aquesta té efectes en la dinamització del rol 
d'educador. Només dues persones consideren que les persones amb discapacitat no po-
den formar part de l'equip de caps; tot i que, especifiquen que el grau 
de dependència és rellevant i en determina les possibilitats; els 19 restants consideren 
que sí (Fig. 5). D'altra banda, donades les respostes s'interpreta que, de vegades, el con-
cepte discapacitat no és llegit dintre de la paraula diversitat. Per aquesta raó, es dedueix 
que en preguntar sobre si hi hauria d'haver caps amb discapacitat la resposta és negativa, 
mentre que si es redacta si haurien d'haver-hi caps amb diversitat la resposta és positiva. 
En tot cas, el 85,7% no consideren el concepte discapacitat com a quelcom negatiu (Figu-
ra 6). 
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Figura 5. Percepció sobre la possibilitat que una persona amb discapacitat formi part de 
l’equip de caps 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 6. Sensibilització sobre la importància de comptar amb caps diversos als agrupa-
ments 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

D'altra banda, la importància de formar-se en l'atenció a la diversitat, va ser considera fo-
namental d'analitzar. El 100% dels enquestats considera necessari que els monitors/es 
es formin vers l'atenció a les diversitats (Fig. 7). Per contra el 90,5% considera que Min-
yons no habilita espais suficients on rebre la formació (Fig. 8). Aquestes dades 
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juntes, s'interpreten com un reclam per part de les joves educadores, que de forma volun-
tària formen part del moviment i que tot i passar molt de temps als caus, reclamen més 
espais de trobada i recursos que els formin en l'atenció i l'acompanyament. A més a més, 
la seva incorporació s'abordaria mitjançant la formació de la resta de caps, amb adaptabi-
litat, naturalitat i coordinació. 

Figura 7. Necessitat de rebre formació en atenció a la diversitat als agrupaments 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 8. Percepció sobre l’habilitació de recursos formatius procedents de MEG 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Per últim, pel que fa a la importància de la representació als agrupaments de les persones 
amb discapacitat intel·lectual fent tasques educatives; la gran majoria considera que sí 
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que hi haurien d'estar representats (Fig. 9), considerant el 100% que aquestes poden as-
sumir rols d’educadora (Fig. 10). Durant l'explicació del marc teòric s'ha pogut llegir i inter-
pretar els beneficis que obtenen les persones que conviuen amb la diversitat, tant els 
"portadors" com l'entorn que els rodeja. Per aquest motiu, les persones enquestades ho 
veuen com un fet important. Ara bé, de tota la Demarcació, només 6 persones coneixen 
algun cap o quel·la que hagi format part de l'equip educatiu dels caus (Fig. 11). Aquests 
són els mateixos que hem volgut entrevistar nosaltres. 

Figura 9. Creències sobre els beneficis i la importància d’atendre la diversitat als caus 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 10. Percepció sobre la capacitat de les persones amb discapacitat d’assumir el rol 
d’educadors/es als agrupaments 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 
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Figura 11. Coneixement de realitats concretes de discapacitat entre l’equip de monitors 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

En sintonia amb la pregunta de si es considera el lleure educatiu, espai inclusiu i, per tant, 
que ha de vetllar en oferir oportunitats a tothom (Fig. 12); la gran majoria hi està d'acord, 
però considera que actualment existeixin poques realitats. En tot cas, el 95,2% són parti-
daris d'oferir oportunitats i obrir l'equip de caps a tota classe de diversitats (Fig. 13). Un 
gran volum d'enquestats consideren la inclusió com un pilar essencial als caus, mentre 
que al 15% els hi és indiferent (Fig. 14). Ara bé, aquesta realitat no és la que s'està duent 
a terme, ja que el 90,5% consideren que en el moment de construir unitats (equips de 
caps) no es vetlla per a la representació de la diversitat a l'equip de caps (Fig. 15). 
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Figura 12. Reflexió sobre la inclusivitat en l’educació en el lleure i adequació amb la reali-
tat pràctica 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 13. Voluntat de fer més accesible l’equip de caps a persones amb altres capacitats 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

 
45



Figura 14. Consideració de la inclusió com un eix essencial a MEG 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 15. Plantejament de la inclusió de persones amb discapacitats en la construcció 
d’unitats 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

També hem volgut saber si als caps i quel·les els interessaria formar part d'un equip de 
caps amb un monitor/a amb diversitat. El 52,4% els hi és indiferent, mentre que el 
47,6% sí que ho veu com una oportunitat positiva (Fig. 16). Això ens transporta a analitzar 
que per a les educadores i educadors, compartir espais amb persones amb diversitat no 
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seria un problema, ja que el 52,4% opina que per a ser monitor/a aquest fet no és sinò-
nim de barrera (Fig. 17). D'altra banda, 9 persones consideren que de vegades el tracte 
que es realitza des de la família o els mateixos companys, cap a les persones adultes 
amb discapacitat, esdevé paternalista. 10 d'elles en desconeixen el tracte que reben o 
realitzen i dues, consideren que l'acompanyament no esdevé paternalista (Fig. 18). 

Figura 16. Predisposició per compartir unitat amb una persona amb discapacitat 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 17. Percepció de la diversitat com una limitació per ser monitor 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 

Figura 18. Percepció de paternalisme en el tracte vers persones amb discapacitat als 
agrupaments 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de l’enquesta a través de Google Forms. 
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5.4. Síntesi dels resultats 


Els agrupaments analitzats coincideixen en que tot i tractar-se d’una entitat educativa i 
transformadora, actualment no s’està treballant suficient en l’atenció a la diversitat. La ma-
joria comparteixen que faltan recursos i espais formatius i, coincideixen que ampliar-ne el 
ventall esdevé una necessitat. Tanmateix, hi ha certa discordància sobre si la institució 
general (Minyons) és inclusiva o no. Existeixen diverses formes d’interpetar per part de les  
monitores la discapacitat i la diversitat.  

No totes les persones veuen necessària i imprescindible la incorporació d’adults amb NEE 
a l’equip de caps, tot i així, si que veuen de forma positiva la inclusió d’aquests a l’equip 
de caps. La majoria destaquen que la inclusió de la diversitat al cau pot generar en els in-
fants i en la resta d’adults, valors positius.  

S’extreu la conclusió de que actualment a la Demarcació Alt Ter nomès és coneix un cas 
en actiu d’una monit¡ora amb diversitat intel·lectual. S’extreu també la importància de l’es-
coltisme en la generació de la personalitat i la subjectivitat, esdevenint un territori molt im-
portant al llarg del temps, per aquelles persones que hi han format part.  
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5. Conclusions 

En el present document s’ha procurat obtenir una visió general respecte a la representa-
ció que es fa de la diversitat intel·lectual en la Demarcació Alt Ter. Desprès de detallar i 
justificar la rellevància de l’objecte d’estudi, s’ha dut a terme una investigació qualitativa i 
quantitativa amb l’objectiu de donar resposta als objectius plantejats. A continuació, es 
presenten les principals conclusions extrets. Tot amb la finalitat d’elaborar una argumenta-
ció que permeti conèixer la manera com s’aborda la diversitat intel·lectual des d’una pers-
pectiva pedagògica en l’acompanyament inclusiu a la Demarcació.  

En primer lloc, s’han recopilat les publicacions més rellevants sobre els conceptes per 
l’estudi dels dos eixos temàtics que han vehiculat aquest treball:  La diversitat i l’escoltis-
me. S’han exposat les principals aportacions al respecte i s’ha generat una conexió entre 
ells, amb la finalitat d’entendre com tots dos són d’importants en aquesta recerca.  

