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PRESENTACIÓ

Les aplicacions de la informática en el camp genéric de l'Educació Especial
són tan diverses que és difícil d'oferir-ne un catáleg senzill. Principalment perqué
es troben íntimament entrellapades amb les aplicacions útils per a persones amb
minusvalies -i de forma ¡ndependent en tractar-se de situacions educatives. De fet,
les primeres i principáis aplicacions, les més evidents, han aparegut en contextos
no educatius: les lligades a ampliar els assoliments de l'autonomia personal i el
que genéricament s'anomena "control de l'entorn".

Amb tot, malgrat que també són moltes i ¡mportants les seves realitzacions
més unides a l'escola i a l'ámbit familiar, al nostre país no h¡ ha manuals o llíbres
de carácter universitari que suposin una actualitzacíó o una sistematització
d'aquestes aplicacions existents. Per la seva propia naturalesa es tracto d'un
camp difús, on de vegades s'han creat solucions adaptades per a problemes molt
específics, amb una xarxa de distribució deficient o nul-la, amb una gran

dispersió de les empreses encarregades de desenvolupar software o de proposar

adaptacions al hardware estándard i, en un sector com l'educatiu, amb escasses

disponibilitats económiques. Aixó fa que en moltes ocasions la referéncia a un
determinat producte siguí només una i I -1 u s i ó: funciona en un determinat model de
máquina, amb uns determináis requisits, amb uns periférics adaptats a mida, val
una suma important i, sobretot, no h¡ ha ningú que en realitzi la importado.

Pero, no es tracto només deis aspectes técnics. Encara que tot el que está unit
a les noves tecnologies de la informado requereix d'un cert saber técnic,
comporta també, como tot material que siguí utilitzat en una situado educativa,
una comprensió pedagógica. Comprensió que no sempre existeix i sobre la qual
es reflexiona poc: de vegades la tecnología fascina per ella mateixa i es passa a
la seva aplicado educativa massa de pressa. D'altra banda, tampoc no ens pot
estranyar en el cas de l'educació especial; la tecnología té aquí, en molts casos,
una paper de remei físic o simbólíc, que tendeíx a pensar-se com a immediat per
la seva propia eficácia. Per aixó mateix, de vegades cal prendre una distáncia
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més gran que la de la simple práctica i qüestionar-se el lloc i els resultats
educatius de les tecnologies (fins i tot, en el cas de l'educació especial). Els pocs
mtents recents per pensar aquest lloc i també els resultats, són molt més
esperangadors que no pas fa uns anys (Salomón), potser per haver-se replantejat
un enfocament en excés optimista i idealitzat en la seva formulació cosa que ha
pogut teñir efectes fins i tot negatius sobre els propis ensenyants; de la mateixa
manera, el panorama d'aplicació de les noves tecnologies de la informació en el
camp més específic de la discapacitat, és cada vegada més ciar i ampli
(Fernández Villalta, 1988, García Viso i Puig de la Bellacasa), per més que es
centri en subjectes adults i amb trastorns cognitius no greus.

No sembla possible que aquesta situado, encara una mica incerta i mal
definida, pugui canviar en els propers anys. No només peí fet que es fa més
investigació sobre els usos educatius de la informática i altres tecnologies en
l'educació especial, la qual cosa és absolutament necessária, sino també per una
més gran difusió que, de mica en mica, van assolint aqüestes tecnologies i la seva

repercussió en ámbits escolars.

Amb aquest rerafons que hem trapat i amb l'experiéncia prévia que algunes
institucions, fa uns anys, ¡a havien fomentat la reflexió sobre aquest creuament
entre una práctica educativa per a subjectes discapacitats i els nous recursos que

proporciona la informática, l'ICE de la Universitat de Barcelona es va plantejar
d'organitzar unes Jornades on algunes de les parts implicades poguessin exposar
un cert "estat de la qüestió" des del punt de vista educatiu.

Són diversos el grups en el conjunt de comunicacions i ponéncies que han
conformat aqüestes jornades. Així, la política del Ministerio de Educación, la de
la Generalitat de Catalunya i la de l'Ajuntament de Barcelona, es veuen
reflectides grosso modo, en les respectives comunicacions ’. De la mateixa
manera, atenent l'especificitat deis déficits, altres comunicacions tracten temes
més detallats (deficients auditius, invidents, paralítics cerebrals, síndrome de Dow,
etc.). Un altre grup exposa algunes realitzacions concretes de software o de

1 No ha estat possible, desgraciadament, de comptar amb el text escrit de la comunicado de
Mercedes Sánchez de la Blanca, en relació al Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Educación. L'enfocament ha quedat reflectit, pero, en la comunicació técnica de Magdalena Junoy.
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hardware, aplicades o no segons els casos, a poblacions molt especifiques de
nens.

Aquest ventall representa d'alguna manera una visió del camp de forma molt
general, que és potser la més interessant per a una primera trobada com la
present. Esperem que la publicado d'aquestes actes serveixi perqué es mantingui
el contacte iniciat entre tots els professionals de l'educació interessats en aquests
temes.

José Luis Rodríguez Hiera



L'APLICACIÓ DEL SOFTWARE EN L'EDUCACIÓ ESPECIAL

David King1

1. Introdúcelo

Tant la societat europea com la resta del món está experimentant un ritme de
canvi vertiginós en l'economia, en la cultura, en la vida social, en la tecnología. La
rapidesa, l'abast i la simultaneítat d'aquests canvis no tenen precedents en la
historia de la humanitat: gairebé tots els aspectes de la vida s'hi han vist afectats.

La revolució económico-tecnológica en el món exterior s'ha vist
acompanyada per una revolució paral-lela en les nostres perspectives mentáis. Al
mateix temps, hi ha hagut un desenvolupament notable en la comprensió de la
psicología. Les penetracions de Freud, Jung, Adler, Luria, Piaget, Vigotsky,
Ausubel, Bruner i altres psicólegs i pedagogs han tingut unes conseqüéncies molt
ámplies en les percepcions sobre com aprenem els humans i quins són els métodes
més o menys eficapos d'aprendre i ensenyar.

No ha de sorprendre que aquest nou entorn social-económico-psicológic hagi
tingut un efecte extens en tots els cicles de l'ensenyament: en el contingut, en els
objectius pedagógics, en els mit¡ans técnics a l'abast del eos docent i en la
metodología didáctica. La nova situado proveeix a la vegada un repte exigent i
unes eines noves: eines tant materials com didáctiques.

2. La informática i l'educació especial

L'educació especial ha estat, potser, la part de l'educació més afectada per

aquests canvis -la seva pedagogía, els seus recursos, les seves expectacions han
canviat radicalment. En els darrers anys la informática ha comenpat afectar d'una
manera fonamental l'educació especial. En aquest article consideraré diversos deis
1 Director del Centre Nacional de Software per a l'Educació Especial, Manchester, Anglaterra.
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aspectes més imporfants de l'aplicació de logicals (o soft) a l'educació especial.

Hi ha dues maneres principáis d'ús de la informática en l'educació especial:
. com ojuda a la comunicado i al control ambiental
. com ojuda a l'aprenentatge

En aquesta ponéncia presentaré una tipología del software educatiu; i
després consideraré la situació específica de l'educació especial.

3. La informática: una tipología descriptiva de software educatiu

Existeixen diverses tipologies per classificar els tipus de "software" educatiu.
Aquesta secció adopta una classificació derivada de King (1986a) i Laborda
(1986b): no és exhaustiva sino ¡I-lustrativa. Reflecteix d'alguna manera l'ordre en

qué els diferents métodes s'han introdui't en l'educació (encara que s'hagin
desenvolupat d'una manera paral-lela).

3.1 Programes de reforrpament d'estructures

. L'ensenyament programat

Les primeres utilitzacions de la informática a l'ensenyament consistíen en

programes lineáis que es van fonamentar en les teories bahavioristes de B.F.
Skinnner. Aquests programes es componien d'una série lineal i invariable de
preguntes, l'ordre de les quals era independent de la resposta de l'alumne, i van
ser dissenyades de manera que un 95% de l'alumnat encertava cada pregunta
(Skinner, 1938; Skinner, 1958). Després N. Crowder va descriure el "programa
ramificat", en qué l'ordre de les preguntes depenia de la resposta de l'alumne
(Crowder, 1959); aquest métode va ser el punt de partida del desenvolupament
de diversos programes de "llenguatge d'autor" (vegeu l'apartat 3.3). Aquests
métodes comparteixen una pedagogía on es considera l'alumne com el receptacle
passiu d'un seguit de dades proporcionades per un "expert" a -través de
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I'ordínador: es concentren en la qualitat de l'ensenyament ¡ no pas en la qualitat
de l'aprenentatge ¡ es basen en l'adquisició d'informació abans que en l'acumulació
d'experiéncies. L'ensenyament programat ha tingut una influéncia molt important en
la primera fase de l'ús educatiu deis ordinadors; amb tot, ha perdut molt del seu

protagonisme, cosa que es palesa en la conclusió d'un ex-partidari el 1963:
"Sembla dubtós constatar que l'estat actual de la teoría de l'ensenyament
programat tingui fins i tot la més mínima connexió amb la situado a l'aula."
(Leedham, 1963).

. Programes de práctica i repetido

Aquests programes tracten d'inculcar certa informado determinada en
l'estudiant mitjanpant exercicis específics: per exemple, programes per practicar
sumes, el léxic d'un idioma esfranger, o bé ortografía. La majoria de tífols de
"software" educatiu disponibles avui són d'aquest tipus: es tracta de la transmissió
i el reforpament d'informació. Dos exemples notables que consistien principalment
en programes d'aquest tipus són els sistemes TICCIT i PLATO, elaboráis ais Estats
Units (vegeu O'Shea i Self, 1983, 86-98).

No és d'estranyar la preponderancia numérica d'aquest tipus de programes,
atesa la rapidesa amb qué es pot escriure un programa de práctica i repetido
senzill. Aquests programes han tingut els seus éxits -poden ser motivadors per ais
estudiants i poden ser eficapos per transmetre informado. Amb tot, han produ'ít
molta desil-lusió. El fet que el contingut siguí fíx implica que cada programa
només és adequat per a un alumne durant un temps limitat: una vegada que s'ha
assimilat l'objectiu, ¡a no té cap més utilitat. L'origen "casóla" de molts d'aquests
programes sovint es tradueix en una rigidesa conceptual, en un contingut inapropiat
o ¡ncorrecte i en unes limitacions técniques importants. Per respondre
adequadament ais errors que fan els estudiants, un programa de práctica i
repetició necessita ser un petit sistema expert educatiu: aixó requereix molt més
temps i recursos técnics i económics deis que generalment h¡ ha disponibles. A
més a més, per cobrir el currículum d'una manera adequada caldría una quantitat
immensa de programes díferents; la producció i el manteníment d'aquests
programes suposaria una inversió gegantesca.
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H¡ ha uns altres tres punts negatius ¡mportants. Primer, gairebé fots els
programes d'aquests tipus no fan més que reproduir exercicis que no necessiten
l'ordinador: cal considerar si és apropiat utilitzar un recurs car i escás per fer una
cosa que no ho necessita. En segon lloc, la metodología d'aquests programes es
basa en la transmissió d'informació: aixó té poc a veure amb el model cognoscitiu
de l'aprenentatge. Finalment, h¡ ha molt poca evidéncia de la seva eficacia
didáctica. Un resultat tipie en una avaluado exhaustiva del sistema PLATO va
concloure que les dades "considerades en la seva totalitat i en perspectiva, no

proveeixen evidéncia estadística convincent que PLATO hagi tingut un efecte ni
positiu ni negatiu en allá que han assolit els estudiants... el sistema PLATO no va
teñir cap impacte significatiu en el fracás escolar" (Murphy i Appel, 1977,
esmentat a O'Shea i Self, 1983, 96).

3.2 Programes d'estructurado i resolució de problemes

. La simulado

Els programes de simulació usen l'ordinador per modelar situacions o
fenómens. Són programes molt interactius en qué els estudiants poden
experimentar -generalment en equip- amb el fenomen o la situado representada
amb la finalitat de comprendre-la millor. Poden explorar sense perill i
experimentar els efectes que diverses accions produeixen. Hi ha simulacions de
decisions quotidianes (ex. sobre com enfrontar-se a situacions difícils a Pescóla),
de viatges espaciáis, de la direcció d'una granja... Els ¡oes d'aventures també es
poden considerar com una classe de simulació que sotmeten els alumnes a un
"micromón" imaginan. Vegeu Laborda (1986b), 36-39; Delval (1986), 154-168.

Molts programes de simulació están acompanyats per una quantitat de
material didáctic relacionat per integrar l'ús de l'ordinador en altres activitats -fulls
informatius, exercicis de preparació i de seguiment, exercicis de "role play",
vídeos, diaposítives, etc.

Una limitado deis programes de simulació és que tenen un contingut específic
que és impossible o molt difícil de canviar. En molts casos només se'ls pot utilitzar
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amb uns estudiaras fins que dominin el programa. Un altre problema potencial que
s'ha identificat és el risc d'utilitzar una simulado no per reforjar les experiéncies
directes, sino per reemplapar-les: aquest és un risc especialment agut en les
ciéncies físiques. A més, aquests programes necessiten bastant temps i recursos

per escriure's. Malgrat tot, una simulado contrasta radicalment amb un programa
de reforpament d'estructures en la seva metodología d'ús, atés que sol fomentar
una aprenentatge actiu i en equip entre els seus usuaris.

