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Resum 

 

L'escola del segle XXI ha de garantir un ensenyament de qualitat per a tots i fomentar el respecte 

a les diferències, la tolerància, la dignitat de totes les persones i la igualtat d'oportunitats. Per 

aquest motiu, el desenvolupament d'escoles eficaces i inclusives ha de ser promogut per les 

polítiques educatives per tal de que aquestes puguin oferir una educació democràtica i inclusiva. 

En aquest marc, les TIC constitueixen un punt de partida i en moltes ocasions suposaran la 

diferència entre l'exclusió i la inclusió. Des d'aquesta perspectiva, si no utilitzem tecnologies 

inclusives a les aules, és probable que estiguem contribuint a l'exclusió. 

Paraules clau: 

TIC, diversitat, escola inclusiva 

1. Introducció 

La diversitat és una condició inherent a l'ésser humà. Se sustenta en el respecte a les diferències 

individuals i les té en compte a l'hora d'aprendre. Per tant, en el procés educatiu trobarem 

Llicenciat en Pedagogia. Professor associat a la 
Universitat de Múrcia, Espanya.  
Correu-e: fjaviersoto@um.es.  

Contacte postal: Facultat d’Educació. 
Departament de Didàctica i Organització 

Escolar.  Campus Universitari de Espinardo. 
30100 Múrcia. Telf: (+34) 868 88 4543.  

Twitter: @fjaviersoto 



 

Página 15 ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  

 

 

estudiants que poden presentar diversitat d'idees, experiències i actituds prèvies; diversitat 

d'estils d'aprenentatge; diversitat d'interessos, motivacions i expectatives, i diversitat de 

capacitats i de ritmes de desenvolupament (Arnaiz i De Haro, 1997). 

El concepte d'atenció a la diversitat ha evolucionat en les últimes dècades, i això s'ha anat 

plasmant en les lleis educatives que s'han succeït a Espanya. No obstant això, aquesta evolució 

no es limita només a un canvi de terme, sinó també es tracta d’un canvi conceptual. Hem 

avançat d'un model centrat en el dèficit (caracteritzat per l'establiment de categories i per 

etiquetar; destacant les causes de les dificultats d'aprenentatge i obviant altres factors) a 

l'atenció a la diversitat centrada en el model curricular (caracteritzat per una escola 

comprensiva, amb caràcter integrador, no etiquetador, que assumeix l'heterogeneïtat, i que 

utilitza pràctiques que respecten la diversitat en un marc d'igualtat) (Arnaiz, 2003). 

Educar en la diversitat significa exercir els principis d'igualtat i equitat als quals tot ésser humà té 

dret, el qual comporta desenvolupar unes estratègies d'ensenyament-aprenentatge que 

personalitzin l'ensenyament en un marc i dinàmica de treball per a tots (Arnaiz, 2003). 

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006), ratificada pel nostre 

país, estableix en l'art. 24 que amb vista a fer efectiu el dret de les persones amb discapacitat a 

l'educació sense discriminació i sobre la base de la igualtat d'oportunitats, els estats participants 

asseguraran un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells. 

La UNESCO (2005) defineix l'educació inclusiva com un procés orientat a respondre a la diversitat 

de les necessitats de tots els alumnes incrementant la seva participació en l'aprenentatge, les 

cultures i les comunitats, reduint l'exclusió en i des de l'educació. 

2. 2. El paper de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la resposta 

educativa a la diversitat de l’alumnat 

L'escola inclusiva té com a principal repte oferir i assegurar que els alumnes reben una educació 

de qualitat que doni resposta a les característiques i necessitats que aquests presenten per la 

qual cosa s'ha de possibilitar l'accés a tots els mitjans i recursos que el centre posa a disposició 

dels alumnes. Entre ells, les TIC suposen la principal plataforma d'accés a la societat de la 

informació, amb els canvis metodològics i organitzatius que suposa la seva implementació i 

generalització. 

Les TIC són respectuoses amb la diversitat perquè tenen la capacitat d'adaptar a les necessitats o 

demandes de cada persona, reduint les diferències, en facilitar l'accés al currículum o la 
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comunicació interpersonal als que més dificultats tenen per fer-ho. Conseqüentment, l'escola 

que utilitza recursos tecnològics a les aules és més capaç d'atendre a tots els seus estudiants, 

independentment de quines siguin les seves característiques particulars. 

Per Muntaner (2010), les TIC incorporen a l'àmbit escolar un element dinamitzador de la realitat 

educativa i possibiliten una atenció a la diversitat coherent amb les demandes didàctiques, que 

poden facilitar la inclusió de tots els alumnes en les activitats generals del seu grup i de la seva 

aula. 

