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Escolarització dels nens amb 
discapacitat motriu

Breu evolució històrica



D’ON VENIM ?

Anterior a l’any 1960 – Les dades de que disposem 
sobre l’escolarització de alumnes amb discapacitats són molt 
escases:

Any 1957 - Segons un estudi de detecció de nens en edat 
escolar amb NEE, realitzat per Josep M.Jarque a la comarca 
de l’ Alt Penedès, per aquelles dates els nens afectats:

- es quedaven a casa,
- o estaven en institucions tancades
- o anàven a l’escola ordinària una petita part ,els més 

lleus, la única que existia en aquella època.
Any 1959 - Es van crear els primers centres educatius-

assistencials especials a Bcn: C.P.Arcàngel St Gabriel a 
Montjuich (ASPACE) i  Auxilia. 



 Década dels 60 - Al llarg d’aquests anys a 
Terrassa es van crear  el centre Fàtima i, a l’Hospital de 
Sant Llàtzer  coincidint amb l’epidèmia de Poliomielitis, 
l’escola específica per alumnes amb afectació motriu.

 Amb aquestes iniciatives els/les nois i les noies amb 
afectacions motrius es van començar a escolaritzar 
d’una manera més regular. La orientació en quasi tots 
els casos era des de la vesant asistencial i sanitària, 
basats en un model mèdico-rehabilitador

- Diferenciats en la localització.
- Especialitzats mèdicament
- De cura personal quant a l’enfocament educatiu.





 Dels anys 60 als 80 - Aquests centres es van  
anar convertint  en centres d’Educació Especial.

-Igualment diferenciats , però evolucionant 
paulatinament cap a un model més educatiu.

Any 1980- A CATALUNYA com a comunitat 
autònoma d’Espanya, li són transferides desde l’estat les 
competències en matèria d’ensenyament.(RD 2809 de 
3/oct/1980).



Curs 81/82 - La Generalitat de Catalunya ,  es fa càrrec 
de l’organització i gestió de l’escolarització dels infants.

Departament 
d’Ensenyament
Competències etapa
Educació obligatòria

i post-obligatòria

Educació 
Infantil

(3-4 a 5)

Educació
Primària

(6 a 12-14)

Educació
Secundària 

(12 a 16)
Post-Obligatòria

(16 als 20)





1994-Serveis Educatius (Decret regulació)

 CRP
 EAP 
 Camps d’Aprenentatge
 CREDA
 Possibilitat de creació de SEE-
 -ELIC
 -SEEM- 3 experimentals(Gi- Ta- BLL)      

+Fisioterapeutes adscrits. 
 -CREC
 -Equip transtorns de comportament



1997-Decret atenció educativa NEE

 EAPs Evaluació psicopedagògica NEE derivades de 
discapacitats F-P S.

 Escolarització preferenment en C.Educ.ordinàris.
 O bé Centres E.E. o USEEs
 EAPs Dictàmen previ-Autonomia, competències
 -Ajuts, suports i adaptacions
 - Proposta d’escolarització
 Condicions CEE, USEEs….. 



2003
Pla director de l’educació especial

Incorporació de serveis educatius específics, amb caràcter general, en els 
entorns educatius generals. 

La UNESCO expressa en els termes.següents:
A les escoles han de tenir-hi cabuda tots els nens i nenes, independentment de la
seva condició física, intel·lectual, social, emocional o lingüística. Aquestes
escoles inclusives han de reconèixer les necessitats diverses de l’alumnat i
respondre-hi adaptant-se als estils i ritmes d’aprenentatge, garantint
educació de qualitat per a tothom mitjançant currículums adequats, canvis en
l’organització, estratègies docents, ús dels recursos i associacions amb les
comunitats.



Serveis i suports educatius específics per a aconseguir 
el major assoliment possible.de les fites de creixement 
personal i progrés escolar.

 Incorporació de serveis educatius específics, amb caràcter general, 
en els entorns educatius generals. 