. Logo

Logo és un llenguatge de programado assequible i potent que va teñir el seu

origen en "dues dimensions implícites pero no elaborades en les investigacions de
Piaget: un interés en les possibles estructures ¡ntel-lectuals del nen... i en el
disseny de circumstáncies educatives que harmonitzen amb aqüestes estructures
(Papert, 1981). El llenguatge ha suscitat gran interés en l'educació per les seves

possiblilitats en el camp cognoscitiu, i se l'ha utilitzat des del parvulari fins ais
estudis universitaris. Els estudiants poden utilitzar Logo per resoldre problemes que
ells mateixos han plantejat -per exemple, com dibuixar un arbre a la pantalla;
poden fer-ho individualment o en equip. Una altra forma d'utilitzar el Logo és per
tal de proveir una aplicado didáctica específica dissenyada peí professor per

ajudar l'alumnat a comprendre algún concepte -per exemple, les característiques
d'un quadrat. Per a un tractament general de Logo, vegeu Rodríguez Roselló
(1986a, 1986b).

. Control tecnológic i robótica

L'ús deis ordinadors per controlar aparells i per consultar eines está bastant
disseminat a la industria. En educado s'ha usat el control tecnológic i la robótica
com a part de la formado professional; també se l'ha utilitzat com a una manera
molt directa d'involucrar l'alumnat en l'estructuració i la resolució de problemes -per

exemple, com construir i controlar una máquina per regar un camp automáticament
(Cemelí, 1986). Un altre aspecte molt importan! és utilitzar-lo per ajudar els
estudiants amb determinades deficiéncies físiques, ja que l'ordinador pot substituir
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les facultáis que tenen afectades.

La robótlca ha demostrat ser molt eficaq per estimular el treball en equip; i el
seu émfasi en problemes práctics i concrets l'ha convertit en una eina molt potent
per a un aprenentatge actiu.

3.3 Llenguatges d'autor

Un llenguatge d'autor és un tipus de llenguatge de programado simplifica! que

permet a l'usuari de dissenyar les seves própies aplicacions didáctiques, per

exemple el llenguatge TUTOR per al sistema PLATO (O'Shea i Self, 1983, pag.
74 i págs. 94-97). S'ha utilitzat molt els llenguatges d'autor per escriure
aplicacions didáctiques especifiques; amb tot, són en general difícils d'utilitzar i
aquesta limitació n'ha restringit la seva difusió (vegeu O'Shea i Self, 1983, 97).

Els llenguatges d'autor es poden usar d'una manera molt rígida, i aixó és una
de les causes de la dificulta! d'utilització. El possible ús inapropiat s'exemplifica
amb el següent cas esdevingut a Jamaica (Nissen, 1988). Com a part del seu

programa d'ajuda a la regió del Carib, el govern deis Estats Units va proporcionar
a un col-legi técnic jamaica una aula d'ordinadors i hi va enviar un expert
nord-americá en els llenguatges d'autor amb la tasca d'adaptar-hi exercicis nord-
americans. Aquest expert no coneixia gaire bé la situació social a Jamaica: com a

resulta!, les seves adaptacions no van ser gaire útils. I peí fet que abans
d'anarse'n no havia format ningú en l'ús del llenguatge d'autor -que era difícil
d'usar- no va ser possible adaptar els exercicis posteriorment per tal que

corresponguessin a les necessitats del país.

3.4. Sistemes experts i la intel-ligéncia artificial

Un programa de sistema expert és una representació deis coneixements i de
les maneres de raonar d'un expert o d'un grup d'experts en un camp específic. Hi
ha sistemes experts sobre la recerca de petroli brut, el diagnóstic médic, la
compra-venda d'accions, etc. Aquest tipus de programes representa una manera
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d'apropar-nos al concepte de la "intel-ligéncia artificiar, és a dir, la idea que un
ordinador pot equiparar-se en certs aspectes amb la intel-ligéncia humana. Els
llenguatges de programació LISP i PROLOG van ser dissenyats per ajudar en la
modelació de la intel-ligéncia. Vegeu O'Shea i Self (1983), 127-176 i Rodríguez-
Roselló (1986c).

3.5 Programes genérics comerciáis

Els "programes genérics", és a dir els programes que tenen relació amb la
feina d'oficina, són els més importants en el món comercial. Aquesta classe inclou
els programes de tractament de textos, de maneig d'informació (bases de dades,
fulls de cálcul, programes per analifzar estadístiques), de comunicacions
electróniques, de disseny gráfic i de "desk-top publishing". Es un tipus de
programes molt utilitzat a l'educació perqué forneix al professorat i ais estudiants
d'eines potents i versátils que ajuden en tasques quotidianes com escriure,
calcular, planejar i dissenyar. El fet que siguin programes venuts al comer? fa que
cada vegada h¡ hagi més programes a la venda.

Malgrat la seva útilitat general a l'ensenyament, la dificultat per explotar al
máxim aquest tipus de programes ha estat un fet generalitzat entre els usuaris
que es veien mancats d'unes aplicacions educatives variades que demostressin el
seu ús: "Sha demostrat que és essencial elaborar material docent... (amb) contingut
específic -arxius per a una base de dades amb contingut adient a l'educació"
(Ganzabal Burutxaga, 1987, a C.E., 1987, 8).

A més a més, s'ha establert que es necessita molt de temps per part del eos
docent per aprendre la utilització del programa i per assimilar-ne la manera
d'elaborar les seves própies aplicacions didáctiques.

Una manera molt popular d'utilitzar aquests programes entre el eos docent és
com eina per a la preparado de materials didáctics i per a la gestió educativa.
Així que poden usar un processador de textos per preparar fulls de treball per ais
seus estudiants, un programa gráfic per dissenyar transparéncies, una base de
dades per facilitar la recopilado d'informació sobre notes, etc. Aquests usos tenen

— Jó —



com a resultat el desenvolupament de materials més ben presentáis ¡ més fácils
d'adaptar i una més gran eficacia en les tasques administratives.

En el camp específic de l'educació especial, els programes genérics
comerciáis presenten dos problemes ¡mportants. Generalment els alumnes els
troben difícils d'utilitzar i sovint no es pot controlar aquests programes a través de
periférics especiáis com ¡nterruptors o el teclat de conceptes (o "tauler de
conceptes").

Hi ha una literatura abundant sobre els usos educatius deis programes oberts
genérics: per exemple en l'educació básica i mitjana, vegeu Delval (1986) 78-85 i
178-190; Martin (1986); i Madrigal (1986); i per a exemples en l'educació de
persones adultes, vegeu Fowler (1988), 16-19, 27-53, 124-130.

3.6 Programes oberts educatius

Aquest tipus de programes comparteix la mateixa filosofía que els programes

genérics comerciáis, perqué consisteix en programes que només proveeixen una
carcassa sobre la qual el professor/a (o els estudiants) hi afegeixen el contingut
determinat que els interessa. L'ordinador emmagatzema aquest contingut específic
en un disc sota la forma d'un arxiu que després es pot modificar. Es distingeixen
deis programes genérics comerciáis només en el seu origen, i responen a una
necessitat educativa. Se’ls utilitza molt en l'educació, especialment a la Gran
Bretanya. (Per a un tractament general deis programes oberts educatius, vegeu

King, 1986a i 1987a; i Laborda 1986b).

Probablemenf el programa obert educatiu més important és "Touch Explorer
Plus" (King et al, 1988). Aquest programa utilitza un "teclat de conceptes" -o
"tauler conceptual"-, un tauler sensible amb 128 caselles. Sobre aquest tauler es

sobreposa un full que pot contenir un mapa, un dibuix, una maqueta, etc. Quan
l'estudiant prem aquest full, a la pantalla de l'ordinador apareix informació,
preguntes, ajuda... segons el contingut de l'arxiu que s'está utilitzant: el text que hi
apareix depén de la part del full que l'estudiant hagi pressionat.
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Es possible de teñir fins a sis nivells o capes per a cada casella, i aquests
nivells es poden utilitzar com es vulgui: una capa pot contenir informació general;
una altra, informació més específica; una altra, preguntes; una alfra, pistes per

ajudar els estudiants a respondre les preguntes; etc. Alternativament, es pot
utilitzar un mapa historie amb un arxiu on cada capa correspongui a una época
específica (vegeu a continuació). L'ús de fulls normáis sobre el teclat de conceptes
és fonamental perqué així el professor/a pot utilitzar recursos normáis ¡untament
amb l'ordinador per treure el máxim profit d'un mapa, d'una foto gran, d'un
dibuix... Un altre factor important és que alhora que els estudiants están utilitzant
un arxiu, poden utilitzar un "esborrany" -que és un processador de textos senzill
integrat en el mateix programa- per fer apunts sobre el que están descobrint sense
necessitat d'abandonar el programa.

Un exemple de l'ús de "Touch Explorer Plus" a l'ensenyament mitjá és "La
Edad Media" (gráfic 1). Aquest arxiu tracto d'alguns aspectes de la historia de
Navarra durant l'Edat Mitjana (a la página 8 apareix una ¡I-lustrado del full
sobreposat). L'arxiu consta de sis nivells, un per a cada segle des del segle X fins
al segle XV. Cada casella del mapa conté informació sobre la pertinenpa de
l'área corresponent durant el segle. Cada segle conté també tres grups de
caselles generáis: "info", "reyes" i "preguntas". Les caselles "info" tenen informació
sobre diversos punts clau de la historia de Navarra durant aquell segle. Les
caselles "reyes" -indicades per corones- informen sobre la familia i la successió
deis reis navarresos en el segle. Les caselles "preguntas" -indicades en el full per

signes d'interrogació- tenen diversos exercicis per ais estudiants. Les caselles
anomenades "Siglo X", etc., són caselles de control per passar d'un nivell a l'altre.

La informació i les preguntes poden ser simples o molt complexes; i és molt
difícil per al professor -o per ais estudiants- canviar la informació. Es ciar,
aleshores, que aquest exemple es pot adaptar tant a estudis universitaris com a

l'ensenyament básic.
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Navarra - Edad Media
(Archivo para TOUCH EXPLORER sobre la historia de

Navarra desde 905 a 1532)

Este archivo se trata de varios aspectos de la historia de Navarra en la Edad Media. El
archivo tiene 6 capas, una para cada siglo (la última capa cubre el período 1401-1532). Las

casillas denominadas «Siglo X», etcétera, son las casillas de control para mover de una capa
a otra.

Cada casilla del mapa contiene información sobre la pertenencia del arca correspondiente
durante el siglo. Los alumnos pueden explorar la historia de cualquier'arca a través de los

siglos; o pueden explorar lo que pasó en toda Navarra en un siglo en concreto.

Cada siglo tiene también 3 grupos de casillas generales: «info», «reyes», y «preguntas». Las
casillas «info» tienen información sobre varios puntos claves de la historia de Navarra

durante aquel siglo. Las casillas «reyes» informan sobre la familia y la sucesión de los reyes
navarros en el siglo. Las casillas «¿?» tienen varios ejercicios para los alumnos.

Gráfic 1.

S'ha ufilitzat "Touch Explorer Plus" amb éxit en gairebé totes les assignatures i
cicles. Alguns exemples del seu ús són: al parvulari per a exercicis de pre-lectura;
en el cicle mitjá i superior en l'estudi de la historia local i nacional, en l'estudi
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d'algades en la geografía, en la classífícacíó científica deis animáis o en exercicis
per millorar la "lectura" d'imatges gráfiques; en l'ensenyament mitjá, en estudis
d'arqueologia, d'historia, de geografía, d'idiomes; en l'educació de persones
adultes, en classes d'alfabetització, en l'ensenyament de l'anglés a ¡mmigrants a la
Gran Bretanya... Per a exemples sobre el seu ús en l'educació primaria i
secundaria, vegeu Beeson (1988); Dyke et al (1988); i Laborda (1986b), 46-48.
Per a exemples en l'eduació de persones adultes, vegeu Fowler (1988), 110-121.

H¡ ha un nombre considerable d'altres programes oberts, molfs d'ells adequats
per a l'educació especial. Un programa nou per ais compatibles d'interés en

aquest camp és "Plocka" ("Elegiu"), escrit per Peter Head i Patrick Poon peí govern
suec (Head i Poon, 1989). Aquest programa permet ais alumnes aparellar,
agrupar i ordenar objectes en color (dibuixos, formes geométriques, o text).

Els programes oberts educafius han tingut molt d'éxit, especialment al Regne
Unit. Amb tot, destaquen tres punts fonamentals perqué realitzin els seu potencial:

. Es básic disposar d'una amplia gamma d'aplicacions didactiques adequades
per orientar el professorat cap a les oportunitafs pedagógiques del programa.

. Cal una informado del professorat rigurosa i ben pensada.

. Els programes han de ser, a la vegada, flexibles pero de fácil utilització,
dos principis oposats.