Durant la recerca s’han trobat un gran nombres de documents que fan referència a 
l’acompanyament de la diversitat funcional concretament en infants. A més, s’han trobar 
estudis d’àmbit academic sobre el llenguatge i la interpretació de conceptes com la capa-
citat, discapacitat i diversitat. Es detecta que molts d’ells tracten la discapacitatde les per-
sones adultes cap a l’àmbit laboral, qüestió que no ens atany en la present investigació. 
Per contra, hi ha una mancança en l’estudi sobre com subjectes amb discapacitat intel·-
lectual poden assomir rols educands. D’altra banda, la documentació trobada sobre la di-
versitat en el lleure inclusiu, ha estat més complexa. Mentre que hi ha un gran nombre de 
publicacions que aborden l’acompanyament i la inclusió dels infants en espais de lleure, 
existeix una gran mancança en com atendre l’acompanyament de persones adultes que 
ocupen posicions d’educadores. La majoria de documents trobats en referencia als moni-
tors i monitores amb NEE provenen d’associacions del lleure laiques, mentre que per part 
de la institució analitzada, només s’ha trobat un petit cataleg informatiu. Per tant, s’obser-
va que malgrat Minyons Escoltes i Guïes promou la transformació social i inclusiva, els 
recursos i la informació que ofereix són molt limitats. En aquest context, resulta interes-
sant destacar la falta de documentació que contempli simultaniament discapacitat i escol-
tisme en el monitoratge. En conseqüencia, s’ha pogut estudiar els dos conceptes per se-
parat trobant-ne una unió a través de l’educació inclusiva.  

A continuació, s’ha conduit un estudi de cas qualitatiu i quantitatiu sobre l’abordatge de 
l’educació social en els àmbits d’educació no formal: Minyons Escoltes i Guïes en la De-
marcació Alt Ter (Osona i Ripollès). S’han realitzat un total de 21 enquestes, 3 entrevistes 
a monitors/es referents en els seus agrupaments i 1 entrevista a una monitora amb diver-
sitat intel·lectual en actiu. Aquesta investigació ha permès coneixer de primera mà la reali-
tat més actual de la Demarcació en relació a la problematica que s’analitza.  

 
50



En relació amb els objectius plantejats i fruit de l’anal·lisi procedent tant de la revisió bi-
bliografica com de les enquestes i les entrevistes, es conclou el següent:  

(i) La inclusió genera beneficis i garanteix de forma igualitària l’accés als bens culturals 
dotant d’oportunitats a totes les singularitats que formen una societat. Veu en la dife-
rència un atribut positiu i vetlla per a que siguin les institucions les que s’adaptin als 
subjectes i no al revés. Així doncs, la inclusivitat es genera en contraposar-se als 
conceptes d’integració o inserció, on rau en el subjecte l’esforç d’introduir-se en els 
mecanismes socials. En la mateixa direcció, el lleure inclusiu és important en tant 
que representa i manifesta la diversitat i el respecte. Ajuda als infants i joves a con-
traposar-se a les dificultats generades pel context; els identifica amb valors positius. 
A través del lleure inclusiu es generen aprenentatges vivencials, de comprensió i to-
lèrancia, que faciliten la comprensió de conviure amb les diferències. A més, dota 
d’eines per a reinterpretar les diferencies i s’enfronta als prejudicis socials.  

(ii) En aquest context, formar part d’espais educatius inclusius, com són els agrupa-
ments, genera en els infants i joves, coneixements integrals que es representen en 
identitats i valors positius vers el tracte a les diversitats. Per aquest motiu, es consi-
dera la representació de la diversitat a les entitats de lleure com una oportunitat per 
a tots els subjectes que la formen. L’escoltisme, al tractar-se d’una entitat amb una 
repercussió mundial, és considerat un pilar essencial en l’educació no formal, com 
també en l’acompanyament a la diversitat, ja que s’hi executen tasques acollidores i 
transformadores mitjançant la participació dels seus membres. La consciència, la 
motivació i el compromís dels seus monitors/es, faciliten desenvolupar eines trans-
formadores de forma col·lectiva vers les dificultats i les diferències.    

(iii) L’escoltisme basa la seva pedagogia i projecte, en part, en la transformació social, 
acollint la inclusió en tots els àmbits d’actuació. Els valors que defineixen la institució 
són el compromís, el servei, la participació voluntària i el treball en equip. Valors que 
implicitament s’entrelliguen amb conceptes com l’autonomia i el respecte a les diver-
sitats. La pedagogia escolta a més, dota als infants i joves que hi participen d’eines 
per a la erradicació de les desigualtats, eliminant qualsevol barrera des de ben pe-
tits, fent front als prejudicis i reinterpretant les diferències. En conseqüencia, l’escol-
tisme abandera la voluntat d’integrar la diversitat en tots els territoris d’actuació.  

(iv) Malgrat tot, actualment la realitat dels caps i quel·les amb diversitat intel·lectual a la 
Demarcació d’Alt-Ter és molt reduïda, essent la persona entrevistada la única en ac-
tiu, d’aproximadament més de 50 caps i quel·les. S’estableix doncs, que un dels pi-
lars de l’escoltisme com és la inclusió de persones amb NEE, no s’acaba de complir 
entre monitors. Tot i trobar aquesta premissa a la proposta educativa de la institució, 
durant la pràctica, durant el dia dia, no s’observen aquestes realitats. És a dir, una 
entitat educativa inclusiva ho és per les accions i no només pels seus valors. Per 
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tant, s’observa que malgrat existir la voluntat de treballar la inclusivitat per part dels 
subjectes, en àmbits generals, els recursos, els espais de formació i la representació 
d’aquesta,  és insuficients o pràcticament innexistent.  

(v) En aquesta línia, malgrat la poca representació de persones adultes amb diversitat 
intel·lectual ocupant rols educatius, la resta de caps i quel·les enquestats de la De-
marcació Alt-ter, considera que aquesta no en limita a la persona, ni tant sols al seu 
entorn. Existeix la percepció entre les enquestades i entrevistades que incloure la 
diversitat als agrupaments pot esdevenir beneficios per als infants i joves que hi par-
ticipen. Ara bé, i degut a que la gran majoria de monitors i monitores s’emmarquen 
entre els 18- 30 anys, l’acolliment i l’acompanyament de les diversitats pot esdevenir 
conflictiu per manca d’eines i responsabilitats. Per contra, no s’ha pogut analitzar i 
detectar si el gènere influeix també en el tractament d'aquests subjectes, ja que no-
més hem obtingut resposta per una part.  

(vi) La persona amb discapacitat intel·lectual és conscient de les limitacions que l’envol-
ten i l’acompanyent, però aquest fet no afecta en la seva implicació i vocació en for-
mar part de l’entitat. Tot i les dificultats, els subjectes amb discapacitat poden i voler 
ser monitors/es. Formar part d’una institució d’educació no formal genera beneficis i 
valors positius també en la persona amb diversitat. L’acompanyament i la implicació 
d’agents com la família i les educadores, esdevenen essencials per afrontar les limi-
tacions i les inseguretats que puguin sorgir. Com a qualsevol altre subjecte, les limi-
tacions hi són presents.  