 Identificació de les necessitats dels alumnes amb discapacitat a través de
 procediments d’elaboració de plans educatius individualitzats que tindran
 per finalitat proporcionar, a cada infant amb discapacitat, una educació
 adequada a les seves necessitats úniques

 suport que aporten els professionals dels serveis educatius 
específics 

 Logopèdia
 • Educació esp. (educació general adequada personalitzadament anecessitats educatives 

especials)
 • Fisioteràpia
 • Treball social
 • Psicologia
 • Pedagogia                                                                                                                  

Alguns d’aquests suports a l’alumnat els prestaran 
professionals especialistes amb caràcter itinerant.



Darrers anys conscienciació normalització 
vida persones amb discapacitat.

INTEGRACIÓ- evoluciona cap a- INCLUSIÓ

 Transformacions significatives tots àmbits 
socials. També en l’educatiu. 

 Debats anys 80 integració - Plantejaments 
de inclusió:  Escolar,social,Laboral.

 Qualitat de vida.
 Igualtat d’oportunitats.



2007-2010/15





PERCENTATGES DE DISCAPACITAT

 La discapacitat te diverses expressions clíniques:

 Discapacitat de la mobilitat o de l’aparell locomotor. 53%
 Discapacitat intel·lectual ………….…………………...20%
 Discapacitat en la comunicació……...........................18%
 Cecs i deficients visuals ………......……………..…..…9%



Curs 2009/2010 – Catalunya
xxxxxxxxxxxxxx

Total Alumnat discapacitat Motriu
1787 alumnes

 Escola Ordinària 80%
 1430 alumnes 
 Escola Educació Especial 20%
 357 alumnes

01/02- E.Ordinària-819 64% E.EE.-457 36%
TOTAL-1.276-TOTAL

EAPs-79 ,    Fisios EE+EAP- 48(09/10-113)



Atenció a l’alumnat amb
Malalties Neuromusculars 

i
a l’alumnat amb discapacitat 

motriu.



Alumnes amb discapacitat motriu 
Eap de Terrassa 

Curs 10/11

70 alumnes a escoles ordinàries

Paràlisi cerebral- Principalment
Malalties Neuromusculars= Malalties varies= 

Malformacions varies



Malalties 
Neuromusculars(M.N.)

Distrofies musculars de Duchenne
Amiotrofies Espinals tipus II
Distrofia muscular de Becker
Miopatia nemalínica
Miopatia metabólica
Miopatia no tipificada



SE- EAP de Terrassa
Dependència : Departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalunya 

Serveis territorials del Vallés Occidental

14 psicopedagogs/es 
2 Treball Social
1 Fisioterapeuta



Els psicopedagogs/es
Atenen setmanalment durant un matí, a cada escola  i institut públics .
Als centres concertats també seguiment i a demanda.

La seva tasca és molt àmplia:  
Desde col.laborar i assessorar als MEE, tutors, psicopedagogs, 

professionals d’atenció a la diversitat, USEE,….. en quan a donar 
estratègies de treball per l’alumnat que presenta alguna dificultat , 
valoral’s,fer-ne el seguiment,……..

Fins a elaborar informes tècnics i molts d’altres per totes les gestions de 
reserves de places escolars - dictàmens- beques, tràmits de suports 
personals -AEE, zeladors ,…..

Entrevistes amb famílies d’alumnes i orientacions en quan a tria 
d’escola,……. 

Coordinacions amb serveis de psicología externs, equips d’altres 
departaments ( cdiaps, csmij, eaias,….) que també treballen amb els 
alumnes,…..



Les professionals del treball social

La seva tasca també és molt àmplia: 

Elaborar informes tècnics  per totes les gestions de reserves de places 
escolars , dictàmens, beques MEC, menjador,…….. tràmits de 
suports personals  ,…..

Entrevistes amb famílies d’alumnes.
Pla de treball amb escoles específiques.
Coordinació i col.laboració amb la xarxa serveis socials municipals.

Moltes d’ altres relacionades amb el treball social i el departament 

d’educació.



La Fisioterapeuta

 La seva tasca es basa en l’atenció a l’alumnat amb 
discapacitat motriu, fisioteràpia funcional, no clínica.