Malgrat aqüestes dificultáis, els programes oberts educatius tenen
possibilitats apassionants:

"Un programa d'aquestes característiques resulta extraordináriament versátil i
estimula maneres de treball i continguts que no entrarien en relació en un altre
medi... Aixó representa un repte. Les persones que donen vida ais programes
oberts han de teñir l'especialització adequada i la inspirado afortunada per

aconseguir realizacions pedagógicament atractives i variades. No és tasca rápida
donar idees imaginatives i plasmar-les encertadament. Pero, certament, el suport
ideal existeix."
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(¡.aborda, 1986b, 47)

4. Vers una tipología funcional de software educatiu: programes
tancats i programes oberts

En la tipología básicamenf histórica que hem adoptat en la secció anterior, és
interessant que "... hi ha hagut una tendéncia de progressar des de sistemes
d'ensenyament rígids, mecánics i basats en l'estadística, cap a sistemes que
tracten l'alumne com un individu que pensa, comprén i contribueix al procés
educatiu" (O'Shea i Self, 1983). Amb tot, aquests dos corrents encara
coexisteixen: un, probablement majoritari, vol utilitzar l'ordinador com a mitjá
d'ensenyament molt específic dins d'una pedagogía tradicional; mentre que l'altre
aspira a utilitzar les possibilitats alliberadores de les noves tecnologies per
efectuar canvis radicáis a l'aula.

Per reflectir aquests dos corrents, la tipología adoptada en un seminan recent
a Madrid (CE Seminari, 1987) presenta una dicotomía entre els "programes
tancats" i els "programes oberts". Aquesta tipología reflecteix una distinció en els
objectius didáctics entre "aprendre de les noves tecnologies" i "aprendre amb les
noves tecnologies".

. Els programes tancats

Els programes tancats són aquells en qué el contingut educatiu está determinat
¡a en la seva creado i redacció; l'usuari no pot modificar-lo, o només hi pot
introduir canvis ¡ncidentals -per exemple, canviar el vocabulari en un programa
sobre ortrografia. Inclouen l'ensenyament programat, els programes de practiques
i les simulacions (pero cal puntualitzar que una simulado pot utilitzar-se amb una
metodología molt oberta -vegeu l'apartat 3.2 més amunt).
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. Els programes oberts

Ais programes oberts, el programa és ¡ndependent del seu contingut
curricular. En aquesta categoría s'ínclouen els programes genérícs, els programes
oberts educatius, els llenguatges d'autor, programes per generar sistemes experts
¡ els llenguatges de robótíca i de programado.

5. Software ¡ Educació Especial: ajuda a la comunicació i al
control ambiental

Dos deis desavantatges més devastadors són no poder comunícar-se facilment
amb la gent ¡ no poder controlar l'ambíent que ens envolta. Un gran nombre de
persones amb deficíéncíes físíques o mentáis han vist les seves vides
transformades per l'ús d'un sistema adient de hardware i de software com ajuda a
la comunicació i/o com a mitjá de control. H¡ ha un gran nombre de tipus
d'interruptor que fa possible que una persona disminuida pugui utilitzar l'ordinador,
qualsevulla que siguí la seva incapacitat.

Básicament h¡ ha dos tipus de software per a ¡nterruptors, els "emuladors" o

"programes residents" que permeten a l'usuari d'usar ¡nterruptors per controlar
programes comerciáis, i els programes específics i autosuficients escrits per a

¡nterruptors. Un problema fonamental en l'ús d'interruptors és la immensa gamma
de diferents combinacions possibles, perqué varíen segons les necessitats físiques
o mentáis de la persona usuaria, segons les característiques físiques de
l'interruptor i segons el tipus de software.

Una de les zones on l'ús de les ajudes de comunicació h¡ ¡uga un paper

¡mportant és en l'assisténcia a la integrado deis alumnes disminuits físics a l'escola
normal. En molts casos, un alumne amb una incapacitat física equipat amb una

ajuda microelectrónica apropiada, es converteix en un company més d'una classe
de nens normáis. Sovint l'ajuda de comunicació converteix la incapacitat en un

avantatge ais ulls de la resta de la classe, perqué l'alumne disminuí't fa el paper
d'escrivent quan utilitza el processador de textos i la ¡mpressora de la seva ajuda
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de comunicado per reproduir treballs mediocres deis seus companys en versions
¡mpreses de molta més qualifat.

Un altre periféric relacionat amb les ajudes a la comunicado és el
sintetitzador de veu. Per a moltes persones disminui'des, ofereix la possibilitat de
poder expressar-se verbalment per primera vegada a la vida. Es pot usar un
sintetitzador de veu amb un programa genéric, utilitzant un petit programa
resident, a més hi ha diversos programes escrits específicament per fer ús deis
sintetitzadors de veu.

De tots els usos deis micros a l'educació especial, les ajudes a la
comunicado i al control ambiental són, potser, les més alliberadores, perqué
poden canviar completament la qualitat de vida d'una persona. Es fa difícil
d'imaginar alguna altra cosa que hagi tingut un impacte comparable en les vides
de minusválids. Els ha fet independents i els ha donat mobilitat, a la vegada que
els ha fet possible la comunicado i la integració a la vida normal i a la
participado a la societat en termes més igualitaris.

6. Software i Educació Especial: ajuda a l'aprenentatge

ó.l Exerclcls especfflcs

Hi ha una quantitat considerable d'investigacions pedagógiques que sostenen
l'opinió que estudiants amb necessitats educatives especiáis es beneficien d'un
currículum estructurat amb objectius clarament definits. El micro pot desenvolupar
un paper útil en un currículum semblant si s'utilitza amb software que proporciona
práctica ais alumnes i els presenta exercicis graduats curosament i sempre que
s'utilitzi les respostes de l'alumne per determinar el tipus d'exercicis a usar, així
com el nombre adequat d'exercicis per a cada nivell i, també, sempre que es

régistri i controli el progrés de l'alumne per tal que el mestre pugui veure
clarament en quin aspecte l'alumne ha millorat i les orees en qué necessita
treballar més sense l'ajuda del micro. (Té, per descomptat, una importancia cabdal
que el mestre estigui al carree d'aquest procés i que hi pugui intervenir en
qualsevol moment que li sembli oportú.)
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Amb tot, com ja hem vist a la secció 3.1, hi ha molt pocs casos d'éxit
auténtic de l'ús deis micros d'aquesta manera. Es probable que Túnica solució
factible siguí la de teñir una gamma de programes oberts apropiats per generar
els exercicis, en combinació amb un sistema sofisticat per emmagatzemar i
analitzar els resultats.

6.2 Efectes socials i educatius

Un deis resultats més importants de l'ús de software apropiat a Teducació
especial és Tefecte que poden teñir en la capacitat d'expressió deis alumnes i en
el treball en grup, perqué catalitzen d'una manera molt eficap el treball en equip i
l'intercanvi d'idees i d'opinions entre els alumnes sobre la tasca que els dona el
programa. D'aquesta manera, els alumnes desenvolupen el seu llenguatge perqué
han de discutir els problemes que els presenta el programa. Els requeriments del
programa els ojuda a desenvolupar la seva habilitat per pensar amb lógica i per
deduir conclusions, i la seva capacitat social es desenvolupa també mitjanpant els
contactes que tenen amb els altres alumnes del seu grup.

L'ordinador pot ser una poderosa forpa alliberadora en Teducació de
persones amb necessitats educatives especiáis, i no només com ojuda a la
comunicado (com he exposat a l'apartat 5). L'ordinador pot proporcionar a
alumnes amb dificultáis severes, la possibilitat -potser per primera vegada a la
seva vida- de manejar el seu ambient i d'explorar-ne la causa i Tefecte. Per a
alumnes amb dificultats menys severes, un aspecte clau és el processament de
textos, que pot teñir efectes aclaparadors en la capacitat d'expressió del nen i en
la seva confianpa i plaer en expressar-se. LOGO, si s'utilitza d'una manera
curosa, pot teñir resultats similars en las actituds deis alumnes vers el
desenvolupament de problemes lógics i vers certes árees de matemátiques. Els
programes gráfics poden ser útils per estimular els alumnes a expressar-se

gráficament; i bases de dades de fácil utilització poden augmentar la confianpa
deis nens en la seva habilitat per organitzar i manejar informado. Generalment,
els programes oberts poden proveir un ambient d'aprenentatge molt positiu.
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L'ordinador pot actuar també com alliberador d'una manera més subtil. Pot ser

una ojuda molt poderosa per al desenvolupament de la seguretat de l'alumne en si
mateix, i de la seva habilitat d'expressió verbal o escrita. També pot contribuir a
fer el nen més responsable del seu propi aprenentatge, de manera que el nen pren
una part activa en el procés de la seva educació, en lloc d'actuar com un receptor

passiu. Així, l'ordinador fa canviar el "balan? del poder" a classe. Aixó suposa
un nou repte per al mestre, pero és un repte que ha de ser ben rebut. Tots (i no
només els alumnes amb necessitats especiáis) aprenem més eficapment quan
estem envoltats activament en el procés d'aprenentatge, i l'ús de l'ordinador per
catalitzar aquesta participado és quelcom que hauríem de fomentar activament.

7. Limitacions de Tactual ús de les noves tecnologies a

Tensenyament

Malgrat les expectatives optimistes sobre la seva eficacia i el valor per part
de molts partidaris, l'ús actual de les noves tecnologies a l'educació especial
demostra dues limitacions fonamentals. Han tingut, generalment, una penetrado
limitada, i sovint se les utilitza amb una metodología inadequada.

7.1 Raons del baix nivell d'utilltzació de les noves tecnologies

Hi ha diversos factors que han pogut contribuir al baix nivell de penetració:

. Una manca d'apreciació de l'aportació potencial de les noves tecnologies,
aquesta mancanpa ve causada per un sistema deficient de formado del
professorat, i per una manca d'aplicacions didáctiques adequades per demostrar
els seus usos pedagógics:

"Molts catedrátics no aprecien la pertinente de l'ordinador en el seu treball, i
pocs col-legis tenen una estratégla efectiva i estructurada per al seu ús amb
relació a plantilla, aparells o aplicacions didátiques."

(Una investigado británica, citada a Fowler, 1988, 12);
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"Es considera les maquines com el territori de l'expert, aixó impedeix la
seva difusió física dins de /'escola i la seva difusió mental dins de la planificado
curricular."

(Fowler, 1988, 13).

. Raons pedagógiques contra l'ús de l'aparell -per exemple, vegeu
Lauterbach, 1988, per a una explicado de les raons del perqué no s'ha ¡ntrodu'ít
encara la informática a les escoles primeries a Alemanya. Aquest punt de vista
está tipificat en aquest extracte d'una carta escrita a un diari educatiu británic:

*Només s'és nen una vegada. Sembla trágic que omplim aquesta infantesa
cada cop més, amb la freda lógica de l'ordinador, en lloc de fer-ho amb l'escalfor
de la creativitat i de la imaginado deis nens."

. Raons técnico-económiques. El cost elevat de molts aparells i la consegüent
mancanqa deis mitjans necessaris; la manca de fiabilitat técnica deis aparells i la
manca d'un suporf técnic adequat.

7.2 Motius de l'ús de metodologies ¡nadequades

Fins i tot on s'utilitzen les noves tecnologies a l'ensenyament és freqüent de
trobar-ne un ús inadequat. Els factors que hi contribueixen inclouen:

. una insuficient formació prévia sobre els usos apropiats, amb el resultat
d'una apreciado limitada de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies
en la renovació educativa, i un ús quasi exclusiu de programes tancats:

"L'ús principal de l'ordinador consisteix en la consolidado d'habilitats
básiques, com /'ortografía o les quatre regles matemátiques." "(A la meva

assignatura) l'ordinador seria poc útil, perqué marquem l'émfasi en els treballs
práctics" (dos professors, esmentat per Fowler, 1988, 14,15);
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. la dificultat o la ¡mpossiblitat de modificar continguts que no siguin adequats
per al cicle o assignatura del professor, o per a les necessitats educatives
especifiques deis seus esfudiants;

. manca de formació adequada per ajudar el professorat a incorporar les
noves metodologies interactives al seu ensenyament, fins i tot quan el professorat
está sensibilitzat sobre els possibles usos de l'ordinador.

7.3 Problemes en l'ús eficaz de programes oberts

H¡ ha molta experiéncia en l'ús deis programes oberts, ¡a que formen part
important de gairebé tots els projectes nacionals i regionals d'introducció de la
informática educativa a la Comunitat Europea: vegeu CE, Seminan, 1987, 3-12,
per a una vista general. Generalment, es mostra entusiasme per a l'ús d'aquest
tipus de programes. Amb tot, es destaquen alguns problemes clau:

. el fet de no poder prescindir d'aplicacions didáctiques apropiades i de
bona qualitat:

"El factor individual més decisiu per a una formació eficag del professorat
basada en els programes oberts és l'existéncia d'exemples convincents per al seu
ús a l'aula."