(vii) El treball en l’acompanyament de la diversitat es veu condicionat per la demarcació i 
la pròpia institució en àmbit general. La responsabilitat de que l’escoltisme esdevin-
gui inclusiu no recau en els subjectes de forma individual, sinó que és una qüestió 
global i social, també de la pròpia institució. Actualment, i per falta de representació, 
es treballa la inclusió i la diversitat a través de reflexions i dinàmiques. Rau, doncs, 
en els propis agrupaments la necessitat de generar espais d’oportunitat vers la di-
versitat intel·lectual i són ells els encarregats d’acollir-la. En tot cas, els mateixos 
educadors consideren important que la Demarcació i Minyons en general s’impliquin 
en la creació oportunitats. Si aquesta arriba al cau, en forma d’infant o d’adult, es 
treballarà per acompanyar-la però no es un requisit que es tingui en compte en la 
creació de grups. Per alguns monitors/es de la Demarcació Alt-Ter, formar part d’una 
unitat amb una persona amb diversitat intel·lectual no és primordial, mentre que la 
resta en veuen els beneficis i hi estan d’acord.  

(viii) El concepte de discapacitat varia pel que respecte al concepte de diversitat. S’inter-
preten des de mirades diferenciades. La discapacitat per algunes persones de la 
demarcació genera conotacions negatives. En aquells agrupaments que no es nor-
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malitza tant el concepte d’inclusió o s’ha tingut experiencies negatives amb la disca-
pacitat, els hi suposa un esforç haver d’adaptar-se a ella. 

Per tot l’evidenciat fins el moment, resulta evident que la inclusió de persones amb disca-
pacitat a l’equip de caps i quel·les de la Demarcació Alt Ter encara té un llarg camí per re-
còrrer si vol alinear-se de manera pràctica amb la voluntat de la institució. Per tal de facili-
tar aquest procés, és necessari generar literatura i recursos formatius des de la pròpia ins-
titució. D’altra banda, cal insistir en la creació de mòduls formatius vers la discapacitat 
dins dels espais formatius que proposa M.E.G, com poden ser FOCA o FORMIGA. Tot, 
per dotar de coneixements i sensibilitzar als monitors/es de la importancia d’incloure per-
sones amb discapacitat i de les maneres de com poder acompanyar-les.  
 
Tanmateix, cal instaurar en els subjectes educands la revisió de conceptes que ens 
acompanyen en el nostre dia a dia, com son la discapacitat i la diversitat. Això podria aju-
dar a observar que la diversitat forma part de cadascú de nosaltres i que n’és l’entorn el 
que limita a les persones i no pas les capacitats d’aquestes. Per aquest motiu, compartir 
espais d’oci i lleure amb persones amb discapacitat, sigui quina sigui, pot ajudar a obser-
var com amb els seus recursos i un acompanyament adequat, se’n ensurten davant les 
dificultats que se’ls presenten. A més a més, l’escoltisme -com a institució de referència a 
nivell mundial- ha de procurar liderar i col·laborar amb altres entitats educatives per a ge-
nerar espais transformadors i inclusius on les diferències quedin ben representades, do-
tant-les de veu i de responsabilitats. Només d’aquesta manera s’aconseguirà la represen-
tació real de l’entorn diari amb el que es troben els infants i joves que hi formen part. D’al-
tra banda, resulta essencial erradicar la representacó negativa que es genera a través del 
llenguatge cultural cap a certs col·lectius; conceptes com minusvàlids o incapacitat no 
haurien de formar part del lèxic dels i les educadores. Per tot això, es molt important que 
persones joves, actives i compromeses com son els monitors i monitores dels agrupa-
ments, generin i fomentin consciència positiva vers la discapacitat, que es formin en el 
tracta cap a l’altre des de el respecte i en definitiva, vetllin per a la construcció de societats 
cada vegada més normalitzin la inclusió i lluitin per dur-la a terme.  

Finalment, hi ha d’haver per part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya una motivació 
i compromís real en representar i reconèixer la diversitat, no tants sols incloent-la en el 
decàleg, sinó en la seva pràctica diaria. Cal cercar noves vies de relacions amb entitats 
que treballin en l’àmbit de l’atenció a la diversitat, sigui quina sigui, per tal de fer conjun-
tament i amb els propis subjectes noves propostes d’intervenció.  

A nivell personal, considero que l’escoltisme ha estat una institució molt important al llarg 
de tota la meva construcció com a subjecte de l’educació i com a persona, com per a que, 
amb una problemàtica que segons els hauria d’anar com anell al dit, se’n quedi de braços 
plegats o no facin el suficient per abordar-la.   
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En conseqüència, per a futures línies d’investigació seria molt recomanable que a totes 
les demarcacions de Catalunya s’analitzes com s’aborda la diversitat intel·lectual als 
equips de caps i quel·les; d’aquesta manera obtindriem una visió més global de tota la ins-
titucio. Identificar aquelles demarcacions amb més numero de representació i més inclusi-
va, podria aportar a la resta, nous coneixements i noves metodologies en l’acompanya-
ment de la diversitat.  D’altra banda, caldria repensar com des de l’àmbit psicologic es po-
dria aportar noves vies d’actuació i noves estrategies en benefici del lleure inclusió i els 
seus agents. Tanmateix, aprofundir en la conceptualització positiva de la discapacitat o la 
diversitat funcional, des dels beneficis que aportar-ten a la societat en general, esdevé un 
exercici necessari en l’erradicació d’estereotips i prejudicis. En última instancia, pot resul-
tar útil la creació d’un document que reculli les experiencies vivencials reals de monitors i 
monitores amb diversitat intel·lectual.  
 
No vull finalitzar aquesta síntesi sense reconèixer les limitacions que han anat sorgint du-
rant la recerca i, que han condicionat tant el resultat final com la realització del present 
treball. Entre els principals obstacles, es destaca la manca de bibliografia específica sobre 
la temàtica en qüestió i les dificultats per accedir a casuístiques reals de caps i quel·les 
amb discapacitat. D’altra banda, el context social fruit de la crisi global provocada per la 
Covid-19 ha afectat negativament en la recerca pràctica del treball. Les restriccions so-
cials han impedit les visites físiques als agrupaments i han dificultat dur a terme les entre-
vistes de manera presencial. Es dedueix que la falta de seguiment de les enquestes i en-
trevistes es deu, en part, a les limitacions ocasionades per la pandèmia. Finalment, també 
s’accepten les dificultats idiomàtiques de l’autor, que han impossibilitat l’accés a documen-
tació que estigués escrita en altres idiomes que no fossin català, castellà o anglès. 
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Annexes  

Annex 1. Model d’entrevista a monitor/a d’agrupament


1- Quant temps fa que formes part de l’agrupament? I de l’equip d’educadors/es? 

2- Quina és la teva funció actual a l’agrupament o a la Demarcació? 

3- Què t’ha aportat al llarg de la teva vida l’escoltisme a nivell social i personal? Com t’ha 
influït?  

4- Consideres que el teu agrupament està obert a tota classe d’infants i joves de la pobla-
ció? Justifica-ho. 

5- “Deixar el món millor de com l’hem trobat” és l’objectiu fundacional de l’escoltisme. Qui-
nes dinàmiques de canvi creus que esteu aplicant? 

6- Creus que els agrupaments i l’escoltisme en general s’han adaptat als temps que co-
rren? En quin sentit? En cas que no, com podrien fer-ho? 

7- Com creus que l’escoltisme ha ajudat en l’apoderament de les persones, la participació 
socio-cultural i amb el vincle amb l’entorn? 

8- Què és per a tu la discapacitat? 

9- Que li pot aportar a una persona amb discapacitat formar part d’un agrupament escol-
ta?  

10- Quina rebuda té per als infants que hi hagi caps i quel·les amb diversitat?  

11- Què creus que pot aportar un cap/quel·la amb diversitat a l’agrupament? 

12- Amb quines limitacions creus que es pot trobar un cap amb necessitats educatives 
especials durant la seva tasca? Quines mancances pot presentar? 