 Atenció directa als alumnes i a les escoles. 
 Coordinació amb les famílies. 
 Coordinació amb serveis d’atenció als alumnes  d’altres
estaments públics( Cdiaps, serveis de RHB,
UTAC,……). 
 Elaboració d’informes tècnics .
 Prescripció de ajuts tècnics i adaptacions per
l’ habilitació de l’entorn, comanda i seguiment del
material. Emmagatzematge  . Inventari.

Altres tasques relacionades- plans de treball,memòries,.. 



Detecció alumnes amb disc.motriu

Anualment mes de gener desde CDIAPS
llistats a EAP de nens atesos amb edat de 
començar l’escolarització – entrada a P-3.

Durant el curs: 
- Detecció pels psicopedagogs el dia que 

van a les escoles.
- Oficina Municipal d’escolarització (OME), 

noves entrades.



FULL DE DEMANDA D´ASSESSORAMENT 
DE LA FISIOTERAPEUTA DE L´EAP

Centre escolar:

Localitat:

Professional que fa la demanda:

EAP:

Data de la demanda:

Nom i cognoms de l´alumne/a:

Data de naixement:

Nivell educatiu:

Tipus d´afectació:                                                                      Bloc:

Seguiment/assessorament UTAC:                    
Altres suports: 
MEE  :                                      Vetllador :
Joan Amades :                          CREDA  :                      LIC :

Altre servei on rep atenció fisioterapèutica:
Professional:   
Tel. contacte:                                             

Motiu de la demanda:Intervencions realitzades fins ara:



Primers dies de curs.

 FISIO - SETEMBRE-OCTUBRE 
 Presentació al tutor, AEE.
 Breu explicació de l’afectació ( capacitats, dificultats….)
 Revisió  ajuts tècnics. Informació a tutor.
 Recuperar, actualitzar,gestionar………
 Transferències, desplaçaments, informació a tutor i/o 

AEE. 
 Donar correu electrònic per qualsevol consulta.
 Sortides i recursos- tots i sempre, activitat i avisar, 

acompanyament (Ecom si cal), medi transport.
 Pla evacuació (si cal), en alguns casos confinament. 
 Recuperar PI curs anterior.



Següents visites
 Depenent del grau d’afectació i de les dificultats d’accés al 

currículum, es programen un mínim de 2 o 3 intervencions més per 
alumne/a, o bé un seguiment quinzenal. 

 Estructura de la segona intervenció :
- Breu actualització de l’ evolució de l’ alumne 
- Observació i exploració de l’alumne/a
- Contacte amb la família, recollida de dades médiques i altres 

d’interès.
- Reunió amb la tutora/r ,
- comentar exploració,
- donar estratègies d’intervenció, 
- redactar document d’intervenció per deixar a l’escola i 
- elaboració de un resum de necessitats de l’alumne/a per la 

informació ràpida de qualsevol responsable del discapacitat durant 
la seva estada a l’escola. CAL SABER.

- Informació al cap d’estudis de l’escola o responsable d’atenció a la 
diversitat, donar còpia de la documentació elaborada per tal 
d’actualitzar- la.



Valoració de fisioteràpia
 1-MOTRICITAT GROSSA, DESPLAÇAMENT i postural////////////////////////////
 Agafar coses de terra ajupintse-
 Pas de bipedestació a terra-
 Sedestació a terra-
 Es manté asseguda a la cadira-
 Gateig-
 Pas sedestació a terra a bipe-
 Bipedestació -Estàtica-post-
 -Dinàmica-
 Mobilitat gral  -EESS-
 Mobilitat gral  -EEII-
 Rotació de tronc-
 Marxa-
 Caminar x una ratlla(1 peu davant de l’altre)-
 Correr-Salt sobre 2 peus-
 Equilibri peu coix D____________________ E______________________
 Saltar peu coix D_________________E______________________
 Pujar escales-
 Baixar escales-
 Paracaigudes-
 Reacc-Prot Laterals-
 -Prot Post-
 -Reedreçament-
 Desplaçament- - x diferents espais del centre-
 - Accedir al centre escolar                         -Planta- -Escales-

-Ascensor- -Pati, esbarjo- - Bipe, marxa- -Dins de l’aula- -
Anar WC

 -HABILITACIÓ.DE.L’.ENTORN-Baranes...........................................Rampes...............................                                      
Ascensor................Portes...............Lavabos...........................

