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((L'educació pera tothom, entesa com un bé i alho- 
ra una funció social, és un principi de política educati- 
va irrenunciable)). Ainb aquestes paraules la consellera 
dlEnsenyament enceta la presentació del Pla Director 
de 1'Educació Especial de Catalunya. Un Pla llarga- 
ment esperat i reclamat. Certament, feia temps que 
s'anunciava la publicació d'un pla regulador de l'edu- 
cació especial. Catalunya, que ha estat pionera en 
molts moments histbrics en el c.amp de l'educació es- 
pecial, ha viscut un període de dubtes i incerteses en 
l'educació dels alumnes amb iiecessitats educatives 
especials. Esperem que la presentació d'aquest Pla 
pal.li'i, d'alguna manera, les mancances del passat im- 
mediat. Deixant a part I'oportiinitat del moment en 
que es fa públic, voldria destacar alguns aspectes que 
servissin per a l'analisi i la reflexió seriosa del contin- 
gut d'aquest Pla i de les propos tes que s'hi plantegen. 
En primer Iloc, he de destacar que en la presentació i la 
introducció del Pla es fan una serie d'opcions clares i 
afavoridores d'una educació comprensiva i inclusiva. 
Certament, aixb resulta una aportació nova i represen- 
ta un compromís lloable. Afirmar que l'educació de les 
persones arnb discapacitat (ctari sols és possible en el 
context dels sistema educatiu general)) (p. 12) suposa 
una declaració vers una escola lper a tots i que esta en 
línia arnb els plantejaments i les polítiques educatius 
més actuals. No obstant aixo, el conjunt d'assump- 
cions i propostes que es fan en els apartats posteriors 
no semblen donar suport, en la mesura del que seria 
desitjable, a un enfocament ed~cat iu realment inclu- 
siu. El que fa essencialment el Pla és concretar, ordenar 
i organitzar la resposta educativa que han de rebre els 
alumnes arnb necessitats educatives especials (avalua- 
ció i identificació de les necessitats, plans educatius in- 
dividualitzats, escolarització de l'alumnat arnb disca- 
pacitat, etc.). No s'observen nexes que permetin 
articular aquesta resposta a les necessitats especials 
que presenten determinats aluinnes amb formes d'a- 

valuació, planificació i organització educatives que 
possibilitin respondre a les necessitats de tot l'alum- 
nat. És a dir, i d'una manera clara i decidida, com s'ha 
d'organitzar el context de l'escola i de l'aula perque si- 
gui sensible a la diversitat de característiques i necessi- 
tats de tots els alumnes? Som conscients de les dificul- 
tats i de les pressions que han envoltat l'elaboració 
d'aquest pla. Per aquest motiu pensem que pot ser una 
oportunitat real per reflexionar i analitzar la situaci6 
actual de l'educació especial a casa nostra i un instru- 
ment per iniciar camins de renovació. Tot i així, seria 
recomanable que es fes [o s'inclogués) una analisi acu- 
rada de la situació actual del sistema educatiu i de les 
dificultats que hi ha a l'hora de respondre a les necessi- 
tats de la diversitat d'alumnes. Aquest seria un pas pre- 
vi i imprescindible per establir i adoptar polítiques 
educatives adequades. Disposem de prou estudis que 
exemplifiquen aquesta tasca (LEJTJIWOOD, FULLAN i WAT- 
SON, 2003). 