13- Com creus que s’aborda des de l’equip de caps la inclusió de la discapacitat? En pots 
explicar alguna vivència?  

14- Quan ens trobem davant d’una persona adulta amb d’altes capacitats, tendim a actuar 
amb sobreprotecció. Consideres que això l’ajuda, o en limita la seva autonomia? 
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15- Quina és per a tu la finalitat de que als equips de caps quedin representades les per-
sones amb diversitat intel·lectual?  

16- Actualment a la demarcació només existeix una quel·la amb diversitat funcional. A què 
creus que és degut? Com engrescaries a més persones amb diversitat intel·lectual a for-
mar part del moviment?  

Per últim, respon amb SI/NO les següents preguntes: 

L’actitud de la majoria de membres de l’equip de caps és receptiva a l’hora d’acollir adults 
amb alguna discapacitat.  

-Tenim almenys un monitor/a que té discapacitat/diversitat funcional 
-Tenim un pla d’actuació per tal d’acollir adequadament persones (infants o caps) amb 
discapacitat.  
- Fem activitats inclusives i sensibilitzem als infants sobre les desigualtats. 
-Els caps i quel·les estan formats o disposen de recursos sobre atenció a la diversitat. 
- Estem oberts a la participació en l’equip de caps de qualsevol persona amb altres capa-
citats. 
-Tenim relació amb professionals o entitats especialitzats en l’atenció de la diversitat.  
-Parlem de manera oberta amb els infants sobre què és la discapacitat  

 
60



Annex 2. Model d’entrevista per a monitors/es amb NEE


1- Quant fa que formes part de l'agrupament escolta? 

2- De quina unitat formes part i quines tasques tens? 

3- Quin tipus de suport necessites (si és que en necessites) per desenvolupar la teva tas-
ca? 

4- Quines són les teves virtuts? I els teus defectes? 

5- Coneixes alguna formació en monitors/es adaptada a persones amb diversitat intel·lec-
tual? 

6- Què t'aporta forma part d'un agrupament escolta? 

7- Què consideres que pots aportar a la unitat o a l'agrupament? 

8- Amb quines limitacions et trobes? I avantatges? 

9- Com has estat rebuda? 

10- Quins són els agents que t'acompanyen en el teu dia a l'agrupament? (Família, altres 
caps, etc) 

11- Creus que ets una referent per a la teva unitat/ agrupament? 

12- Creus que és necessària la participació de persones amb discapacitats en entitats so-
cials i culturals? 
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Annex 3. Transcripció entrevistes altres caps i quel·les


Annex 3.1. Entrevista a l’Agrupament: AEIG CJVR 

1. Quant temps fa que formes part de l’agrupament? I de l’equip d’educadors/es? 
Fa 15 anys que formo part del CJVR. 13 com a nena i 2 com a quel·la.  

2. Quina és la teva funció actual a l’agrupament o a la Demarcació? 
Actualment soc quel·la de la unitat de Cators i Llúdrigues, formo part del consell de caps i 
quel·les i estic a l’equip Aniversari (estem preparant el 75è aniversari del CJVR). No tinc 
funció dins l’equip d’agrupament ni a la Demarcació.  

3. Què t’ha aportat al llarg de la teva vida l’escoltisme a nivell social i personal? Com t’ha 
influït?  
L’escoltisme quan era nena em va donar l’espai on poder ampliar el meu cercle social i 
cultivar amistats molt boniques i diferents a les que tenia a l’escola/institut.  A nivell perso-
nal l’escoltisme és part de qui sóc, vull dir, algú et diria que ho porto a la sang i segura-
ment no s’equivocaria. Ser escolta a nivell personal quan era nena m’aportava una estabi-
litat, una constant, durant tots aquests anys passes per moltes etapes, i el cau t’acompan-
ya en totes. També gràcies al cau he pogut viatjar i conèixer països i realitats diferents 
com poden ser la de Croàcia i Bòsnia, o Escòcia i Galícia. Aquests projectes internacio-
nals em van obrir molt els ulls i van ser experiències realment enriquidores, i que si no ha-
gués estat pel cau no hauria pogut viure.  
Com a quel·la a nivell social l’escoltisme també m’ha donat la oportunitat de crear noves 
amistats, tant dins del CJVR, com dins de la demarcació (gràcies a la formació de FOCA). 
A nivell personal crec que hi ha un abans i un després de FOCA. La formació em va facili-
tar moltíssim fer introspecció i poder esbrinar quin tipus de quel·la vull ser /sóc. Quins dels 
valors que m’ha ensenyat l’escoltisme (empatia, compromís, solidaritat, esperit crític) vull 
transmetre ara als infants que porto.  

4. Consideres que el teu agrupament està obert a tota classe d’infants i joves de la pobla-
ció? Justifica-ho. 
Penso que sí que estem oberts a tota classe d’infants i joves de la població. A varis conse-
lls ha sortit el tema i s’ha parlat de què podem fer per tal d’obrir el cau a infants i joves 
amb nivells socioeconòmics diferents.  
Tot hi així, penso que des de fora podria semblar que no ho estem. Nosaltres sovint diem 
que som sectaris, i en certa manera és així. Si ens ho parem a pensar, tots els infants, 
caps i quel·les som escoltes perquè algun conegut nostre ho era i ens “hi va posar”. Lla-
vors penso que pot ser realment complicat i intimidant per una persona que no coneix a 
ningú apuntar-se al cau. 
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5. “Deixar el món millor de com l’hem trobat” és l’objectiu fundacional de l’escoltisme. Qui-
nes dinàmiques de canvi creus que esteu aplicant? 
Per mi el fet de deixar el món millor de com l’hem trobat, no només es a nivell de sosteni-
bilitat i respecte al medi ambient sinó també a nivell interpersonal i de educar als nostres 
infants i joves a ser bones persones i a procurar pel seu entorn social i natural.   
Crec que el canvi està en l’educació en valors que es fa al cau. És a dir, ensenyem a res-
pectar als altres i a la natura (sempre que anem de sortida fem una batuda per assegurar-
nos que no ens hem deixat cap paper). Ensenyem a compartir i a ser empàtics, aquests 
valors els tindran tant a dins com fora del cau. Deixem el mon millor del que l’hem trobat ja 
que acompanyem i ensenyem als infants i joves a ser persones amb esperit crític, ama-
bles, solidaries, amb compromís i iniciativa. 

6. Creus que els agrupaments i l’escoltisme en general s’han adaptat als temps que co-
rren? En quin sentit? En cas que no, com podrien fer-ho? 
Crec que si. Crec que sobretot en els temes que es paren dins del cau. Ja sigui xerrades 
de sostenibilitat i de l’emergència climàtica, com xerrades de sexualitat i gènere, com po-
nències sobre els refugiats... 
Crec que sinó tingués acompanyant els nostres infants i joves en les preocupacions, in-
teressos o curiositats que tenen.  

7, Com creus que l’escoltisme ha ajudat en l’apoderament de les persones, la participació 
socio-cultural i amb el vincle amb l’entorn? 
Crec que l’escoltisme, almenys a Torelló, et dona un sentiment de pertinença. Directa i in-
directament et fa involucrar-te amb els esdeveniments del poble. A Torelló moltes de les 
persones que son escoltes o ho han set en algun moment, son de les persones amb més 
participació socio-cultural.Crec que ajuda en l’apoderament de les persones donant-les-hi 
les eines i coneixements per tirar qualsevol projecte personal endavant. L’escoltisme et 
dona iniciativa i autonomia.  