Les possibilitats que les TIC poden oferir a les persones amb necessitats específiques de suport 

educatiu són bastant àmplies i entre elles podem assenyalar que: enriqueixen el procés 

d'ensenyament i faciliten l'aprenentatge de diferents continguts curriculars (Parette i 

Vanbiervliet, 1992); repercuteixen en el desenvolupament intel·lectual a través del 

desenvolupament del pensament d'ordre superior i de l'aprenentatge d'habilitats de resolució 

de problemes (Brasford, Goldman i VYE, 1991); faciliten l'aprenentatge d'estratègies (Ryba i 

Chapman, 1983); desenvolupen l'associació de seqüències (Ugarte, 1990) i la memòria (Black i 

Wood, 2003; Ugarte, 1990); rendibilitzen al màxim les facultats i la intel·ligència conservada 

(Imbernón, 1991); augmenten l'autoestima, autonomia, independència i autodeterminació 

(Davies, Stock i Wehmeyer, 2001; Imbernón, 1991), i potencien la integració laboral i social 

(Pérez, Ruiz, i Troncoso, 1997). 

Sánchez (2007) assenyala que les tecnologies en l'àmbit de l'atenció a la diversitat poden ser un 

instrument pedagògic per al desenvolupament de capacitats i competències de l'alumnat, així 

com un mitjà equiparador d'oportunitats, en tant que faciliten la seva participació en tots els 

nivells de la vida social, cultural i econòmica. 

Cabero (2008) identifica els avantatges que, amb caràcter general, pot oferir la incorporació de 

les tecnologies per als alumnes amb necessitats especials: ajuden a superar les limitacions que es 

deriven de les discapacitats cognitives, sensorials, i motòriques de l'alumnat; afavoreixen 

l'autonomia dels estudiants, podent-se adaptar a les necessitats i demandes de cada alumne o 

alumna de forma personalitzada, afavoreixen la comunicació sincrònica i asincrònica d'aquests 

estudiants amb la resta de companys i el professorat; faciliten la identificació de les necessitats 

específiques de suport educatiu dels alumnes; recolzen un model de comunicació i de formació 

multisensorial; faciliten una formació individualitzada i que els alumnes puguin avançar al seu 

propi ritme, la qual cosa és d'extremada importància per als subjectes amb algun tipus de 

discapacitat; afavoreixen el desenvolupament de l'autonomia i independència de les persones; 

estalvien temps per a l'adquisició d'habilitats i destreses; possibiliten la repetició dels exercicis 

amb un mínim esforç, i disminueixen el sentit de fracàs acadèmic i personal, així com augmenten 

la motivació dels alumnes. 
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A més d'aquests avantatges, Costa i Abella (2012) consideren que les TIC poden tenir altres 

beneficis com: oferir la informació de forma predominantment visual, permetre el control de la 

presentació d'estímuls i l'adaptació dels mateixos a les característiques perceptives de l'alumne; 

possibilitar l'adequació del ritme de presentació de la informació, i permetre introduir 

informació i claus personalitzades. 

D'altra banda, l'informe Accessible ICTs and Personalized Learning for Students with Disabilities: 

A Dialogue among Educators, Industry, Government and Civil Society (UNESCO, 2012) realitza 

algunes recomanacions en matèria de solucions pràctiques per a l'ús de les TIC accessibles: 

• Maximitzar l'ús de les funcions d'accessibilitat a les tecnologies disponibles actualment. 

• Facilitar als estudiants amb discapacitat la capacitat d’'autoadaptarse' a través d'aquelles 

solucions informàtiques que satisfacin millor les seves necessitats. 

• Analitzar el potencial de nous desenvolupaments i tecnologies del demà com a recurs per 

eliminar les actuals barreres: ensenyament mòbil, solucions basades en la informàtica en núvol i 

la investigació sobre la utilitat de les consoles de joc en l'aprenentatge. 

• Promoure una actitud integradora i positiva cap a l'ús de la tecnologia en l'aprenentatge. 

• La formació i suport al professorat és fonamental. 

• L'ús eficaç de les TIC accessibles requereix de polítiques comunes, tant a nivell nacional com 

local. 

• Un currículum inclusiu implica considerar les necessitats dels estudiants des dels primers 

nivells educatius. (Disseny Universal d'Aprenentatge, UDL). 

• Fer que les TIC siguin accessibles és una consideració clau per a les polítiques nacionals i 

regionals. S'han actualitzar les polítiques per promoure el seu ús com una eina per a l'assoliment 

de l'Educació Inclusiva. 