 Transferències



 1-Asseure’s cadira d’aula-
 2-Aixecar-se de la cadira d’aula-
 3-Seure al WC- Ajuts externs-
 4-Pujar i baixar de terra-
 Mesures posturals- Lloc a l’aula-
 Posició a la taula-.............................................-
 E.I. amb la resta de companys-
 Taula ordinària d’aula.......................Adaptada..................................  

Cadira ordinària d’aula..FOND............................PEUS .....................                            
Adaptar Taboret Tecnología i/o tallers 
normal.......................Adaptat.................... 

 Sedestació a la rotllana-WC-
adaptacions........................................................    

 AREES CURRICULARS AFECTADES :
 Ajuts.externs.......EF/Psicom...........PATI...........Música.........Sortides

.Pla Evacuació...........Desplaçaments 
interns......Transferències.....Habilitació de l’entorn....

ETC………………….



 5- PLA INDIVIDUAL - Cal fer esment dels temes encerclats.
 1-Ajuts tècnics - Pròtesi.......Ortesis.......Ajuts externs.........
 2-Habilitació de l’entorn-
 3-Mesures posturals-
 4- Desplaçaments interns-Entrades i sortides                              -

Canvis d’aula                              -Esbarjo-pati-
 5- Repertori d’entrada.......Repertori de sortida..............
 6- Transferències-
 7-Totes les àrees que comportin escriptura-
 8- “     “     “           “      lectura-
 9-E.F.-Psicomotricitat-
 10-Música-
 11-Informàtica-
 12-Tallers-Plàstica- Altres-
 13-Mates-
 14-Tecno-
 15-Menjar-
 16-Higiene personal-
 17-Sortides-
 18-Pla d’evacuació-.......................
 19-Relació   
 20-Expressió oral-
 21-Adaptació x faltes d’assistència-



INFORME X DICTÀMEN

 Nom de l’alumne/a:                                      Escola:
 Data valoració :                 Data naix.- Edat-

Motiu :
 Assistents valoració :   
 DADES D’ INTERÈS DE LA EXPLORACIÓ/OBSERVACIÓ

Afectació motriu
–Diagnòstic mèdic –
Motricitat Grossa, desplaçament i postural-- .
Motricitat fina i aprenentatges-.
Hàbits , AVD, autonomia personal : cura d’un mateix –
Comunicació llenguatge i relació amb l’entorn 
.Altres d’interès-



CONCLUSIÓ i DESCRIPCIÓ de NECESSITATS ESPECíFIQUES :

Alumne amb afectació motriu BI-LL , .......................... 
El/La ........ ha tingut a l’escola seguiment per part de la 
fisioterapeuta de l’EAP i /      en èpoques/     necesitará 
seguiment al llarg de tota l’etapa de educació infantil i 
primària. per part de l’equip de l’EAP, psicopedagoga i 
fisioterapeuta, més o menys intensiu depenent de 
l’evolució. 
Pel que fa a l’afectació motriu li caldrà:
Suports materials- Ajuts tècnics : 
Suports personals



Adaptació curricular
En algun moment s’hauran de fer adaptacions a les àrees de: 
Psicomotricitat-E.F.
Reduir la quantitat d’escriptura o bé us de l’ordinador 
Música  -
Activitats de pati –
Visual i plàstica.-
Informàtica-
I en activitats puntuals en altres àrees, que requereixin molta 
precisió en la motricitat fina.
Prescripció de material:
Adaptacions- A inici de curs es valorarà a l’aula.            Es tornaran 
a valorar a demanda o en el seguiment del curs vinent.Pensar en la 
necessitat de baranes a les escales de l’escola.
Data proper seguiment: Setembre de 2011   //   Curs 2011-2012.  
Aspectes a tenir en compte x proper seguiment:Valorar evolució i 
necessitats.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M.Montserrat Cos i Morera                  Fisioterapeuta de l’EAP