8. Què és per a tu la discapacitat? 
La discapacitat, o millor dit, la diversitat funcional, és una manera diferent de ser i de fer, 
que suposa o no dificultats afegides a la persona.  

9. Que li pot aportar a una persona amb discapacitat formar part d’un agrupament escol-
ta?  
Doncs el mateix que li pot sostenibilitat a una persona sense discapacitat.  

10. Quina rebuda té per als infants que hi hagi caps i quel·les amb diversitat?  
Doncs sincerament no ho sé, ja que no ho he vist mai en primera persona. Suposo però 
que els infants al principi deuen tenir curiositat per saber més sobre la persona i es deuen 
preguntar perquè és diferent.  

11. Què creus que pot aportar un cap/quel·la amb diversitat a l’agrupament? 
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Crec que pot aportar un altre punt de vista, una altra perspectiva sobre les coses i activi-
tats que fem. Podria ser també un alien per tal de que més infants i joves amb diversitat 
funcional vinguin al cau.  

12. Amb quines limitacions creus que es pot trobar un cap amb necessitats educatives es-
pecials durant la seva tasca? Quines mancances pot presentar? 
Una d’elles podria ser a l’hora de crear activitats més complexes com dinàmiques o jocs 
de pistes que requereixen més implicació cognitiva per tal de preparar-les, una altra po-
dria ser a  l’hora de realitzar els dossiers de campaments.  
Podria presentar mancances en la capacitat d’organització, o de concentració en la tasca 
que per toca.  

13. Com creus que s’aborda des de l’equip de caps la inclusió de la discapacitat? En pots 
explicar alguna vivència?  
Doncs no ho sé, suposo que es deuen dividir les tasques segons les fortaleses i mancan-
ces de cada integrant de l’equip, tenint en compte les habilitats i preferències de cadascú.  
No tinc cap vivència.  

14. Quan ens trobem davant d’una persona adulta amb d’altes capacitats, tendim a actuar 
amb sobreprotecció. Consideres que això l’ajuda, o en limita la seva autonomia? 
Crec que pot ajudar-lo però fins un punt. Tots necessitem reptes i espai per poder real-
ment explorar la nostra autonomia i aquestes persones no son diferents en aquests sentit.  
Per altra banda, penso que pot ser complicat a vegades, deixar d’ajudar-les per por a que 
fracassin, o a que no ho facin bé...  

15. Quina és per a tu la finalitat de que als equips de caps quedin representades les per-
sones amb diversitat intel·lectual?  
La visualització. Si dins d’un equip de caps hi ha algun integrant amb diversitat intel·lec-
tual doncs ensenya als nostres infants i joves a realment ser inclusius i a treballar en 
equip.  
Molts cops es parla de inclusió de minories, diversitats... però realment és una mica hipo-
cresia, ja que en aquests sentit no liderem amb l’exemple. Si tan inclusius som perquè no 
hi ha més caps i quel·les amb diversitat funcional o intel·lectual? Què estem fent per què 
sigui així? O millor dit, què no estem fent per canviar-ho? 

16. Actualment a la demarcació només existeix una quel·la amb diversitat funcional. A què 
creus que és degut? Com engrescaries a més persones amb diversitat intel·lectual a for-
mar part del moviment?  
Doncs no ho sé. Suposo que la manca de formació, o el desconeixement, o la por a que 
suposi “més feina”,.... són factors que tiren enrere. També crec que són algunes de les 
raons per les quals els agrupaments no són proactius en aquests sentit. 
Sincerament no ho sé, suposo que explicant-li totes les coses que fem al cau, com d’enri-
quidor és ser cap o quel·la, que el cau en dona l’oportunitat d’ensenyar als infants i joves 
els teus coneixements i valors, com també et va créixer com a persona i aprendre dels 
demés.  
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Per últim, respon amb SI/NO les següents preguntes: 

- L’actitud de la majoria de membres de l’equip de caps és receptiva a l’hora d’acollir 
adults amb alguna discapacitat. SÍ 

- Tenim almenys un monitor/a que té discapacitat/diversitat funcional. NO 

- Tenim un pla d’actuació per tal d’acollir adequadament persones (infants o caps) 
amb discapacitat. NO HO SÉ 

- Fem activitats inclusives i sensibilitzem als infants sobre les desigualtats. SÍ 

- Els caps i quel·les estan formats o disposen de recursos sobre atenció a la diversi-
tat. NO 

- Estem oberts a la participació en l’equip de caps de qualsevol persona amb altres 
capacitats. SÍ 

- Tenim relació amb professionals o entitats especialitzats en l’atenció de la diversi-
tat. NO (que jo sàpiga).  

- Parlem de manera oberta amb els infants sobre què és la discapacitat. SÍ, però 
tampoc molt.  
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Annex 3.2. Entrevista a l’Agrupament: AEIG ELS VÀNDALS 

1- Quant temps fa que formes part de l’agrupament? I de l’equip d’educadors/es? 
El 2018 vaig començar de Cap A l’AEIG els Vàndals, dins l’agrupament vaig estar com a 
cap 6 anys, i fa 4 vaig començar com a Responsable associativa dins el moviment com a 
Formadora i com a Responsable Pedagògica. 
 
2- Quina és la teva funció actual a l’agrupament o a la Demarcació? 
Soc Responsable Pedagògica de la Demarcació Alt Ter 

3- Què t’ha aportat al llarg de la teva vida l’escoltisme a nivell social i personal? Com t’ha 
influït?  
A nivell social m’ha permès conèixer persones que compartien una manera de ser i de fer 
les coses, persones que busquen objectius de justicia socia. El cau em va obrir un món al 
meu voltant, visc en un poble petit i sempre havia anat amb les persones de l’escola, al 
cau hi vaig trobar persones de molts altres llocs, que pensaven diferent, que tenien ganes 
de transformar el món.  
El cau m’ha fet una mica qui sóc, m’ha donat perspectiva, m’ha ensenyat un munt de va-
lors però sobretot m’ha ensenyat a treballar en equip, liderar. Aprendre dels altres i a es-
coltar molt. 
A mi personalment el cau m’ha donat molts aprenentatges que he pogut aplicar sobretot 
actualment a la meva feina. Gràcies a les vivències del cau tinc més visió estratègica, ca-
pacitat resolutiva i gestió integral de projectes, estic convençuda que aquests aprenentat-
ges els he fet al cau. 

4- Consideres que el teu agrupament està obert a tota classe d’infants i joves de la pobla-
ció? Justifica-ho. 
En general als agrupaments costa arribar a la gent. El mètode que es segueix és força 
tradicionalista, i molt propi, sovint és difícil que si els pares no són d’un tarannà concret, 
els fills no s’interessin pel cau.  
A nivel socioeconòmic, majoritàriament les famílies son benestants, costa trobar diversitat 
cultural  
El cau no té unes normes que diguin tu pots ser-hi i tu no, però si que per mètode i pel 
que si fa, sovint pot costar que alguns infants i joves puguin veure el cau com un espai de 
lleure que pot ser seu, o fins hi tot, on s’hi puguin desenvolupar. 