• L'ús de les TIC accessibles ha de ser una part integral dels projectes TIC de les escoles. Els 

aspectes clau a tenir en compte per a un pla d'accessibilitat de les TIC en els centres educatius 

són els següents: què poden oferir les TIC als alumnes i als docents que no es pugui oferir amb 

altres recursos tradicionals?; com poden ajudar les TIC a alumnes i professors per accedir a una 

àmplia gamma d'activitats educatives?; i com poden les TIC promoure la igualtat d'oportunitats?. 
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3. Decàleg per a una tecnologia inclusiva en la pràctica educativa  

El vast desenvolupament de les TIC ens permet confiar pràcticament per complet en què sempre 

és possible trobar una solució tecnològica per facilitar un procés d'educació inclusiu, integrador i 

interactiu. En aquest sentit, no s’ha mai oblidar que la tecnologia és el mitjà, no el fi en si. 

Un possible decàleg per a la selecció d'una tecnologia educativa, inclusiva i interactiva en la 

pràctica hauria d'incloure els següents requeriments (Valero, 2010): 

1) Ètica: La raó d'ús de la tecnologia educativa a l'aula és la millor atenció al nen.  

L'objecte de la interacció és catalitzar la participació de l'alumnat en el procés educatiu 

impulsant les seves capacitats i motivació. L'objectiu primer d'utilitzar les TIC no és adquirir 

competències d'ús tot i que, a manera de conseqüència, aquest pugui ser un resultat 

d'aprenentatge. La dimensió ètica en les TIC té a veure amb assegurar el benestar de la persona i 

aquesta exigència és determinant. La introducció en una aula de tecnologies educatives amb les 

quals certs nens no puguin interactuar a causa de barreres de disseny que impedeixen l'ús per 

raons de discapacitat és èticament reprovable. És difícil creure que no pugui existir o idear una 

solució alternativa. 

2) Centrada en el nen: La decisió d'ús d'una tecnologia a l'aula, inclusiva i interactiva, ha de 

condicionar a les capacitats i necessitats dels infants destinataris. 

La raó d'usar, per exemple, una pissarra digital interactiva no és tant el pensar en les immenses 

possibilitats d'aquest recurs com en els beneficis concrets que pot aportar al nen. L'experiència 

ha mostrat que gràcies a un recurs d'aquest tipus un nen amb paràlisi cerebral pot pintar amb el 

tacte un dibuix digital que d'altra manera hauria estat pràcticament impossible. Els beneficis que 

aquest fet suposen per al nen, com ara autoestima, satisfacció personal o descobriment de les 

seves capacitats, entre d'altres, són la prioritat essencial i no la immersió de tecnologia a l'aula 

per se. 

 

3) Participativa: Les TIC per a l’educació inclusiva han de promoure la participació individual i 

col·lectiva dels nens i amb això la interrelació entre tots. 

És desitjable que un recurs educatiu impulsi la cohesió a l'aula. S'ha d'evitar que l'ús d'una 

tecnologia lúdica promogui més la interacció individual i aïllada davant de la forma de joc 

tradicional. La projecció d'un objecte digital d'aprenentatge perquè tots juguin i tots participin 
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simultàniament en el procés educatiu pot ser molt més rica que l'accés individual al mateix amb 

ordinadors individuals. Així mateix, cal assegurar que el nen no sigui un mer espectador davant 

el recurs tecnològic. Els continguts multimèdia interactius adquireixen especial valor quan 

aquesta interacció catalitza el procés d'aprenentatge participatiu. 

 

4) Adaptable: La tecnologia educativa ha de poder ser adaptada a les capacitats del nen per 

facilitar així la seva interacció efectiva. 

Les possibilitats de les TIC en aquest sentit són enormes en comparació amb altres tecnologies 

existents. Si un nen cec no pot utilitzar un recurs educatiu per ser eminentment visual, és 

necessari mirar de trobar una solució alternativa, típicament sonora o tàctil, que trenqui aquesta 

barrera. Tant l'ordinador com les consoles de videojocs són potencialment adaptables per trobar 

solucions apropiades. La síntesi de veu, els recursos sonors o per vibració han demostrat creixent 

el seu potencial encara no prou explotat. Certs productes encara són difícils d'adaptar, per no dir 

impossibles, impedint el seu ús per part de tots a l'aula, dins d'una visió equitativa congruent 

amb els principis de l'educació inclusiva. 

 

5) Interoperable: Els recursos tecnològics a l'aula inclusiva han d'oferir facilitats per a la seva 

interconnexió amb altres recursos existents o que s’adquiriran en un futur. 

Els entorns educatius i d'atenció primerenca tenen un gran risc d'esdevenir magatzems de 

tecnologies aïllats incapaços de treballar conjuntament per oferir possibilitats en l'educació de 

més valor. Tan important com la possibilitat que els nens interactuïn amb la tecnologia de forma 

senzilla és que les tecnologies puguin interactuar entre elles per oferir al nen un context de 

participació més gran. 