Equip d’Assessorament Psicopedagogic de 
Terrassa

CAL SABER
DEIXAR A L’AULA EN LLOC VISIBLE PER TOT EL PROFESSORAT

Alumne/a:                                                             CURS:

AJUTS TÈCNICS I ADAPTACIONS QUE UTILITZA A L’ESCOLA
- AJUTS EXTERNS -
................................................................................................................
.................................................................................................................................................
... 
- HABILITACIÓ DE L’ENTORN-
..............................................................................................    
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......
-ORTESIS-
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
...
- PRÒTESIS-
.............................................................................................................................



RECOMANACIONS ESCOLA pel que fa a l’afectació 
motriu
ÉS IMPORTANT:
-
-
-
-
-
Suports personals :
-
-
-
-
-
-
Pla individual- En el seu P.I. hi ha informació sobre 
els següents temes i àrees curriculars
-
-
-
-





AJUTS TÈCNICS
HABILITACIÓ DE L’ENTORN



 Equip d’Assessorament i Orientació                                                                                       
 Psicopedagògica de Terrassa

 PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:

 DADES DE L’ALUMNE/A:
 Nom: A.. A.. T..
 D.N./ Edat: 1/ 9 / 19.. – .. anys
 Centre: Escola .........................
 Nivell escolar: 6è Primària

 Justificació de necessitats:
 L’ ……….  és un alumne amb afectació motriu de tipus B2 G           ( degenerativa, 

actualment ja, sense marxa autònoma).
 En aquests moments, l’afectació a nivell d’EESS comença a ser important i pensem 

que l’ajut d’un ordinador portàtil  farà que es pugui alternar l’escriptura manual  amb la 
d’ordinador i li facilitarà el seguiment del currículum.

 També per tal de facilitar-li la seva autonomia i estalviar-nos transferències, creiem 
convenient que tingui una taula d’aula en la que es pugui asseure amb la cadira 
elèctrica que utilitza per desplaçar-se. També cal facilitar un bon control postural per fer 
les tasques curriculars. Aquestes característiques no ens les ofereix el mobiliari 
ordinari, fet pel que es fa necessari una taula de característiques especials.

 Aquests materials es traslladaràn a l’institut i l’acompanyaràn al llarg de tota la seva 
etapa educativa.

 MATERIAL:
 CODI                      PRESCRIPCIÓ                                     QUANTITAT
 //                Ordinador portàti de 15 ‘’ amb ratolí                  1
 //                Taula amb encaix, regulable en alçada
 i en inclinació.                                                   1

 Nombre de documents que s’adjunten:  Pressupost taula d’aula.

 Signatures:


 Psicopedagoga de l’EAP                        Fisioterapeuta de l’EAP 
 Conxita Pujadas Ivern                            M.Montserrat Cos i Morera                                                                                                    
 Terrassa, 24 de …………. de 2011



Habilitació de l’entorn: Ajuts 
tècnics a l’escola, superació de 
barreres físiques i de comunicació



.

Afavorir l’entorn social.



Afavorir el control postural i l’alineació 
múscul-esquelètica







Facilitar l’accés a la 
relació social



































 Sensibilització de la societat



Facilitar l’accés a l’educació i a la cultura







Facilitar l’accés a l’oci



Facilitar la participació comunitària



Afavorir la mobilitat



Afavorir un bon desenvolupament físic



 La independència no significa 
que  una persona pugui fer-ho 
tot sense ajut dels altres, sinó 
que significa poder prendre 
decisions sobre els aspectes 
importants que afecten el curs 
de la pròpia existència.