(D.King, a CE Seminari, 1987, 6);

. la necessitat d'una formació del professorat molt ben planificada i de
suficient durada, per tal que el eos docent pugui treure profit de la naturalesa
innovadora d'aquest tipus de programes;

. el temps considerable que necessita el desenvolupament d'aplicacions
didáctiques própies per part del professorat, fins i tot dins d'una formació bona i
amb programes ben dissenyats;

. la necessitat d'un sistema eficag per reunir i disseminar exemples
d'aplicacions didáctiques;
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. la importancia del "user interface" (la presentado del programa a l'usuari),
perqué aquest ha de ser a la vegada flexible, pero de fácil útilització, i ha de ser
senzill modificar-ne el contingut després d'haver-lo ¡ntrodu'it: es multipliquen els
exemples de programes oberts que no s'han utilitzat bé per manca d'un "interface"
adequat. Cal un dissenyador amb molta experiencia per compaginar els dos
principis oposats de flexibilitat i maneig fácil i intui'tiu del programa per part deis
usuaris.

8. La formació del professorat

"...com més apropiada és la nostra metodología pedagógica, més difícil és
aplicar-la."

(Piaget, 1970)

El eos docent és l'element fonamental en qualsevol renovado pedagógica.
Els seus membres són els qui proveeixen els recursos, els qui catalitzen les
experiéncies educatives deis seus estudiants, els qui faciliten els processos

d'aprenentatge. Es axiomátic que qualsevol sistema de formació eficaq "ha de
sorgir de les necessitats i peculiaritats de cada claustre i cada equip de
professors" (BOE, 1989), és a dir, que ha de respondre a les necessitats
percebudes pels mateixos professors, i partir de la seva situació actual -de les
capacitats i habilitats que posseeixen. Com s'acordá en un recent seminan
europeu sobre la formació del professorat.

"La pericia professional que ja posseeix el professorat ha de ser la pedra
angular sobre la qual es construeixi la formació permanent."

(CE Seminan, 1987, 13)

Qualsevol intent de generalizar l'ús de les noves tecnologies a l'educació
especial, fracassará si no hi inclou un sistema de formació del professorat que

correspongui a la realitat pedagógica i que garanteixi al professorat els recursos
necessaris per poder utilitzar efectivament la informática. En aixó, el recurs més
importanf és el de teñir suficient temps per poder conéixer els nous mitjans i
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experimentar-ne el seu ús ¡ per explorar-ne les formes alternativos de pedagogía
que possibiliten.

9. Possibilitats futures

Fa només deu anys l'ús de la informática en l'educació especial era quelcom
que gairebé no es veia. Ens trobem, encara, en un camp molt poc llaurat.
Qualsevol intent de predir el futur és pie d'incertesa.

Amb tot, cree que h¡ ha algunes coses que sí que es poden predir amb certa
confianza.

. Será molt més fácil controlar programes comerciáis a través d'un interruptor
o d'un tauler sensible, perqué existirán uns quants programes residents per facilitar-
ne l'ús.

. Veurem una quantitat cada vegada més gran de programes oberts dedicáis
a diversos aspeefes de l'educació especial; és probable que la gran majoria
utilitzará gráfics sofisticáis.

. Hi haurá una explosió en l'ús de "multimedia" que combina gráfiques de
gran qualitat ambsoftware i amb so, i que fará possible que el professorat i
l'alumnat puguin utilitzar una cámera especial per enregistrar les seves própies
veus i imatges de manera que es puguin utilitzar amb nous programes oberts.

Dins d'aquest horitzó de canvis continuáis, hi ha alguns principis fonamentals
que no canvien, ni canviaran. Com vaig escriure fa tres anys:

"Mentrestant hem de recordar que (com ha escrit Fabricio Caivano) 'no hi
ha un tren de progrés': l'ús d'ordlnadors a /'escola pot produir resultáis bons o
dolents, ¡ depén de nosaltres com educadors que observem curosament i objectlva
el que succeelx en aquest camp, i que decldim per nosaltres mateixos quines són
les maneres més apropiades d'aprofitar aquest recurs que acaba d'arribar a les
nostres aules. L'abast del que el micro pot fer está canviant contínuament i cap de
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nosaltres -mestres, alumnes, pares, administradors, productors de software- podem
permetre'ns el luxe de sentir-nos satisfets amb el present i de pensar que ¡a ’ho
sabem tot'. Vivim en un temps apassionant -que duri molt tempsi"

(King, 1986b,30)
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INTRODUCCIÓ A LA INFORMÁTICA EN EDUCACIÓ ESPECIAL.

L'ORDINADOR. QÜESTIONS BÁSIQUES.

Magdalena Junoy García de Viedma'

El paper de l'ordinador i els subjectes

L'ordinador constitueix actualmenf un recurs educatiu que pot facilitar
l'adequació deis aprenentatges a les necessitats de cada subjecte, cosa que el
converteix en un ¡mporfant recurs metodoiógic per ajudar els nens amb necessitats
educatives especiáis a aconseguir una més gran integrado, tant en l'ámbit escolar
com en el social.

Es una eina que, per ella mateixa, no serveix de res. La seva utilitat
dependrá de l'ús que se'n faci i deis programes de qué es disposi. Vanderheidem
(1986) la defineix com una "máquina beneita", pero extremament eficaq perqué
reuneix un seguit de qualitats com són:

- Gran capacitat de memoria que pot emmagatzemar un gran nombre de
dades.

- Rapidesa en l'execució.

- Obediéncia "perfecta", només executa alió que préviament se l¡ ha ordenat,
sense prendre cap decisió peí seu compte.

- Versatilitat que permet ser utilitzat en molts ámbits diferents i amb finalitats
molt diverses.

1

Magdalena Junoy és responsable del Área d'lnformática del Centro Nacional de Recursos de
Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencia.
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- "Paciéncia infinita", s'adapta al ritme de l'aprenentatge de cada subjecte, i
facilita la repetido incansable de les tasques.

- Constancia gráfica de l'execució en permetre obtenir, mitjanpant la
¡mpressora, els resultats de la tasca.

Les aportacions de l'ordinador de cara ais subjectes amb necessitats
educatives especiáis podrien englobar-se entorn de tres grans árees principáis:

COMUNICACIÓ

Molts subjectes presenten dificultats d'expressió verbal i, en aquest sentit,
l'ordinador pot ser de gran ojuda, tant perqué es pot convertir en l'element
mitjanpant el qual es realitza aquest procés comunicatiu, com perqué es pot
convertir en un potenciador i enriquidor del diáleg i la interacció en presentar
situacions motivadores per a l'alumne.

La primera opció faria referéncia a l'ordinador com a comunicador, mitjá peí
qual el subjecte es comunica amb el seu entorn. Existeixen programes concebuts
amb aquesta finalitat i que permeten que subjectes amb greus déficits motors i
amb abséncia de parla, puguin expressar-se verbalment utilitzant moviments
residuals.

A més, com ¡a s'ha esmentat, la possibilitat de plantejar tasques de grup
davant de l'ordinador i la disponibilitat de programes interactius que incitin al
diáleg constitueix, en si mateix, una font d'experiéncies molt rica per a l'alumne.

AUTONOMIA

En el camp de la informática, s'estan desenvolupant molts sistemes que

permeten que el subjecte amb greus dificultáis motores pugui controlar tot tipus
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d'aparells en prémer una de les seves parís, cosa que incrementa el seu grau
d'autonomia personal. A més, existeixen altres tipus d'ajufs técnics, que poden ser
externs (robots d'assisténcia, sistemes de percepció sensorial...) o incorporáis
(prótesis de membres superiors o inferiors), etc.

EDUCACIÓ

L'ordinador, seguint una concepció vygotskiana, pot considerar-se com una
"eina" social i intel-lectual que s'utilitza per actuar sobre l'ambient per produir un
canvi que afecta, al mateix temps, el subjecte (Rosa, Molí, 1985).

Les relacions deis individus, tant amb la naturalesa com amb altres individus,
es realitzen sempre a través d'instruments de mediació, d"'eines" desenvoiupades
históricament. En aquest sentit, i com assenyalen aquests autors, l'ordinador pot
ser utilitzat com a ¡nstrumenf de mediació que fácil ¡ti la creado de nous contextos
d'ensenyament i d'aprenentatge.

A més, l'ordinador pot resultar, per alguns subjectes greument danyats, un
¡nstrument de remei que "compensa" moltes de les accions que no poden realitzar
normalment.

En el camp educatiu, els avantatges que pot oferir l'ordinador es concreten
en:

- facilitar l'accés al currículum que permef reforjar habilitats básiques, oferir
activitats de resolució de problemes, experiéncies de simulado...

- permetre d'adaptar-se a les necessitats concretes de cada nen i respectar-ne
el ritme d'aprenentatge.

- facilitar la globalització. En aquest sentit, és important la metodología que
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utilitzi el professor per a la utilització deis programes, els quals hauran d'estar
emmarcats en el context global de la programació de l'aula.

- fomentar la socialització amb situacions ¡nferactives de treball en grup.

- crear noves motivacions. El fet que el nen tingui constancia immediata de les
seves execucions, incrementa la consciéncia sobre la seva propia tasca. Quan
l'alumne percep que amb la seva acció manipula, ordena, modifica, atura o
acciona les imatges, la reacció és sempre positiva.

- eliminar el sentit del fracás. L'ordinador pot col-laborar ai fet d'evitar la
frustració davant de Terror, cosa que redueix les inhibicions de Talumne que, per
la seva ¡nseguretat personal, no es relaciona amb el medi per por al fracás.

- centrar Tatenció de Talumne. Aixó es veu potenciat, entre d'altres factors,
per la possibilitat que ofereix l'ordinador de plantejar situacions, fets i estats que
difícilment podrien efectuar-se amb altres materials.

- ser font d'informació de determinades destreses de l'alumne.

- Les noves tecnologies han de ser eines que contribueixin a millorar les
respostes a les necessitats educatives especiáis més que no pas ser un nou mitjá
que perpetuT els programes de treball ¡a existents. Així mateix, han d'augmentar,
més que no pas restringir, les opcions curriculars.

- El mestre ha saber quins són els objectius que vol assolir amb l'ús de
l'ordinador, quan ha d'introduir-lo en les activitats de l'aula, quina és la
metodología que ha d'utilitzar, quines són les activitats prévies i posteriors que ha
de realitzar, etc. Tot aixó formaría part d'un context més ampli d'ensenyament-
aprenentatge, on s'hauria de ternir en compte els aspectes següents:

- Peí que fa al currículum: selecció i adaptació de les experiéncies curriculars.
Métodes a utilitzar, materials, procediments per guardar registres...

- Peí que fa a l'alumne: teñir en considerado les característiques cognitives,
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sensorials, i motivacionals. Grau actual de l'aprenentatge. Adequació/deficiéncia
perceptiva. Actituds cap a l'experiéncia d'aprenentatge que se li ofereix...

- Igualment haurá de considerar quin és el "model" d'aprenentatge que descriu
i relata les funcions i habilitats que ha de posseir un nen per poder executar una
determinada habilitat o per entendre un concepte concret.

- Es convenient, a més, que es faci una avaluació posterior sobre el significat
de l'ús de l'ordinador a l'escola, tot intentant de donar resposta, entre d'altres, a
les preguntes següents:

. Quines han estat les implicacions per a l'escola i per a l'organització de la
classe?

. Quins objectius s'han assolit a curt i a llarg termini amb l'ajuda de
l'ordinador?

. En quins aspectes ha facilitat aquests objectius?

. Quins criteris haurien de tenir-se en compte per avaluar la qualitat deis
programes educatius?

. etc.

Programes educatius

En principi, qualsevol programa educatiu existent en el mercat hauria de
contemplar la possibilitat de ser utilitzar per qualsevol usuari, siguí quina siguí la
seva dificultat o discapacitat. En l'ámbit escolar, aixó hauria de traduir-se en
facilitar la integrado de l'alumne amb necessitats educatives especiáis per tal
d'ampliar-ne les seves possibilitats d'accés al currículum ordinari.

Abans d'utilitzar un programa d'ordinador, cal fer-ne una valorado objectiva
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per determ¡nar-ne la conveniéncia de l'ús en fundó de l'adequació a les
peculiaritats deis alumnes ¡ deis objectius que volem assolir.

Caldrá teñir uns criteris clars a l'hora de seleccionar-los, tanf a nivell educatiü
com a nivell técnic.

Des del punt de vista educatiu, és important valorar qüestions com ara

objectius que planteja, adequació objectius-continguts, seqüenciació deis nivells de
dificultat, metodología utilitzada, documentació que s'hi acompanya, instruccions
d'ús, etc.

Des del punt de vista técnic, caldrá teñir en compte aspectes com ara
memoria requerida, periférics necessaris, targetes especiáis, modificado de
valors com: velocitat d'execució, mida deis carácters, colors, etc.

Peí que fa al tipus de programes educatius, podem distingir-ne tres:

- Programes d'aprenentatge estructurat que presenten els continguts
seqüenciats de manera precisa i ordenada. Els alumnes poden practicar habilitats
d'aprenentatge i pot avaluar-se'n fácilment els processos.

- Programes d'aventures i simulació que sitúen el subjecte en un context de joc
on la presa de decisions hi ¡uga un paper primordial per a la resolució
satisfactoria de les tasques. El seu contingut varia enormement. Requereixen més
dedicado per part del professor, ¡a que els objectius no hi són clarament
delimitáis. Es important contextualitzar-ne l'ús en el currículum de l'alumne, de
manera que no es converteixin en activitats ai'llades.