 

6) Assequible: El cost de les tecnologies per a l'educació inclusiva interactiva ha d'estar a 

l'abast de les possibilitats del context educatiu i estar equilibrat amb el benefici resultant. 

No té sentit invertir en un recurs TIC innovador que no tingui perspectives d'aportar solucions de 

valor en comparació amb les ja existents a l'aula. Les tecnologies de baix cost i les basades en 

solucions obertes i de lliure distribució suposen una oportunitat molt atractiva per incorporar 

solucions a l'aula per a tots. No obstant això, convé ressenyar que en certes ocasions es precisa 

un coneixement o una dedicació addicional per part dels professionals de l'educació que no 

sempre està disponible. Internet ofereix una àmplia gamma de programes i continguts didàctics 
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gratuïts de gran utilitat. A més de l'accés a múltiples continguts, la xarxa també permet la 

compartició d'informació i experiència per a la millora i adaptació dels mateixos amb baix cost. 

7) Sostenible: Les solucions TIC per a l'educació inclusiva han d'oferir facilitats de 

manteniment i renovació, garantint la supervivència de l'experiència educativa interactiva 

existent. 

Tant l'anomenat progrés tecnològic com el mercat incideixen fortament en l'explosió de 

tecnologies d'usar i tirar sense continuïtat d'ús i possibilitats de reparació o actualització en cas 

de necessitat. Una solució TIC accessible que funcioni a l'aula propiciant la participació del nen 

no ha de quedar inoperativa pel canvi de versió d'un recurs informàtic o la presumpta 

actualització d'un equip. 

8) Replicable: El coneixement i experiència d'interacció adquirida en l'ús de les TIC en l'àmbit 

de les necessitats educatives específiques ha de ser compartit per la comunitat educativa. 

És altament probable que l'ús i l'adaptació d'una solució tecnològica a l'aula pugui ser replicat a 

l'aula del costat. Com més replicable sigui la solució, més valor tindrà per promoure una 

educació per a tots, superant barreres socioeconòmiques, culturals o d'accessibilitat. Les 

solucions basades en estàndards, de baix cost i ben documentades són més susceptibles de ser 

esteses a altres centres educatius. El dret dels infants a una educació per a tothom pot portar a 

la pràctica si aquest aprenentatge és compartit i replicat. 

9) Segura: El desenvolupament de la societat de la informació per a tots en l'àmbit educatiu 

exigeix tecnologies segures i fiables. 

Tant els dispositius electrònics, com els programes i continguts o els sistemes telemàtics emprats 

a l'aula han de comptar amb les garanties de seguretat i fiabilitat necessàries. No s'ha de 

potenciar, per exemple, la interacció del nen amb una solució basada en la web sense abans 

estar segur d'haver pres les mesures apropiades que garanteixin la privacitat necessària. 

10) Accessible: Les TIC per a educació inclusiva han de ser usables per tots. 

Les necessitats específiques en la interacció senzilla del nen amb discapacitat amb la tecnologia 

són un factor clau en la seva elecció. El factor de l'accessibilitat és un dret, no una opció a 

contemplar. Si la solució triada no és accessible per al nen, cap dels requisits anteriorment 

esmentats tenen cap valor. L'ús de la tecnologia només té sentit si aporta solucions i no 

limitacions. Les recomanacions i normatives d'accessibilitat TIC existents són un quadern de ruta 

a tenir en compte però poden no ser suficients davant la problemàtica d'un nen concret amb 
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cert tipus i grau de discapacitat. No n'hi ha prou amb satisfer una garantia teòrica 

d'accessibilitat, la solució accessible ha de ser provada i validada rigorosament. 

 

4. Conclusions 

Les TIC poden crear nous escenaris i noves oportunitats per caminar cap a una educació 

inclusiva, però no és suficient, calen més coses. Com apunta Alba Pastor (2006), el repte més 

difícil és superar les barreres conceptuals, "les que s'utilitzen quan es planifica l'educació per a 

alumnes “normals”, sense entendre que el normal és que hi hagi la diversitat, que la normalitat 

inclou diferents maneres de participar, comunicar-se i aprendre". 

Un altre repte és aconseguir l'actitud favorable del professorat i de les famílies dels estudiants 

amb dificultats d'aprenentatge. En definitiva, el convenciment que l'escola ha de canviar, que els 

processos d'ensenyament-aprenentatge han d'evolucionar i que el cost d'aquest canvi portarà la 

feliç conseqüència de fer una societat més justa, igualitària i democràtica. 
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