 Von Techner1993







 Supressió d’obstàcles físics









 Facilitar un
 entorn 
 accesible

















 ESCOLA TIPUS de MATERIAL Propietat ALUMNE/A Entrega P.Tècnica
 CEIP  JOAN XXIII
 Llitera elèctrica Escola Alberto S 07-ago
 Plataform/elevadora Escola Alberto S
 Ascensor Escola AlbertoS/Assane N
 Taula amb encaix i rodes,regulable en alçada  i en inclinació EAP-SE Alberto S

rodes nov/07
 Faristol-Gracare EAP-SE Assane N. Juny-09

 Faristol-Abacus Escola Assane N. Juny-09
 Collarí, escuma i cautxu Escola Assana N. nov-07 Nov/2007
 Collarí cervical Família Escola-Assane N. Set/2010

 Grua elèctrica amb arnés EAP-SE Alberto S. Nov/2007
 Casc protector casolà Família? Pares-Assane N. Nov 2007

 CEIP ABAT MARCET

 Grua elèctrica amb 2 arnés EAP-SE Varis 11/ 2007

 Plataform-canviador EAP-SE Varis 11/ 2007
 Ascensor Escola Varis Obres 07/ 08
 Cubell x llibres Xavi B.
 Ordinador portàtil EAP-SE Xavi B.
 Alfombreta antilliscant EAP-SE Xavi B.
 CadiraAdaptada,laterals,respatller+ regulable en alçada EAP-SE Xavi B.

Des / 2007
 Teclat i ratolí inalambric Xavi B. Nov / 2007
 Taula amb encaix i rodes,regulable en alçada i en inclinació Xavi B.

Nov / 2007
 CadiraAdaptada,respatller+reposapeus+ regulable en alçada Andreina S

 Faristol Andreina S.




 Cadira d'aula amb respatller, tac,i braços, regulable en alçada

Marc.S.
 Cadira d'aula Wombat talla 2 Mohammed K.

Nov / 2007
 Cadira de rodes manual per pla d'evacuació Escola Alumn.escola

abr-10 feb-10
 Cadira d'aula amb respatller, braços, regulable en alçada i rodetes

Alejandro B. Rodetes 4/08
 CEIP RAMÓN i CAJAL

 Alça per recolçar els peus EAP-SE Pau G. Març/08

 Taula amb encaix i rodes,regulable en alçada i en inclinació EAP-SE
Ramón G. nov-07

 Amplificador de veu al micròfon EAP-SE Ramón G. nov-07

 Pissarra tàctil (pantalla) EAP-SE Ramón G. Maig/2009 nov-07

 Canò per aula EAP-SE Ramón G. nov-07
 Bipedestador mini standing T- EAP-SE Ramón G.

 cadira Cadira d'aula amb respatller, braços, regulable en alçada,rodetes i 
reposapeus. EAP-SE Ramón G.

 cadira Cadira d'aula adaptada amb respatller,reposapeus i reg.en alçada.
Ruben M.

 Pivot vertical i tapís antilliscant. Ruben M…………………………
.

 .
 .etc



 INVENTARI MAGATZEM FISIO
 SERVEI EDUCATIU-EAP
 SETEMBRE 2010
 Per reutilitzar +         
 MATERIAL D’ALUMNES CONCRETS
 +AMINE H…..- Esc.St.Llorenç-Respatller 

cadira tapissat                                                    
-Cinyell de cadira menjador

 ALISSON N……. -Esc.Marià Galí-Alçades 
fusta reposapeus

 GAMILA E…….. - Respatller cadira 
tapissat.

 REBECA M……- Enxaneta.Reposapeus.
 OLEGUEROrtega-Esc.Torredemer-

PereViver-Respatller                                 
escuma fet a mida amb pestanya

 .+ALEJANDRA d…..-Esc.Enxa
 neta-Heura-Reposapeus de lavabo.
 RUBEN G…… -Esc.Ramón i Cajal-

Cadireta parvulari amb potes x regular 
alçada d’alumini i forats respatller(x 
respatller).

 ESTEL C…….-Esc.Lanaspa-Escuma 
folrada, amb pestanya.

 MATERIAL DIVERS SENSE ALUMNE 
CONCRET

 2 coixins normals
 2 reposapeus casolans
 1 ORDINADOR antic x practicar1 

paperera de taula amb encaix



Promoure activitats de sensibilització





Foto de comiat: alumnes i equip



 Facilitar 
activitats que 
afavoreixin la
participació 
comunitària i 
la relació : 
promoció de 
l’esport,……
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