- Programes oberts que són eines que permeten al professor o a l'alumne de
determinar qué és el que faran. Són esquelets que han d'omplir-se de contingut i
es poden realitzar sempre que calgui les modificacions pertinents. Ofereixen més
possibilitats per ampliar el currículum, i també requereixen un treball més gran per
part del professor, pero els resultáis compensen enormement l'esforp inicial. Una
modalitat d'aquest tipus de programes són els que permeten el seu maneig des
d'un dispositiu especial: el Teclat de conceptes.
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Unes altres modalitats de programes oberts el constitueixen els processadors
de textos, les bases de dades ¡ el llenguatge Logo.

Existeixen, a més, uns altres ti pus de programes que servirien per treballar
aspectes específics ¡ "compensar" determinades dificultats. En aquest sentit, es

poden distingir:

. Dins de les dificultats auditives programes d'intervenció logopédica per
reeducado de la veu, programes per estructurar el llenguatge, etc.

. Dins de les dificultats visuals, programes específics d'ampliació d'imatge,
etc.

. Dins de les dificultats manipulatives, programes de sistemes de comunicado
(Bliss...), processadors de text per escombrat, etc.

. Dins de les dificultats manipulatives, programes de control de l'entorn.

ADAPTACIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE L'ORDINADOR

Ja s'ha esmentat anteriorment que cal "rehabilitar" l'ordinador per tal que siguí
accessible a tots els subjectes, per a la qual cosa s'haurá de teñir en compte les
dificultats que puguin presentar-se per poder solucionar-les.

- Peí que fa ais subjectes amb dificultats motrius, existeixen adaptacions que
es refereixen tant a l'entrada d'informació (input) com a la sortida d'informació
(output).

a) Quant a l'input, el principal problema que es presenta és el maneig del
teclat convencional. Per solucionar aquest problema d'accés, es treballa amb
periférics adaptats (premedors, emuladors de teclat...), de manera que el subjecte
amb qualsevol moviment residual pugui activar l'ordinador.
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Existeixen, a més, altres sistemes d'entrada d'informació a l'ordinador com

són: reconeixement de la veu, emulador de ratolí, etc.

b) Quant a l'output, un mitjá que pot ser de gran ajuda és la síntesi de veu.

- Peí que fa ais subjectes amb dificultáis auditives, no existeixen problemes
especiáis d'accés. Malgraf tot, cal teñir en compte que quan la sortida
d'informació siguí per via auditiva (xiulet, música, veu), cal que vagi reforjada per
un estímul visual.

- Els subjectes amb dificultáis de visió poden trabar grans problemes d'accés
a l'ordinador, que es poden obviar amb la utilització de teclats especiáis
(Braille...). Quant a la sortida d'informació, un deis recursos que més promef és la
síntesi de veu. També h¡ ha ¡mpressores en Braille. Per ais subjectes amb alguna
resta de visió, les solucions van encaminades a l'ampliació de la imatge de la
pantalla per un sistema de zoom.

- Peí que fa ais subjectes amb dificultáis d'aprenentatge, que no presenten cap
altre problema associat, no h¡ ha, en principi, problemes d'accés. Les dues
aportacions més importants de l'ordinador són la seva gran capacitat de motivació
i la seva paciéncia. A més, és fonamental disposar de bons programes educatius,
que haurien d'estar ben dissenyats quant a quantitat i a qualitat d'informació
(instruccions molt senzilles, colors i contrastos adequats, eliminado d'elements que

puguin distreure, etc.), per facilitar més atenció i motivació de l'alumne i,
conseqüentment, més bon aprenentatge.

ESTRATÉGIES PER SELECCIONAR ELS DISPOSITIUS ADAPTAIS

A l'hora d'adaptar qualsevol d'aquests dispositius adaptats, i sobretot, en el
cas deis subjectes motones, cal prendre la solució que sigui menys restrictiva per
al subjecte i que l'apropi més a la normalitat en l'ús de l'ordinador. L'entrada
estándard a l'ordinador és el teclat. Per aquesta raó, la primera estratégia que
s'hauria d'utilitzar és la de modificar el teclat mantenint la seva estructura de
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dispositiu d'entrada esfándard (carcasses...). Si l'ús del teclaf no és possible,
utilitzaríem els teclafs alternatius o commutadors.

Per fer l'elecció adequada és molt ¡mportant efectuar una bona avaluació
global del subjecte, que ha de contemplar-se des de fots els ámbits ¡ efectuar-se
en equip pels professionals que intervenen en l'educació del subjecte.
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LA INFORMÁTICA I L'EDUCACIÓ DEL DEFICIENT VISUAL.

Ignasi Terrosa'

Abans de parlar deis aspectes educatius de la informática al Centre de Recursos
Educatius "Joan Amades", que l'ONCE té a Catalunya, cal fer una presentació
previa del panorama actual de les tecnologies aplicades a la deficiéncia visual.

I, EL PANORAMA ACTUAL

En aquesta visió general ¡ntentarem mirar més enllá del que disposem actualment a
les escoles, ¡a que aixó ens permetrá acostar-nos al futur proper.

Els camps en els quals la tecnología permet millorar més la qualitat de vida del
cec són, principalment, el control de l'entorn (problemes de mobilitat i orientació) i
l'accés a la informado escrita.

El control de l'entorn. Entre la tecnología que millora el control de l'entorn figuren
els aparells que utilitzen ultrasons, láser, ¡nfraroigs, vídeo, etc. per detectar les
formes deis objectes i les transformen en so o tacte. Són molts els projectes que
amb més encert o menys han abordat el tema i molt pocs els que fins ara han
sortit deis laboratoris. El seu cost molt elevat acostuma a ser desproporcionat
respecte a les innombrables limitacions que presenten. Malgrat tot, el futur en

aquest camp és esperanqador a mitjá i llarg termini, i anirá molt lligat ais avenpos

que faci la robótica en el camp de la visió artificial.

L'accés a la informado escrita. Les possibilitats d'accés d'un cec a la informado
escrita han canviat radicalment durant aquesta década a remóle del
desenvolupament que ha tingut la microinformática. Distingirem aquí entre la
informado apareguda en una pantalla i-la informació escrita sobre paper.

1
Ignasi Terrosa és responsable d'informática al Centre de Recursos Joan Amades de l'ONCE a

Barcelona.
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1. LECTURA D'UNA PANTALLA

A final deis anys setenta i comenpament deis vuitanta, la falta d'estandardització
entre els equips motiva que el desenvolupament de les maquines per a cees es
fes de forma paral-lela, sense aprofitar el software existent en el mercat.

La situado canviá radicalment amb l'aparició del PC i la seva posterior afirmado
com estándard en el mercat de microinformática. A més, les seves

característiques d'arquitectura oberta, el fet de ser una máquina principalment
orientada a textos, la seva possible utilització com a terminal intel ligent d'un
mainframe i la gran quantitat de software existent el fan idoni per a la seva

adaptació. Així, dones, hem passat en pocs anys de fer ordinadors adaptats per
a cees a comercialitzar adaptacions per ordinadors.

Actualment són ¡a nombroses les adaptacions aparegudes en els darrers anys per
PC. Podem distingir-les en funció que el mitjá al qual s'adrecen siguí visual, táctil o
auditiu:

a) AMPLIADORS DE PANTALLA. Aquests dispositius permeten seleccionar la zona
del text que s'ha d'ampliar i presenten les imatges engrandides en la pantalla.
Habitualment se serveixen d'un ratolí per simular els moviments d'una lupa. El més
conegut d'aquests productes és el VISTA de TSI, que utilitza una aproximado
mixta de hardware i software.

Els ampliadors de pantalla están dirigits a aquelles persones que disposen d'una
resta visual pero necessiten forpa ajuts óptics per llegir. La seva utilització és
preferible a les adaptacions esmentades més avall, ja que manté el mitjá original,
cosa que permet d'accedir tant a gráfics com a textos.

b) LINIES BRAILLE. Consten d'un display de braille efímer en el qual es mostra
part de la pantalla (normalment d'una línia) i un petit teclat per controlar-la. La
generado deis símbols braille es fa aixecant o amagant uns punts activats per un
electroimant o una cerámica piezoléctrica.

La limitado del braille de sis punts a 64 símbols, contra els 128 o 256 símbols
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deis codis reconeguts habitualment pels ordinadors (codi ASCII5) ha portat a la
utilització d'un alfabet braille de vuit punts (braille computeritzat) que asseguri la
correspondéncia exacta entre els símbols en la pantalla i en braille.

En aquest dispositiu la informado no es manté en el mateix mitjá, cosa que implica
una pérdua d'informació (la que es presenta en forma de gráfics), pero sí manté en
canvi l'estructura espacial de la pantalla. Les seves característiques el fan forpa
adequat si no fos per l'elevat preu (més d'un milió) i peí requisit imprescindible de
dominar bé el braille, que no fots els cees compleixen.

c) SINTETITZADORS DE VEU. Són aparells que transformen en veu el que surt a la
pantalla i, amb l'ajut de certs programes, permeten les funcions necessáries per
consultar la pantalla de diferents maneres. Alguns exemples en llengua castellana
són el VERTPLUS de TSI i CIBERVEU.

El mitjá de la informado també varia, igual que en les línies braille, pero el més
¡mportanf és que la informació canvia l'estructura espacial propia de la informació
escrita per una estructura temporal característica de la informació oral. Tanmateix,
els sintetitzadors de veu donen una seguretat més gran a l'usuari novell en sentir la
tecla pitjada sense necessitat de retirar les mans del teclat i, també, poden
aconseguir velocitats de lectura molt superiors a les del braille quan es tracto de
revisar textos. El fet que utilitzin una tecnología purament electrónica (davant de
l'electromecánica de les línies de braille) els permet de presentar-se amb preus
molt més a l'abast de l'usuari, la qual cosa facilita molt la seva difusió.

Per tot aixó pensem que els sintetitzadors de veu són un bon complement tant per
a la seva utilització conjunta amb línia braille, com per a aquells que llegeixen la
pantalla (ampliada o no) i tenen dificultáis de lectura. El fet de no exigir el
coneixement previ del braille els fa també adequats a aquelles persones que
encara no coneixen o no dominen aquest codi.

Enfront deis dispositius per PC, existeixen d'altres maquines més limitades pero
autosuficients (no precisen estar connectades a cap ordinador per funcionar, tot i
que algunes poden fer-ho) que incorporen síntesi de veu o displays braille.
Normalment, destaquen per la seva mida redu'ida i están orientades cap a
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funcions molt concretes: calculadores, agendes electróniques (BRAILLE & SPEAK),
etc.

El continu augment de poténcia de cálcul i capacitat de memoria deis ordinadors
personáis ¡ la millora de prestacions del monitors han fet possible la
generalització deis entorns gráfics basats en finestres, deis quals el MAC de
APPLE fou pioner. La vistositat de les pantalles basades en icones i la senzillesa
de maneig del ratolí provoquen l'emigració del software de la familia PC cap a

aquests entorns. L'éxit creixent de WINDOWS de MICROSOFT i ¡'expectativa
creada peí PRESENTATION MANAGER de OS2 són una bona mostra d'aquesta
tendencia.

Aquesta evolució no afectará segurament els actuáis usuaris d'ampliacions de
pantalla, que possiblement vegin millorades les prestacions per la incorporació en
el soft d'efectes gráfics amb els quals poden millorar o fins i tot substituir
l'ampliador de pantalla. El panorama, en canvi, es presenta molt diferent per a

aquells que utilitzen la línia braille o els sintetitzadors de veu, ¡a que amb la
tecnología útilitzada actualment en aquests aparells estem encara molt lluny de
poder comercialitzar una pantalla táctil. Per tant, haurem d'esperar de les
recerques en nous materials la resposta per poder arribar a construir pantalles
táctils de resolució suficient. Pero encara no n'hi ha prou amb aixó, ¡a que els
textos presentats en formes d'escriptura normal amb relleu són excessivament
complexos per a la seva lectura táctil, per tant, caldran també programes que

permetin reconéixer les imatges (icones, lletres, gráfics) per poder ser llegides
posteriorment en braille o per un sintetitzador de veu. Mentrestant, la preséncia
de programes orientáis a text queda assegurada durant uns quants anys per
l'eficiéncia que permeten.

2. LECTURA SOBRE PAPER.

La informática té en aquest camp dues aplicacions molt importants: la transcripció
al braille i la lectura directa de documents.

a) IMPRESSORES BRAILLE. Aquests aparells no han servit només per donar un
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servei a l'usuari personal d'informática, sino que han provocat una auténtica
revolució en la producció de textos en braille. La varletat de models i marques

aparegudes van des de les ¡mpressores de baixa velocitat (30 cps) per a l'ús
personal fins a les de gran velocitats (200 cps) o les de clitxés de zenc per a les
¡mpremtes. La incorporació de programes de reconeixement óptic de carácters
(OCR) en els equips de transcripció ¡ la possibilitat que les editorials
¡nformatitzades cedeixin els seus textos en suports informátics per a la seva

posterior impressió en braille, acabaran de transformar un servei vital per ais
cees, agilitant-lo i flexibilitzant-lo.

b) LECTURA DIRECTA DE DOCUMENTS. Les primeres aproximacions fetes en

aquest camp han estat aparells orientats a transportar la imatge captada per una

petita camera a una pantalla de punts vibrants (OPTACON és el més difós
d'aquests aparells) o transformar-la en sons de diferents característiques. La
necessitat d'un llarg aprenentatge i les baixes velocitats aconseguides normalment
han condui't a la utilització de la informática per poder obtenir la informado en un

mitjá més natural (veu o braille).