5- “Deixar el món millor de com l’hem trobat” és l’objectiu fundacional de l’escoltisme. Qui-
nes dinàmiques de canvi creus que esteu aplicant? 
En els últims anys hi ha hagut una mirada molt crítica en el camp de la Natura i el del Gè-
nere. Penso que sobretot la mirada de treball s’està centrant en aquests dos blocs, tot i 
que també és veritat, que la salut mental i el benestar emocional, és un dels altres aspec-
tes que es treballen més. 
Com a dinàmiques aplicades nnhi ha múltiples, però majoritàriament centrades sobretot 
en formació per la presa de conciència.  
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6- Creus que els agrupaments i l’escoltisme en general s’han adaptat als temps que co-
rren? En quin sentit? En cas que no, com podrien fer-ho? 
El moviment Escolta i Guia, al ser tant gran, canviar dinàmiques i adaptar-se als temps, és 
una cosa que li costa molt.  
El moviment assembleari genera processos participatius tant llargs que al culminar-los, ha 
passat una generació. 
L’escoltisme a gran escala va adaptant al mètode pedagògic amb recursos més innova-
dors, però sobretot es veu en els agrupaments, en general jo com a RP de la Demarcació, 
he vist més conciència pedagògica en les activitats i dinàmiques que preparen els caps 
pels infants i joves. Treballen aspectes de gran interès i ho fan en un espai lliure, parlant i 
treballant aspectes que segurament en molts pocs llocs els infants i joves ho podran tre-
ballar. 
Si que penso però que seguim  explicant el mètode escolta com fa 30 anys, i això vol dir 
que encara falta generar més innovació pedagògica. 

7- Com creus que l’escoltisme ha ajudat en l’apoderament de les persones, la participació 
socio-cultural i amb el vincle amb l’entorn? 
El mètode escolta es basa molt en la participació directe, treballa molt el sentiment de per-
tinença. Un dels pilars és el treball en equip.  
Em resulta difícil poder explicar com ho fa, però si que puc dir que jo mai em vaig sentir 
tant  membre del meu poble i part activa d’aquest, fins que vaig començar al cau.  

8- Què és per a tu la discapacitat? 
Per mi és un impediment a seguir la normativitat. 

9- Que li pot aportar a una persona amb discapacitat formar part d’un agrupament escol-
ta?  
com tot, depen de la discapacitat. El cau és un espai de relació entre iguals, que fomenta 
valors, genera espais de participació transversal, permet la relació entre persones, gene-
rar víncles emocionals positius… Com a qualsevol infant, li pot aportat tot això. 
Ara bé, cal tenir present que depèn quines necessitats pugui tenir l’infant, el cau pot no 
ser un espai on es pugui desenvolupar. 

10- Quina rebuda té per als infants que hi hagi caps i quel·les amb diversitat?  
Mai hem tingut cap referent educatiu amb diversitat, però en general, és veritat que es pot 
veure com una càrrega.  

11- Què creus que pot aportar un cap/quel·la amb diversitat a l’agrupament? 
Pot afavorir en la mirada que tenen els infants sobre la diversitat. 

12- Amb quines limitacions creus que es pot trobar un cap amb necessitats educatives 
especials durant la seva tasca? Quines mancances pot presentar? 
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Els caps i quel•les son persones joves, sovint desendreçades, que poden improvitzar més 
que planificar. Pot ser que si hi ha un membre de l’equip de caps  que té NEE els seus 
companys no tinguin les eines per acollir les seves necessitats conjuntament amb les del 
grup d’infants.  

13- Com creus que s’aborda des de l’equip de caps la inclusió de la discapacitat? En pots 
explicar alguna vivència?  
Segueixo al punt anterior, penso que discapacitats nnhi ha moltes i depen de quines, el 
cau no les pot assumir, i és important ser-ne també conscients per tal que si mai es pre-
senta la situació, tinguem la capacitat de saber fins on podem arribar. 
Penso que quan t’hi trobes vas tirant com pots. Al nostre cau teníem un infant ambbuna 
discapacitat motriu, la sobreprotecció familiar feia que li costés molt fer sortides, no volia 
dormir fora en cap cas. Això l’allunyava del grup. Per ell el cau no era un espai on es sen-
tís a gust i em costa de veure que l’equip de caps pogués fer-hi alguna cosa, penso que 
com un altre infant, el que es fa al cau no li agradava, i no passa res.  

14- Quan ens trobem davant d’una persona adulta amb d’altes capacitats, tendim a actuar 
amb sobreprotecció. Consideres que això l’ajuda, o en limita la seva autonomia? 
Podem protegir sense sobreprotegir, per mi la sobreprotecció limita l’autonomia. 

15- Quina és per a tu la finalitat de que als equips de caps quedin representades les per-
sones amb diversitat intel·lectual?  
Aprendre a conviure en la diversitat. 

16- Actualment a la demarcació només existeix una quel·la amb diversitat funcional. A què 
creus que és degut? Com engrescaries a més persones amb diversitat intel·lectual a for-
mar part del moviment?  
Penso que els agrupaments no tenen les eines per poder acompanyar en segons quines 
diversitats, estem parlant d’organitZacions liderades per joves d’entre 18 i 25 anys… si ni 
tan sols les escoles creuen que tenen les eines per acollir a l’aula un infant amb Diversitat, 
tot i tenir vetlladors, em sembla agoserat promocionar que ho facin tots els caus.  
Crec que és força més complex que dir, vine al cau! Perquè s’ha de tenir molt clar que es 
pot assumir un bon acompanyament, i si ens passegem per un agrupament veurem que ja 
és difícil mantenir-los amb el que suposa la responsabilitat d’infants i joves, com per su-
mar-li necessitats especials. 

Per últim, respon amb SI/NO les següents preguntes: 

- L’actitud de la majoria de membres de l’equip de caps és receptiva a l’hora d’acollir 
adults amb alguna discapacitat.  NO 

- Tenim almenys un monitor/a que té discapacitat/diversitat funcional NO 
- Tenim un pla d’actuació per tal d’acollir adequadament persones (infants o caps) amb 

discapacitat. NO 
- Fem activitats inclusives i sensibilitzem als infants sobre les desigualtats. SI 
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- Els caps i quel·les estan formats o disposen de recursos sobre atenció a la diversitat. SI 
- Estem oberts a la participació en l’equip de caps de qualsevol persona amb altres ca-

pacitats. SI 
- Tenim relació amb professionals o entitats especialitzats en l’atenció de la diversitat. NO 
- Parlem de manera oberta amb els infants sobre què és la discapacitat  SI 
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Annex 3.3. Entrevista a l’Agrupament: AEIG Mestral 

1- Quant temps fa que formes part de l’agrupament? I de l’equip d’educadors/es? 
Fa 6 anys que vaig entrar a formar part de l’AEIG Mestral com a TRUC 2 i aquest serà el 
6è any que faig d’educador. 
 
2- Quina és la teva funció actual a l’agrupament o a la Demarcació? 
Animador de TRUC 2 i suport a l’EA.  

3- Què t’ha aportat al llarg de la teva vida l’escoltisme a nivell social i personal? Com t’ha 
influït? 
 M’ha permès conèixer altres maneres d’educar i anar pel món. Conèixer i a prendre d’una 
gran diversitat de persones. A tenir grups de pertinença. A confiar en els petits canvis i en 
l’educació com eina transformadora de la societat. A viure experiències tan inoblidables i 
ha l’hora tan senzilles.   
M’ha ensenyat a ser crític, a construir-me i desconstruir-me diàriament, a tenir un fona-
ments d’identitat, tenir un compromís i lluita constant amb la societat. Gràcies el cau, en-
cara que porti pocs anys, m’ha ajudat molt a ser qui soc avui i construir el Jo del demà. 

4- Consideres que el teu agrupament està obert a tota classe d’infants i joves de la pobla-
ció? Justifica-ho. 
Si que està obert a que s’apunti qualsevol infant el cau, però ens falten eines pedagògi-
ques, formació i d’acompanyament per poder tenir un cau divers.  