En segon lloc, i molt relacionat amb l'anterior, vol- 
dria aportar un altre element de debat. Un pla director 
de I'educació especial hauria d'estar estretament rela- 
cionat arnb la política educativa que dirigeix, en con- 
junt, el sistema educatiu vigent. Pot resultar summa- 
ment difícil, si no impossible, avancar en la línia d'una 
educació per a tothom si, al mateix temps, no es regula 
el sistema educatiu general de tal manera que li doni 
suport i la faci possible (amb recursos humans i mate- 
rial~, pero també, i especialment, arnb idees i liderat- 
ges potents i fonamentats). En un moment en que el 
nostre sistema educatiu, amb la implantació de la LO- 
CE, pot experimentar un retrocés evident cap a unes 
formes d'escolarització menys comprensives, resulta 
imprescindible tenir clar i ben ordenat allb que signifi- 
ca, que comporta i que exigeix una educació inclusiva. 
Un llegeix arnb astorament la simplicitat de planteja- 
ments (tant intel.lectuals com pedagbgics) que han 
impulsat la nova llei de qualitat i veu, encara arnb mes 
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perplexitat, com certes organitzacions i associacions d'unavegada, l'ambigüitat i la incertesa actuals. Neces- 
en defensen (sense arguments sblids) la viabilitat. La sitem un lideratge nou i renovat que en aquest període 
pobresa i la nuesa de la política educativa estatal són de canvi condueixi els canvis necessaris per fer de l'es- 
un malson de vergonya i desconcert (KAUFFAM, 2003). cola una institució de transformació social al servei de 
Certament, l'aparenca de quaiitat que revesteix la LO- tots els aiumnes. L'escola que necessitem, com molt bé 
CE no ens pot fer oblidar l'exigencia de reclamar un afirma un dels millors pensador i líders educatius ac- 
sistema en que l'equitat i llexcel.lencia per a tots siguin tual~,  Michael Fullan (FULLAN, 2003a, LEITHWOOD, Fu- 
un del valors fonamentals. Hi ha una serie de condi- LLAN i WATSON, 2003), és una institució que ha de fomen- 
cions que fan possible plantejar la renovació dels siste- tar la cohesió social en una societat cada vegada més 
mes educatius (DfES, 2003, LEITHWOOD, FULLAN i WAT- diversa, que ha de servir a tots als alumnes i no només a 
SON, 2003). Entre les rnés importants podem destacar aquells que sempre se n'han sortit bé. Aixb significa 
les següents: 1) unavisió clara d'allb que es vol aconse- respondre a les necessitats cognitives i sociais de tots 
guir (un sistema educatiu que promogui llexcel.lencia els nois, fins i tot d'aquells que fins ara no s'han ates 
en totes les arees i per a tots els alumnes); 2) un grau prou bé. Aquesta opció exigeixuna propbsit moral [Fu- 
d'autonomia i de poder de decisió més gran per a les LJAN, 2003b), un compromís huma i professional peral 
escoles i els equips directius; 3) un conjunt de normati- benestar i el progrés de tots. Aquesta intenció moral 
ves que siguin coherents amb la visió plantejada; 4) que ha de presidir tot canvi educatiu es fonamenta en 
una confianqa creixent en els resultats de la recerca; 5) la premissa de crear un sistema en que tots els aiumnes 
l'establiment de mecanismes de control i avaluació aprenguin, es redueixin les diferencies d'aprenentatge 
que serveixin essencialment per establir mesures de entre ells i se'ls capaciti per esdevenir ciutadans crítics i 
millora; 6) un suport decidit ais mestres i al seu desen- responsables. 
volupament professional; 7) la creació progressiva Per fer front ais reptes que planteja l'educació ac- 
d'una cultura de col.laboració i de suport mutu entre tual cal canviar el context (FULLAN, 2003a), el context 
els professionals, les escoles i els diversos serveis edu- immediat, ja que aquest context és tant o rnés signifi- 
catius, i (8) un financament i uns recursos adequats i catiu que els antecedents o que les característiques 
flexibles. personals de cada alumne. El context esdevé quelcom 

En tercer lloc, voldríem impulsar una discussió &m- important per a la millora. Canviar el context imme- 
plia, sospesada i profunda, dins el marc del Pla Direc- diat per transformar el sistema més general i, així, fer 
tor, del que avui es considera una escola per a tots i d'a- possible una reforma a rnés gran escala i sostenible. 
quells processos implicats en el canvi i la miilora Aquest 6s el repte real, el qual, per aitra banda, pot su- 
escolars. Tot el que hem dit fins ara no tindria sentit si posar una proposta engrescadora. El Pla Director po- 
no disposéssim del suport ben fonamentat de l'expe- dria ser una excusa excel.lent per promoure propostes, 
riencia, la practica i la recerca educatives. Diversos or- projectes i programes pilots que afavoressin iniciatives 
ganismes internacionais, institucions educatives i enti- de canvi i de millora escolars (AINSCOW, 2002; MARIAGE, 
tats estatals estan embrancats en reformes educatives a GARMON, 2003; HOPKINS, 2002) 
gran escala amb l'objectiu d'aconseguir una escola per Sens dubte, el debat és obert i exigent. Seria un 
a tots i amb una preocupació real sobre com fer dura- error deixar passar l'oportunitat, en el marc del Pla Di- 
dors i sostenibles aquests canvis (FULLAN i EARL, 2002). rector, d'analitzar i reflexionar, sense por i amb una vi- 
Moltes de les polítiques educatives que s'han implantat sió amplia, sobre el que és la base d'una transformació 
en els últims anys s'han promogut sense posar una autentica del nostre sistema educatiu. En aquest debat 
atenció especial a l'evidencia empírica existent sobre el s'hauria de sentir la veu de totes les persones, profes- 
que s'hauria de fer per millorar l'ensenyament i l'apre- sionals i entitats implicats. Sense un acord i un con- 
nentatge. Des dels anys 70 hem apres molt de les refor- sens basic sera difícil tracar camins de millora. Som 
mes educatives i, en el moment present, estem en dis- conscients que des de l'educació especial les nostres 
posició de fer aportacions valuoses i significatives pera aportacions poden ser parcials, pero també estem con- 
la miilora de l'escola. No podem oblidar ni deixar de vencuts que la nostra opinió, la nostra experiencia i els 
banda els coneixements existents ni els esforcos de nostres coneixements són imprescindibles per acon- 
molts professionals i investigadors. Hem d'abandonar, seguir una educació que respongui a les necessitats de 
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tots els aiumnes, una educació entesa acom un bé i una 
funeió social irrenunciable)). 
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