Els lectors basats en la informática utilitzen programes que analitzen la imatge i
intenten trobar a quins carácters correspon. Alguns aparells d'aquests tipus,
específics per cees, són el KURZWILE (que se serveix d'un sintetitzador de veu) i
el DELTA (que utilitza un display de braille efímer).

El fort desenvolupament actual deis programes de reconeixement óptic de
carácters (OCR) per ordinador personal és molt prometedor, fonamentalment a

partir de la incorporació deis móduls d'aprenentatge automátic que alliberen
l'usuari de llegir al comenpament alguns carácters per assegurar la lectura.

II. EXPERIÉNCIA EDUCATIVA AL "JOAN AMADES".

En el Centre de Recursos Educatius "Joan Amades" s'ofereixen estudis d'EGB i
Formació professional de Ir i 2n. grau amb les especialitats d'administrativa
(orientada a telefonía), imatge i so (orientada a radiofonía) i informática, així com
cursos específics de telefonía i estenotipia. A més, es dona suport a tots els
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estudiaras amb problemes de visió a Catalunya a través d'un equip de mestres
itinerants i d'altres servéis com la unitat de rehabilitado visual o la transcripció
deis textos escolars al braille. Es disposa d'una aula equipada amb PCs,
ampliadors de pantalla, línies braille, sintetitzadors de veu, una ¡mpressora braille
i una ¡mpressora a tinta. L'orientació donada a l'aula segueix línia del Programa
d'lnformática a Pescóla (PIE) de la Generalitat, és a dir, introduir la informática tant
a la FP com a l'EGB potenciad el seu ús com a eina de gran utilitat en les tasques
escolars, i no com a fi en si mateixa (tret, és ciar, deis que segueixen
l'especialitat). Així dones, la informática es presenta a partir de la práctica,
introduint el processador de textos i les adaptacions simultániament des del
comengamenf, perqué pugui ser copsada plenament la poténcia d'aquestes. Un
cop dominat aixó, es passa a les bases de dades, fulls de cálcul, comunicacions i
altres programes.

La programació es presenta al final de l'assignatura (només en la FP) i en la
majoria deis casos no s'arriba a impartir mai. En aquest camp hem desestimat el
llenguatge LOGO per la base fonamentalment gráfica que el suporta, ¡a que ens
sembla que queda coix en desproveir-lo d'ella. En el seu lloc, optem per introduir
la metodología de programació estructurada en llenguatge PASCAL, molt més
adient ¡a que se serveix d'una esquematizado sempre en forma de text.

Tampoc no fem gaire ús de programes d'ensenyament per ordinador (EAO), ¡a que
les pantalles atapeides de dibuixos i text fan que s'empri més temps intentant
desxifrar-les que en l'aprenentatge concret. D'altra banda, l'elevat cost de
desenvolupament d'aquests programes fa inviable el seu redisseny adaptat.

Amb la finalitat d'elaborar, avaluar i corregir la metodología d'ensenyament de les
diferents adaptacions, comentar els problemes apareguts, i revisar les possibles
novetats al nostre abast, els professionals del centre que utilitzen regularment
l'aula es reuneixen periódicament en un seminan permanent en el qual també
col-labora el PIE.
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III. CONCLUSIO

Actualmenf, el desenvolupament creixenf que tenen les adaptacions per
ordinadors obre les portes del món de la informática ais cees amb unes

possibilitats d'accés a la informado mai no somiades abans. L'escola té un paper
fonamental en la difusió d'aquestes noves tecnologies.

A més a més, la informática facilita la integrado entre vidents i cees: en l'ámbit
escolar, els alumnes poden intercanviar els seus treballs amb els companys en
braille o tinta segons ho prefereixin: i en el laboral, cees i vidents poden
consultar, modificar i compartir la informació dipositada en un ordinador.

D'aquesta manera, s'obren noves perspectives laboráis per a les persones amb
deficiéncies visuals en els camps on es fa un ús massiu de l'ordinador.
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PARÁLISI CEREBRAL, INFORMÁTICA I ESCOLA

Encarna Martín Castillejos1

-Característlques de la parálisi cerebral:
Abans d'introduir-nos en el tema central, "la informática", cal que ens fem una

mínima idea de la situado de les persones afectades de parálisi cerebral:

La parálisi cerebral es defineix com un conjunt de trastorns permanents i no
¡mmutables de la positura i del moviment, per una disfundó del cervell abans de
completar-se el seu creixement i desenvolupament. Normalment es produeix una
mica abans, durant o una mica després del part. Aquesta disfundó no afecta
necessáriament la capacitat intel-lectual del subjecte. Un grau alt d'afectació
motórica, a causa de parálisi cerebral, implicará un gran handicap del subjecte en
la majoria de les árees del seu desenvolupament ¡a des de la seva primera
infantesa. Es dona, conseqüentment, una incapacitat generalitzada de comunicació,
interacció i aprenentatge.

- Ajuts tóenles:
El desenvolupament actual de la tecnología ha obert una gran via d'accés al

disminu'ft físic molt afectat que l¡ permet interaccionar amb el seu medi sócio-
cultural.

Les noves tecnologies, quan s'apliquen en aquest camp, queden emmarcades
dins de les denominades Ajuts Técnics. Aquests ajuts van des d'un petit tauler de
comunicació augmentativa, ¡oguines adaptades, petits aparells de control de
l'entorn, etc., fins a l'eina més sofisticada i amb més prestacions que és l'ordinador
i els seus periférics.

Els ajuts técnics són el pont d'accés, la má executadora o, fins i tot,
constitueixen una "prolongado" del propi eos, que donará la possibilitat de
conversar, jugar, escriure, aprendre, experimentar, etc.

Aquests ajuts també són válids per a persones amb discapacitat física greu,
no afectades de parálisi cerebral.

1 Encarna Martín és psicólogo en el centre Nadís d'educació especial de Barcelona.
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- Com accedeix ¡a persona disminuida a l'ordinador?
Si la persona afectada té un cert control motriu, podrá posslblement accedir a

l'ordinador mitjangant petites adaptacions de teclat. Pero de la mateixa manera

que pot accedir a l'ordinador, també podrá accedir a d'altres meteríais escolars;
podrá interaccionar en certa manera amb el seu entorn. En aquests casos
l'ordinador, encara que pugui ser una ajuda important, s'entén com un element més
dins deis recursos pedagógics disponibles a Pescóla.

En persones amb afectació motriu molt elevada, on no existeix una mínima
capacitat manipulativa i on normalment també es donen trastorns greus de la
parla, será molt difícil utilitzar els recursos materials habituáis, al mateix temps
que es veu sériament dificultada la comunicació. En aquests casos, l'ordinador
(¡untament amb altres ajudes técniques) pot ser com un element decisiu que permeti
que la persona surtí de l'ai’llament en qué la manté la seva discapacitat.

Per aixó, cal trobar un moviment residual voluntan de la persona: moviment
lateral de cap, aixecament d'una celia, acció de prémer un pedal amb el peu,
moviment gros de la má, bufar, aixecar l'espatlla, etc. Qualsevol moviment del
eos podrá ser utilitzat com a mitjá d'accés a l'ordinador, sempre que siguí
voluntari. Si aquest procés de recerca resulta difícil, també hem de teñir en

compte que podem entrenar moviments que en una primera avaluado no ens
semblin molt precisos.

Aquest moviment residual no cal que siguí molt coordinat o complex (aixecar
un brap, obrir o tancar el puny, etc.) sino que es pot tractor d'un moviment molt
simple i rudimentari. Així, és difícil de trobar un cas on no es pugui localitzar un
moviment residual voluntari i gairebé podem afirmar que, per molt incapacitada
físicament que siguí una persona, sempre podrem trobar un mitjá d'accés a
l'ordinador.

Aquest moviment permetrá a la persona d'accionar un ¡nterface adaptat per
tancar/obrir un Circuit, és a dir, l¡ permetrá enviar un senyal a l'ordinador. Aquest
¡nterface rep normalment el nom de commutador. Els commutadors poden ser molt
variats i el seu disseny estará en funció del tipus de moviment que s'empri per
accionar-los.

Els més utilitzats són aquells que requereixen una pressió damunt d'ells
mitjanpant el moviment residual voluntari i reben el nom de premedors:

- pedáis,
- botons de grans,
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- microruptors, etc.
Els premedors es col-loquen de manera que la persona els "premi" quan

realltza un moviment.

H¡ ha uns altres tipus de commutadors que no cal que siguin pressionats:
- De mercuri, es col-loquen a la part del eos que realitza el moviment i el

detecta quan es produeix.
- Cél-lules fotoeléctriques, s'activen quan se n'interromp el feix. Util en

moviments grossos i amplis de les extremitats,
- Sensors musculars, detecten el moviment a través de l'activació muscular,
- Etc.

Per tal que una persona pugui realitzar tasques complexes que impliquin la
utilització de nombrosos comanaments o funcions (escriure, dibuixar, calcular, etc.)
mitjancant un sol commutador, cal utilitzar un software amb un sistema
d'escombi'at. Els sistemes d'escombrat realitzen un rastreig automátic temporal
sobre les funcions del programa i permeten que el discapacitat seleccioni l'opció
desitjada quan el rastreig la posa al seu abast. Els sistemes d'escombrat també
s'utilitzen en algunes eines domestiques: rellotges digitals amb moltes funcions,
accessibles accionant-ne només un parell de botons; recerca seqüencial de canals
de televisió en el comanament a distancia, etc.

De la mateixa manera en el software amb escombrat el rastreig es realitzará
sobre lletres, funcions de dibuix, números, etc.

Tipus de Software

A continuado exposaré el software més utilitzat en aquest camp, des del
més senzill fins al més complex. Els programes descrits funcionen a través de
l'ordinador Apple lie, tradicionalment utilitzat en aquest camp, pero utilitzant els
"emuladors" que esmentaré al final, podran ser utilitzats en altres entorns
(Macintosh i PC compatible).

- Programes d'entrenament i avaluado d'accés a l'ordinador:
Al principi, i sobretot amb nens, és convenient utilitzar alguns programes

senzills per aprendre l'ús del commutador: establir la relació causa/efecte entre
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prémer el commutador ¡ un efecte visual/auditiu que apareix a la pantalla. De
mica en mica, es pot complicar l'exercici: prémer el commutador en un moment
determinat. A la figura núm. 1 podem veure una seqüéncia de l'opció "Response"
del programa "Single Input". En aquesta opció l'alumne ha de prémer el
commutador quan apareix la creu a la pantalla.

Figura núm. 1: Detall de l'opció "Response" en el programa "Single Input"

En una altra opció del mateix programa (Autoescan) l'alumne aprén a
seleccionar dins d'una seqüéncia d'escombrat. A la figura núm. 2 en podem
veure un detall: l'alumne ha d'accionar el commutador quan el coet passa per

l'opció on es troba el quadrat. El coet va saltant seqüencialment d'una opció a una
altra i es deté durant quatre segons en cada una d'elles. Si l'alumne ho encerta
rápidament l'interval va disminuint (2 segons, 1 s i 0,5 s). Aixó ens permet
determinar una velocitat d'escombrada adequada, a la vegada que serveix
d'entrenament per a l'alumne.

Aquests programes solen també informar deis resultats de l'alumne al final de
l'exercici, la qual cosa permet a l'educador deixar que aquest actu'i per si sol
mentre atén altres alumnes. Aquest tipus d'avaluació també ens permet determinar
l'eficácia del sistema d'accés (moviment i commutador).
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Figura núm. 2: Detall de l'ooció "Autoscan" en el programa "Single Input"

En aquests programes, quan Palumne ho encerta apareix un efecte audio¬
visual atractiu que actúa de reforpament. També hi ha ¡oes que serveixen
d'entrenament en l'ús del commutador i que poden resultar més atractius i
motivadors per ais nens.

- Programes d'exercitació tancats:
Són programes "educatius" que realitzen una determinada fundó, o que

permeten treballar una determinada área educativa. La seva utilitat pot ser molt
qüestionable dins de Pentorn escolar, ¡a que es limiten a reproduir situacions
d'aprenenfatge que ¡a s'han abordat amb altres recursos materials. A més, sempre
actúen de la mateixa manera i acaben per ser repetitius i predibles. En aquests
programes es reforpa Palumne quan ho encerta i se li donen ajudes quan falla.