5- “Deixar el món millor de com l’hem trobat” és l’objectiu fundacional de l’escoltisme. Qui-
nes dinàmiques de canvi creus que esteu aplicant? 
Actualment amb la pandèmia aquestes dinàmiques han canviat però tot i així no s’han 
deixat de fer activitats de sensibilització mediambiental, desigualtats socials i problemàti-
ques que ens afecten en el dia a dia. Per exemple, trencar la individualització de les per-
sones i fomentar la cooperació grupal.  

6- Creus que els agrupaments i l’escoltisme en general s’han adaptat als temps que co-
rren? En quin sentit? En cas que no, com podrien fer-ho? 
En el cas de MEG si. Malauradament, cada cop més la normativa del lleure ens està afec-
tant de maner negativa a l’hora de fer caus, sortides i campaments. Aquesta normativitza-
ció del lleure, ha fet replantejar les eines educatives que teníem adaptant-les a la normati-
vització de les institucions. Per exemple, s’està deixant de fer moltes sortides de tres dies, 
campaments d’hivern, o activitats a la natura que abans es feien i ara pel sol fet d’omplir 
papers s’han deixat de fer. Ens hem reinventat obligadament per les institucions, tot i que 
MEG ha agafat una línia de transformació com una branca vital, que és la de participació 
dels infants.    
7- Com creus que l’escoltisme ha ajudat en l’apoderament de les persones, la participació 
socio-cultural i amb el vincle amb l’entorn? 
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A nivell personal ha permès a les persones a tenir unes identitats sòlides i ser crítiques 
amb elles mateixes en una època on la societat és líquida ( teoria de Zigmunt Bauman). 
S’ha vist que les joves que estan a l’escoltisme estan col·laborant amb altres entitats de 
manera voluntària de manera constant o esporàdicament. Transformant el seu entorn des 
de la comunitat.  

8- Què és per a tu la discapacitat? 
La discapacitat és una capacitat que tenim interna que no tenim tant desenvolupada de la 
resta de capacitats i que la societat ens ha posat barreres per accentuar-la.  

9- Que li pot aportar a una persona amb discapacitat formar part d’un agrupament escol-
ta?  
Des de puja la seva autoestima, a obrir portes a nivell de relacions socials, a tenir més 
projecció de futur tan a nivell laboral i respecta els seus drets com a ciutadana del món. 
Que és créixer i viure amb les mateixes oportunitats que la resta de persones.   

10- Quina rebuda té per als infants que hi hagi caps i quel·les amb diversitat?  
Una “normalització” d’estar amb persones que tenen diversitat funcional, a conviure, 
aprendre d’elles i amb elles. A part de tenir una sensibilització cap aquestes persones.  

11- Què creus que pot aportar un cap/quel·la amb diversitat a l’agrupament? 
Com la resta de caps. Noves maneres d’interaccionar, aprendre mútuament, diferents 
maneres de fer i replantejar-nos dinàmiques que tenim com agrupament.   

12- Amb quines limitacions creus que es pot trobar un cap amb necessitats educatives 
especials durant la seva tasca? Quines mancances pot presentar? 
Depenen del seu grau de diversitat funcional que pateixi, determinarà les tasques que pot 
assumir com a Cap dins la unitat o la branca. Pot presentar mancances de dinamització 
de grup, preparació de dinàmiques o assumir tasques importants dins l’agrupament.  

13- Com creus que s’aborda des de l’equip de caps la inclusió de la discapacitat? En pots 
explicar alguna vivència?  
Des de l’equip de Caps, es fa que hi hagi una persona de referència per aquella persona. 
És l’encarregada d’informar de les dinàmiques que ha de preparar, fer el seguiment dins la 
unitat envers les tasques que s’han acordat, etc. A part es fan reunions de seguiment més 
periòdiques i es van assignant tasques pactades amb ella perquè estigui inclosa dins la 
unitat.  

14- Quan ens trobem davant d’una persona adulta amb d’altes capacitats, tendim a actuar 
amb sobreprotecció. Consideres que això l’ajuda, o en limita la seva autonomia? 
En limita la seva autonomia. Si un infant que no té altes capacitats el sobre protegim, 
quan ja no depengui dels seus protectors tindrà problemes d’autonomia, psicològics i cer-
tes limitacions. Passa al mateix amb persones que tenen altes capacitats.  
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15- Quina és per a tu la finalitat de que als equips de caps quedin representades les per-
sones amb diversitat intel·lectual?  
Respectar el seu dret com a ciutadana del món i poder garantir la igualtat de condicions. 

16- Actualment a la demarcació només existeix una quel·la amb diversitat funcional. A què 
creus que és degut? Com engrescaries a més persones amb diversitat intel·lectual a for-
mar part del moviment?  
És degut a la falta de proximitat cap aquests col·lectius i no saber transmetre de portes en 
fora que el cau i pot venir tothom. A part d’un problema estructural de segmentar la pobla-
ció en col·lectius i que entre ells no puguin socialitzar-se i conviure.  
A través del treball en xarxa amb entitats que treballin amb aquests col·lectius. Fer caus 
conjunts des de ben petits i per a totes les edats. Fer trobades, tallers de sensibilització en 
el cau i formació per els caps i queles sobre aquests col·lectius.  

Per últim, respon amb SI/NO les següents preguntes: 

- L’actitud de la majoria de membres de l’equip de caps és receptiva a l’hora d’acollir 
adults amb alguna discapacitat. Si 

- Tenim almenys un monitor/a que té discapacitat/diversitat funcional Si 

- Tenim un pla d’actuació per tal d’acollir adequadament persones (infants o caps) amb 
discapacitat. Si 

- Fem activitats inclusives i sensibilitzem als infants sobre les desigualtats. No 

- Els caps i quel·les estan formats o disposen de recursos sobre atenció a la diversitat. No 

- Estem oberts a la participació en l’equip de caps de qualsevol persona amb altres capa-
citats. No 

-Tenim relació amb professionals o entitats especialitzats en l’atenció de la diversitat.  No 

- Parlem de manera oberta amb els infants sobre què és la discapacitat. Si  
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Annex 4. Transcripció entrevista monitora amb diversitat intel·lectual 


1- Quant fa que formes part de l'agrupament escolta? 
Quant era molt petita que tenía 6 anys i ara ja tinc 26 anys 

2- De quina unitat formes part i quines tasques tens? 
Mestral, tinc de fer vigilar els nens que no esvarallin 

3- Quin tipus de suport necessites (si és que en necessites) per desenvolupar la teva tas-
ca? 
Si que necesito parque axi ment ajuden 

4- Quines són les teves virtuts? I els teus defectes? 
Són que em costa contestar avagades per el watssap parque parlen moltes coses i no 
miru gaira 

5- Coneixes alguna formació en monitors/es adaptada a persones amb diversitat intel·lec-
tual? 
Si foca 

6- Què t'aporta forma part d'un agrupament escolta? 
M'agradaria estar amb els nens i nenes 

7- Què consideres que pots aportar a la unitat o a l'agrupament? 
Jo penseu que puc fer més coses per asempla fer jocs de nit i maulets i també puc fer que 
els nois i noies amb donin els diner que enterantan amb donen 

8- Amb quines limitacions et trobes? I avantatges? 
Avagades em veix difarents qué els altres caps. Puc fer de tot que amb diuen els cap 

9- Com has estat rebuda? Bé 

10- Quins són els agents que t'acompanyen en el teu dia a l'agrupament? (Família, altres 
caps, etc)  
Són Emma, Gemma, Oriol I la família altres caps etc 

11- Creus que ets una referent per a la teva unitat/ agrupament? Sí 

12- Creus que és necessària la participació de persones amb discapacitats en entitats so-
cials i culturals? Jo crec que si 
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Annex 5. Transcripció de les enquestes  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SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Oferir formacions per a caps. Normaltzar i visibilitzar més els caus amb caps i infants amb diversitats

Sí

No

Sí

No

.