Amb tot, en nens amb parálisi cerebral, molt afectats, poden ser de molta
utilitat perqué permeten que Palumne siguí executor de l'exercici. En teñir
afectades les seves habilitats motrius el nen no pot intervenir de forma activa en
els exercicis educatius tradicionals, per la qual cosa aquest tipus de programes

pot considerar-se una alternativa molt interessant. Malgrat aixó, la seva utilitat és
limitada perqué és difícil de trobar un programa per a cada aprenentatge. A la
figura núm. 3 podem veure una seqüéncia del programa "Balones" que permet la
práctica i la repetició del concepfe de seqüenciació numérica: prement el
commutador el nen ha d'anar col-locant tantes pilotes com indica el número.
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Figura núm. 3: Seaüéncia del programa "Balones"

- Programes d'exercitació "semi" lancats:
Són programes "educatius" que permeten treballar diverses árees, segons la

necessitat de l'educador, pero sempre mitjanpant un determinat tipus d'exercici. Es
poden considerar a la vegada tancats i oberts. Tancat perqué sempre es

plantegen els exercicis dins d'un esquema determinat, i oberts perqué permeten a
l'educador canviar de continauts.

A la figura núm. 4 podem veure un detall del programa "Necesidades
Especiales": aquí l'estructura sempre és la mateixa; una frase on manca una
paraula i tres possibles respostes. L'alumne escull l'opció que considera correcta
mitjanqant el sistema d'escombrat. En aquest cas el quadrat es va col-locant
temporalment en cada una de les respostes possibles. També aquí el programa

s'encarrega de reforjar l'alumne quan ho encerta i de donar-li ajudes quan falla.
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Figura núm. 4: Detall del programa "Necesidades Especiales"

Encara que també limitáis, són molt útils en el camp que ens ocupa per les
raons ¡a esmentades: permeten una participado activa de l'alumne en el procés
d'aprenentatge.

Aquests programes poden ser més o menys oberts, segons la seva estructura.
En el cas de "Necesidades Especiales" només es pot treballar la comprensió
lectora de frases. Pero existeixen altres programes que permeten abordar més
árees d'aprenentatge. Per exemple, a la figura núm. 5 podem veure un detall del
programa "Early Skills". L'estructura sempre és la mateixa: l'element de l'esquerra
va "saltant" de posició i es col-loca al costat de cada un deis cinc elements de la
dreta durants uns segons. Un deis 5 elements está relacionat amb el de la dreta i
l'alumne ha de prémer el commutador quan tots dos es troben a la línia.

Aquí l'educador pot treballar múltiples árees: depén deis elements que h¡
col-loqui quan construeix els exercicis: seqüenciació numérica, colors, formes,
séries, pai'sos i capitals, antónims, sinónims, pronoms i verbs, operacions
matemátiques, prefixos, sufixos, etc.

Una altra característica d'aquests programes és el sistema de registre de
resultats de qué disposen (normalment) i que facilitará l'avaluació de l'exercici. En
el cas de "Early Skills" l'educador pot obtenir un informe complet de les sessions:
% de respostes correctes, en quins ítems ha fallat l'alumne... També pot alterar
algunes funcions: que es repeteixin els ítems errats al final de l'exercici, que
l'alumne hagi de respondre dins d'un temps máxim, que s'aturi l'exercici quan es
fallí reiteradament, etc.
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Figura núm. 5: Seaüéncia del programa "Earlv Skills"

Programes oberts:
Aquests programes no determinen una área de treball específica, sino que

serveixen d'instrument per realitzar nombroses tasques. Són programes oberts els
processadors de text, les bases de dades, els fulls de cálcul, els programes de
dibuix, etc. No realitzen cap avaluació educativa pero poden servir com a mitjá
educatiu.

En el cas de la parálisi cerebral, un processador de textos accessible per
commutadors permetrá a l'alumne realitzar tasques escolars de paper i llapis, o
servirá com a eina en l'aprenentatge de la lecto-escriptura. A la figura núm. 6
podem veure un detall del programa "Mac-Apple". Un processador de textos com

aquest constituirá l'únic mitjá d'accés a l'escriptura en un nen paralític cerebral molt
afectat. A la figura núm. 6 es mostra un detall de "Mac-Apple" amb un tauler de
lletres complet, adequat per a un alumne amb coneixement avanpats de
lectoescriptura. Pero el programa permet de ser configurat de manera més simple.
Per exemple, amb un tauler de lletres reduídes; les justes per comenpar

l'aprenentatge de la lectoescriptura seguint un currículum normalitzat.
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Figura núm. 6: Detall del programa de textos "Mac-Apple"

Els programes de textos adaptats poden ser també molt útils com ojuda a la
comunicado. Cal teñir en compte que en paralítics cerebrals molt afectats i amb
problemes de parla (articulado vocal molt alterada o incapacitat de parla), la
lectoescriptura pot constituir l'unic mitjá de comunicado eficaq. Si a més es
connecta el programa amb un sintetitzador de veu, es permet la comunicado
parlada. Per a I'Apple lie també existeix un programa de textos adaptat per a
commutador que funciona com a sintetitzador de veu (Programa "Mac-Lino").

Un altre exemple de software obert d'interés són els programes de dibuix.
Quan no h¡ ha motricitat fina, no es pot aprendre a dibuixar. Pero amb un

programa de dibuix adaptat, no només es podrá dibuixar, sino aprendre nocions
espaciáis, formes, models, etc.

A la figura núm. 7 podem veure un detall del programa Picman, que permet
dibuixar utilitzant un sol commutador. Les funcions de dibuix sobre les quals
s'efectua l'escombrat están, a més, representades en símbols bliss (sistema
alternatiu de comunciació no vocal).
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Figura núm. 7: Detall del programa de dibuix “Picman",

- Programes que incideixen en aspectes relacionáis amb la discapacitat:
Són programes oberts o tancats que permeten abordar necessitats sociais ¡/o

educatives especiáis. Per exemple, un processador de textos bliss o SPC, un

programa d'aprenentatge d'un sistema de comunicació no vocal, etc. Poden
abordar també problemátiques molt especifiques relacionades amb la
discapacitat, com per exemple un programa de simulado del control d'una cadira
de rodes eléctrica. En aquest apartat queden també exclosos els programes
d'accés a l'ordinador esmentats al comenpament, i en general fots, perqué han
estat dissenyats per ser utilitzats per commutadors.

A la figura núm. 8 es mostra un detall d'un processador de textos bliss,
anomenat "Bliss board" i que pot ser accionat tant des de teclat com a través d'un
sol commutador. En aquest programa els símbols bliss están codificats per
números. L'alumne té també aquests números collocats en cada un deis símbols
del seu tauler personal. Mitjanpant un sistema d'escombrat de números h¡
introdueix la xifra que desitja i prem Return (selecciona la R). A continuado
apareix el símbol a la pantalla. "Bliss board" permet construir missatges en
símbols bliss, i és opcional el fet que aparegui el significat del símbol escrit en
castellá al damunt. Aquest text es pot passar a paper a través d'una impressora.
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Figura núm. 8: Detall del programa de textos bliss “Bliss Board"

- Emuladors que permeten utilitzar aquests programes a l'ordinador Macintosh
d'Apple i al PC compatible:

H¡ ha també alguns programes accessibles a través d'un sol commutador en
altres ordinadors, pero no tants com a l'Apple lie. Aquí n'he exposat només uns

quants per facilitar la comprensió del text.
Encara que actualment s'estan desenvolupant bastants programes adaptats en

altres ordinadors, és llástima que no es puguin utilitzar aquests, que ¡a existeixen,
i que ens permetien de treballar amb rapidesa i cobrir de manera ¡mmediata les
necessitats educatives deis alumnes. Una solució és adquirir un Apple lie, pero
cada vegada resulta més difícil perqué és un ordinador que ja no es fabrica. Una
altra solució és utilitzar un software o un hardware que, connectat al nostre
ordinador, permeti fer funcionar aquests programes. A continuació esmento alguns
emuladors que existeixen per simular el funcionament d'un Apple lie dins d'un
Macintosh o un PC compatible:

Macintosh:
- li in a Mac de Computer: aplications, Inc.
12813 Lindley Drive
Raleigh, NC 27614 USA. Tel: 919-846-141 1

- Mac + II, de Perfectec Corporation
1455 Me Carthy Boulevard
Milpitas, CA 95035 USA, Tel 408 263 7757

PC Compatible
- II in a PC de Computer: aplications , Inc
12813 Lindley Drive
Raleigh, NC 27614 USA, Tel. 919-846-141 1
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- Trackstar 1 28, de Diamond Computer System, Inc
1 225 Tiros Way
'Sunnyvale, CA 94086 USA Tel. 408-736-2000
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LA INFORMÁTICA EN LA FORMACIÓ I LA INTEGRACIÓ LABORAL DE

PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

Jordi Escoin Homs1

En el centre de formado professional ocupacional "Pont del Dragó" de
Barcelona, s'hi ¡mparteixen les especialitats d'Informática, Disseny i Audio-visuals,
per a persones amb grau elevat de discapacitat física. Aqüestes tres orees,

avantguardistes i en constant expansió, són accessibles a la persona amb
discapacitat grades a les noves tecnologies, que l¡ permeten realitzar tasques
que mai amb anterioritat no han estat al seu abast. L¡ permeten d'accedir a una
formado professional i aprendre a realitzar tasques professionals.

Hem de teñir en compte que la persona amb discapacitat física difícilment
podrá competir amb persones sense discapacitat en tasques on el volum de
producció sigui importad: una cadena de muntatge, mecanografiar amb rapidesa,
etc. Cal que cerquem árees on sigui possible prioritzar la qualitat a la quantitat,
on la persona pugui utilitzar i/o desenvolupar la seva capacitat creativa i
cognitiva. De les tres árees esmentades és possible que en sorgeixin persones

especialitzades a realitzar determinades tasques professionals i que siguin
capaces de realitzar-les "bé". L'objectiu més important del centre Pont del Dragó
és el de preparar la persona amb discapacitat per tal que pugui accedir al món
formatiu i laboral "normalitzat" amb una mínima garantía d'eficácia en la resolució
de les tasques professionals en les quals s'ha format. Aquesta és la clau de la
integrado formativa i laboral: formativa perqué s'espera que la persona arribi en
un centre de formació especialitzat, amb un determinat bagatge i amb certs
pre-requisits, i laboral perqué s'espera que sigui capap de realitzar les tasques de
forma adequada, s'espera un rendiment que justifiqui la seva contractació.

Indubtablement h¡ ha altres factors que hi influeixen: barreres arquitectóniques,
lloc de treball poc adequat o adaptat, transport, assisténcia: menjar, neteja, etc. i

1 Jordi Escoin és psicóleg en el Centre Municipal de Pont Del Dragó de Barcelona.
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que també caldrá abordar. Pero des d'un punt de vista estrictament laboral el que
és veritablement important és que la persona siguí capag de realitzar les tasques
professionals per les quals ha estat o será contractada. Aquesta és l'única forma
de poder fer front a d'altres obstacles socials que també h¡ influeixen, encara que
de fet siguí a totes les persones en general, com és el cas de l'atur. O, com molt
bé diu Francesc Roma, director del centre Pont del Dragó, "¡a s'aconsegueix prou
si el disminui'f deixa de teñir problemes margináis derivats de la propia
discapacitat, i comenga a teñir els problemes que tenim fots". En aquesf intent
d'integració socio-laboral, esperem que la persona amb discapacitat pugui
superar els seus problemes margináis, i comenci a afrontar els problemes
quotidians inevitables que sorgeixen de la plena participado social.

Les noves tecnologies

A continuado veurem com tot aixó és en gran part possible grácies a la
utilització de les noves tecnologies.

Mitjangant la informática és possible d'accedir a aplicacions que permeten
desenvolupar tasques laboráis professionals (ofimática, disseny, CAD, vídeo i
áudio, etc.). Tasques que normalment són susceptibles de ser abordades a través
de l'ordinador. I, actualment, també grácies a la informática, podem aconseguir
que una persona amb discapacitat física puguí controlar un ordinador (i tot allá
que s'hi pugui fer) per molt greu que siguí la seva incapacitat. En aquells casos en

qué l'habilitat manual es vegi greument disminuida o alterada caldrá utilitzar
mitjans informátics que permetin que la persona pugui controlar l'ordinador a través
d'uns altres moviments voluntaris del eos, com bé ha explicat Encarna Martín en
el capítol anterior.

L'ajuda de les noves tecnologies resulta ser molt eficag, en afectacions com
la parálisi cerebral, l'infart cerebro-vascular (embolia), lesions medul-lars greus,
traumatismes cranials amb lesions irreversibles, atrofia muscular progressiva,
esclerosi, etc. En alguns casos aqüestes ajudes ¡nformátiques permetran o faran
possible la integrado socio-laboral, i en altres casos s'aconseguirá, en part, la
reinserció social i laboral.
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Es evident que la informática no només aporta una ajuda que permeti una

integrado laboral satisfactoria, sino que constitueix també una eina facilitadora
de la integració social: és una ajuda molt important en la comunicació i la
interacció social, en l'ocupació del temps lliure, que permeti, en definitiva, un
considerable augment de la QUALITAT DE VIDA de la persona, la qual cosa li
permet una autonomía més gran, més intimitat i capacitat per valdre's per si
mateix. Es per aixó que aqüestes ajudes no s'han d'aplicar només en l'ámbit
formatiu i laboral, sino que han de constituir una eina al servei de la persona,
utilitzable en la majoria de situacions. Actualment l'ordinador és encara una eina
de "racé": está en un determinat lloc i és molt possible que només estigui
disponible a determinades hores (laboráis, escolars, etc.).