SÍ

NO

.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Mes espais de formació

Sí

No

Sí

No

Depen del grau. De totes maneres podriem individualitzar

Nsnc

SÍ

NO

Nsnc

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Que sigui cristiana ja fa que no sigui tant inclusiva

Sí

No

Sí

No

No establir-hi una religió concreta, fer-ho conèixer a més gent, fer el tramit de beques més senzill

SÍ

NO

Crec que ho fomentaria que ja hagués sigut infant o jove a l'agrupament. També tenir caps mes formats sobre aquests temes...

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Deixar enrere els estigmes al voltant que persones amb discapacitats no poden exercici d'educadors.

SÍ

NO

Amb més persones dins d'aquella unitat per poder abarcar-ho tot.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

.

SÍ

NO

.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Monogràfics sobre diversitat funcional. Tema per formar a caps i quel·les sobre el tema, però també per crear un espai on caps i quel·les amb diversitat funcional puguin compartir les seves vivéncies i sentiments a la resta del moviment. 

SÍ

NO

Amb formacions conjuntes, creeant espais onoarlar de com es faran les coses rols i responsabilitats. Fent revisions constants i creeant espais de cura per tal de verbalitzar els sentimwnts i preocupacions de totes les integrants. 

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

No

SÍ

NO

Tenint molt clar quines són les màximes funcions que pot realitzar (sobretot a nivell de responsabilitats)

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

En primer lloc penso que li faltaria donar eines i recursos per tal de poder fer una bona acollida a les persones amb diversitat funcional. A part de donar formació a totes les persones que fan acompanyamet als infants per tal de poder donar un espai on tothom i tingui 
cabuda i transmetre l'aprenentatge a tots els infants.

Sí

No

Sí

No

Crec que depenent de la discapacitat o NEE que tingui la persona aquesta pregunta pot canviar. Depenent del que representi per a ell/a tenir un rol o un altre, tenint en compte les frustracions o dificultats que pugui tenir. 

çforamció, canvi de visió, persones amb suficient formació sobre diversitat com equip de caps d'agrupament. Donar opcions a incloure infants i monitors amb NEE per tal de poder crear espais inclusius.

SÍ

NO

Donant eines i recursos a la resta d'educadors de l'agrupament

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SPT

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Formacions pels caps i queles que ajudin a aportar idees de dinàmiques amb els infants i joves al cau. 

SÍ

NO

Amb naturalitat i donant l'espai que es mereix el tema per parlar amb els i les joves

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

No

SÍ

NO

Que tingui un cap referent que sigui el seu acompanyant.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

Torelló

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Incluir gent amb discapacitat dins el col·lectiu 

SÍ

NO

Amb formació de l'equip de caps

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Donar a coneixer la posibilitat i atansar-se a les families 

SÍ

NO

Amb un cap referent perquè pugui preguntar dubtes i sibretot molts espais de cures per expresar com es sent cadascú

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

Actualment no, però a Lo Merlet va haver 3 caps amb NESE

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Fer mini gràfics sobre la inclusió (en tots els àmbits) a l'abast de tothom, incluir-ho en el mètode d'una manera més visible i fàcil d'executar

SÍ

NO

Preparant el terreny tant als caps com als infants i joves

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Tot, minyons és com el meu cau, que s'ompla la boca de dir que farà coses i mai fa res. Tinc la sensació que és més aprença que actuació. També crec que ens falten moltes eines als agrupaments per poder treballar-ho.

Sí

No

Sí

No

Formacións i dinámiques per tractar el tema

SÍ

NO

Crec que seria un cap o quel·la més de la unitat amb el qual treballaríem cozle a colze

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

No

SÍ

NO

En un agrupament no hi cal ningú i alhora i cal tothom, si estàs al cau no es perque tens NEE ni perque no tens cap discapacitat, es perquè et motiva educar i punt, unic requisit.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

més voluntat i esforç

Sí

No

Sí

No

tot depen de la discapacitat

El donar a coneixer i normalitzar les diversitats 

SÍ

NO

Magrdria saber la seva manera de treballar per saber com coordinar-nos i cohesionar-nos al màxim de bé possible

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Que algu que està a MEG tingui diversitat funcional

Sí

No

Sí

No

No

SÍ

NO

No sé 

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Formarnos mes, tenir mes recursos, mes caps i rraa amb diversitat funcional

SÍ

NO

Amb formacio i adaptantnos tot el que faci falta

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Els espais i les eines

Sí

No

Sí

No

Obrir-los-hi l'espai i buscar eines per treballar amb aquests

SÍ

NO

Fent-los partíceps de l'escoltisme des de les branques

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Sí

No

Sí

No

Moltes més formacions en l'àmbit.

SÍ

NO

El més important és que tingui un bon acompanyament. Tenir monitors de referència amb els quals es pugui recolzar.

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

Cau Sant Francesc d'Esplai i Muntanyisme (Arenys de Mar)

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

 .

Sí

No

Sí

No

.

.

SÍ

NO

 

És el teu agrupament inclusiu?
Estudi de final de Grau sobre la participació de persones adultes amb diversitat als agrupaments de la Demarcació Alt-Ter. 

Consideres el teu agrupament accesible a tothom? *

Una persona amb discapacitat pot formar part de l'equip de caps? *

Creus que és necessari formar-se en l'atenció a la diversitat? *

Creus que Minyons habilita espais suficients per a rebre aquesta formació? *

Consideres Minyons una entitat inclusiva? *

Si consideres que no, que l'hi faltaria?

Creus que és important que als agrupaments hi hagi caps i quel·les amb diversitat? *

Creus que una persona amb discapacitat pot assumir el rol d'educador/a? *

Si consideres que no, per què?

Tens alguna proposta per fer de l'escoltisme un espai més inclusiu? *

Consideres que calen monitors/es amb NEE als agrupaments? *
NEE= Necessitats educatives especials.

Com abordaríes la seva incorporació? *



SÍ

No

Indiferent

SÍ

No

SÍ

No

No ho sé

SÍ

No

.

SÍ

No

Sí hi estic d'acord, però no s'està duent a terme o les realitats són molt poques

Sí hi estic d'acord, existeixen alguns/molts casos

No hi estic d'acord, ni s'està duent a terme o les realitats són molt poques

No hi estic d'acord, però se'n donen casos

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

Indiferent

SÍ.

No

SÍ.

No

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

T'agradaria compartir unitat amb ell/a *

Creus que la diversitat és una barrera per a ser monitor/a? *

Consideres que el tracte/ acompanyament que reben per part de la resta de caps/famílies esdevé paternalista? *

Coneixes algun/a monitor/a en actiu que tingui diversitat intel·lectual? *

A quin agrupament pertany?

Consideres el concepte discapacitat negatiu? *

"L'educació en el lleure, com a espai educatiu que és, hauria de poder acollir i donar oportunitats a tothom". Hi estàs d'acord? Creus que s'està duent a terme a la demarcació? *

Ets partidari d'obrir l'equip de caps a persones amb altres capacitats? *

Consideres la inclusió de la diversitat un pilar essencial als caus? *

Creus que en el moment de la construcció d'unitats, es té en compte la necessitat d'incorporar caps/ quel·les amb diversitat? *

Creus que al teu equip de caps hi han inquietuds sobre com fer-lo més inclusiu? *

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