No té sentit que la persona disminuida siguí capa? i autónoma només en

algunes ocasions. Hem d'introduir també aquesta eina d'ajuda en l'ámbit familiar
(l'ordinador a casa) on també pugui ser utilitzat per qüestions de control de
l'entorn (contestar el teléfon, obrir portes, canviar canals de televisió, etc.)
¡untament amb d'altres aplicacions electróniques dissenyades amb aquesta
finalitat. Seria ideal que l'ordinador acompanyés la persona tothora per ser una

ajuda també en la comunicació: síntesis de veu, sistemes augmentadors de
comunicació... (Basil, c. i Ruiz, R., 1985), per la qual cosa haurien de desenvolupar-
se sistemes portátils poc aparatosos, discrets pero eficaqos. El prototipus ideal el
constitueix la imatge del professor Howking, científic anglés que pateix una greu
disminució física, pero que disposa d'un sosfisticat sistema informátic portátil que li
permet sortir de l'aíllament vegetatiu a qué el sotmet la seva discapacitat. A
l'Estat Espanyol existeix ¡a alguna experiéncia realitzada en aquest sentit:
desenvolupament de sistemes portátils informátics que estiguin sempre a l'abast
de la persona quan aquesta els necessiti (Gardezábal, 1987).

Abast de l'aplicació informática

Actualment la informática és utilitzada en un gran nombre d'ocupacions
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laboráis, ¡ en alguns casos ha substituTt gairebé en la seva totalitat a d'altres
mitjans tradicionals: comptabilitat, facturació, control de stocks, dibuix técnic,
estadístiques, etc.

En aqüestes tasques la persona amb discapacitat veu augmentades les
possibilitats d'integració laboral, ¡a que pot accedir a l'ordinador per realitzar-les.
Cal que es tingui en compte que l'ordinador constitueix el seu paper i el seu llapis
i que no disposará d'altres mitjans per a dur-les a terme. Així, com més s'utilitzi la
informática en l'ámbit laboral, més augmentades es veuen les possibilitats
d'integració laboral de persones amb gran discapacitat física.

Pero, prenent la idea de l'ordinador com a eina d'ajuda, hem de reflexionar
sobre les possibles tasques que s'hi podran realitzar: la persona discapacitada
podrá, com ¡a hem vist, accedir a tasques normalment informatitzades, pero
també podrá realitzar altres tasques on normalment la gent no utilitza l'ordinador.
Per exemple: en un equip de muntatge de vídeo se sol utilitzar una taula
controladora que permet que el muntador realitzi la seva feina i, encara que está
utilitzant un sistema electrónic, no utilitza necessáriament un ordinador. Amb tot,
una persona amb discapacitat, amb un interface de hardware i de software
adequat podrá realitzar les mateixes tasques que amb la taula controladora
queden fora del seu abast per manca d'una habilítat manual apropiada. Altres
exemples: control d'entrada i de sortida de persones en tasques de consergeria,
com paper i llapis en tasques escolars i professionals (Venderheiden, G. 1982), i,
en definitiva, en qualsevol tasca on normalment s'utilitzen les mans i és susceptible
de ser informatitzada.

Podem concloure que l'abast de l'ús de la informática pot ser diferent de
l'entés com a usual. Hem de teñir en compte que on podem utilitzar l'ordinador per
comoditat (podem utilitzar-lo segons creguem convenient), el discapacitat
l'utilitzará per necessitat, ¡a que no disposará d'altres mitjans.

Característiques del sistema informátic

Caldrá utilitzar l'ordinador principalment utilitzat per la resta de la comunitat
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quan calguin realitzar tasques usualment informátiques. Per exemple, si en la
majoria d'empreses s'utilitza el PC compatible en Ofimática, o el Macintosh
d'Apple en Autoedició, és lógic que formem i ensinistrem el discapacitat en l'ús
d'aquests ordinadors. En canvi, si la persona necessita realitzar altres tasques o

desitja utilitzar l'ordinador com ajuda en la comunicació, haurá d'utilitzar el
sistema que millor s'adapti a les seves necessitats i a les seves característiques;
el més fácil d'utilitzar per ell i, fins i tot, el sistema que més li agradi. Es a dir,
com ajuda personal, caldrá utilitzar un sistema personal, no necessáriament
comunitari. El que és ideal és que ambdues necessitats, la comunitaria i la
personal siguin accessibles per a un mateix tipus d'ordinador.

Actualment, potser, els entorns iconográfics com el de Macintosh d'Apple són
els més adequats per a un ús personal, perqué la interacció home-máquina és molt
més senzilla i, en conseqüéncia, com veurem, l'entorn és més fácil d'adaptar. Pero
també s'ha d'assenyalar que la informática tendeix cap a l'ús de sistemes
operatius cada cop més senzills i que hi ha una mena d'acord no escrit d'avanpar
per aquest camí: Sistema Windows en PC compatible, inclusió d'accés a
comanaments mitjanpant menús en la majoria de les darreres versions de software
estándard, possibilitat de compartir informado mitjanpant els nous sistemes de
comunicacions entre diferents ordinadors, etc.

Com més senzill siguí l'ús d'un ordinador més adaptable resulta a persones
amb discapacitat física, i en aquest sentit el mercat juga a favor del discapacitat.
Un exemple ciar el constitueix l'aveng de la informática en processos de
multitasca, on l'usuari pot realitzar diverses operacions o tasques a la vegada.
Aixó pren especial relleu en el camp de la discapacitat (Vanderheiden, G., 1982)
perqué permetrá a la persona de realitzar simultániament diverses tasques en
situacions on la persona sense discapacitat ho fa de manera habitual: pot estar
utilitzant un processador de textos, pero interromp momentániament la seva feina
per realitzar un cálcul amb la calculadora de butxaca, atén una trucada telefónica
o pren nota d'una informado que li passa un company. Reprenent la dualitat
comoditat-necessitat abans esmentada, observem que el discapacitat no té una
altra opció que l'ús d'una calculadora, d'un bloc de notes o d'un control telefónic
informatitzats.
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La configurado actual deis ordinadors també facilita el seu ús a persones amb
discapacitaf: la utilització de dises durs augmenta l'autonomia de la persona

perqué li permet d'accedir a la informació sense l'ajuda de tercers i evita
problemes físics a l'hora d'introduir o de treure un disquette de l'ordinador. Utilitzar
alimentadors de fulls en ¡mpressores matricials, o utilitzar ¡mpressores lásser,
disminueix els problemes d'accés a la informació impresa en evitar l'ús farregós
del paper encadenat: col-locar bé el paper, arrencar els fulls i els forats
laterals, etc. Les xarxes locáis permeten superar barreres físiques i de
comunicació, quan la persona no pot anar d'una dependéncia a l'altra per si sola.
L'ús de CD rom (Compact Disc rom), permetrá l'accés a enciclopédies
informatitzades, cosa que facilitará al discapacitaf tasques de consulta que mai no
han estaf al seu abast per raó de la impossibilitat d'agafar i manipular un Ilibre.
Els Scanner, que permeten digitalitzar textos i imatges, facilitaran l'ús de material
en principi no informatitzat, que siguí necessari per a la resolució de tasques, etc.

Com podem veure, la informática en el seu avenp va també solucionant , de
mica en mica, alguns problemes importants, sobretot peí que fa a l'accés i
utilització d'informació.

Característiques de l'accés a l'ordinador

Al capítol anterior s'han descrit ámpliament les diverses adaptacions que
permeten a una persona amb una discapacitaf física molt elevada, d'accedir a
l'ordinador. Pero, en utilitzar un sistema d'accés tan especial, hem de recorrer
normalment a software específicament dissenyat per a persones amb discapacitaf
(software adaptat). En l'etapa escolar aixó pot teñir poca importáncia, pero a
mesura que la persona es fa adulta es veurá més necessitada d'utilitzar software
estándard, i també quan es formi en árees professionals determinades,
necessitará utilitzar software professional, com fa la resta de la gent.

En persones ¡oves/adultes l'ús de software adaptat se centrará en árees
personáis com el control de l'entorn, la comunicació (síntesis de veu i utilització de
sistemes augmentatius) o en árees de rehabilitació per incidir en problemátiques
molt concretes.
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Per accedir al software estándard utilitzant un sistema d'entrada tan simple
com un commutador, cal recorrer a uns programes especiáis. Són programes
anomenats transparents o residents que es poden utilitzar a la vegada que
s'utilitza un altre programa (Vanderheiden, G. 1982). Per exemple: un display de
lletres i números accessible mitjanpant escombrat automátic (vegeu capítol
anterior) que ens permeti escriure en un processador de textos normal, sense
utilitzar el teclat. Es a dir, es tracto de sistemes que ens permeten "adaptar"
d'alguna manera el software comercial. Es tendeix al desenvolupament d'aquests
programes residents per no haver d'adaptar cada un deis programes comerciáis,
tasca gairebé impossible perqué implicaria un esforp i un cost molt eleváis.
Aquests sistemes també es poden desenvolupar per hardware.

Si la persona pot accedir amb algunes adaptacions senzilles al teclat de
l'ordinador (licorni, cobertor de teclat, bloquejadors de tecla, etc.) podrá, en

principi, accedir a tot el software estándard (Escoin, 1988). Pero, actualment,
molts deis ordinadors utilitzen el ratolí (mouse) com a dispositiu d'entrada a
l'ordinador. Aquest element, de dimensions similars a un paquet de cigarrets,
permet moure una fletxa o un cursor a la pantalla, quan es desplapa per una

superficie plana. Els entorns iconográfics, senzills, com el de Macintosh, o el
sistema Windows en PC compatible, són controlats peí ratolí. Aixó és d'especial
importáncía perqué és relativament senzill adaptar un ratolí o desenvolupar un
emulador de ratolí que ens permeti controlar la fletxa amb facilitat. Emuladors com
"Multimouse" (figura núm. 6) -desenvolupat al Pont del Dragó- permeten moure la
fletxa mitjanpant ¡oes de teclats de direccions: tecles grans, petites, ¡oes de
pedáis, Joystick anatómic, etc. O com "Head Master" (figura núm. 4), sistema que

permet moure la fletxa mitjanpant petits moviments de cap, etc.

Per exemple, en el cas de l'ordinador Macintosh el 100% del software está
controlat per ratolí. Si aconseguim que una persona amb discapacitat física
elevada utilitzi aquest sistema o un emulador del sistema, resoldrem el problema
de l'accés a l'ordinador. De fet, cree que hem de dirigir els nostres esforpos cap
al disseny de nous sistemes de control basats en el funcionament del ratolí o del
Joystick, ¡a que l'abast de l'aplicació informática podrá ser molt més gran, en

poder accedir a un nombre més elevat de programes estándard; i més eficap en
facilitar un accés més "ágil" que un sistema d'escombrat. Peí que fa a aixó, és
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interessant realitzar una avaluació periódica de l'accés a l'ordinador, perqué és
possible que amb el temps s'adquireixi I'hábilitat necessária per utilitzar sistemes
d'accés més complexos i normalitzats que no pos un simple commutador. Per
exemple: una persona que utilitzi un sol commutador de cap, pot, amb el temps,
adquirir el control cefálic necessari per utilitzar un licorni (figura núm. 1), cosa que
li permetra d'accedir directamenf al teclat. Una persona que utilitzi un pedal com a
sistema d'accés simple pot, a la vegada, adquirir amb el temps l'habilitat
necessária per utilitzar un ¡oc de pedal, cosa que li permetra utilitzar un emulador
de ratolí com Multimouse. Etc.

Tot seguit, presento una proposta d'avaluació d'accés a l'ordinador, dividida
en tres parts (fitxes): accés per commutadors, per teclat i per ratolí o emuladors
del mateix. Aqüestes fitxes están basades en l'experiéncia adquirida al centre
Pont del Dragó, per la qual cosa poden teñir certes limitacions: se centren,
sobrefot, en la problemática de la parálisi cerebral (en ¡oves/adults) i en l'ús de
l'ordinador Apple lie i Macintosh. Amb tot, cree que poden ser útils també en un
altre tipus de discapacitat i d'ordinador (PC compatible, Amiga, etc.). Es possible
que persones amb experiéncia en aquest camp aplicaf a d'altres discapacitats
físiques, o a d'altres ordinadors, puguin completar i millorar aquesta proposta.

Es pot trobar informació sobre les adaptacions i el software esmentats (al
texf i a les fitxes), en la part d'Educació Especial del Dossier "Macintosh va a

Pescóla", guia Apple per a educado (vegeu bibliografía) i, d'aquí a poc, també
en una publicació sobre el centre Pont del Dragó que actualment está en premsa.

La comprensió d'aquest text i de les fitxes será parcial si no es coneix una
mica el camp de la informática aplicada a la discapacitat. Es aconsellable, per
tant, que es consultin el máxim de referéncies esmentades i de la bibliografía en

general.
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Accés a l'ordinador

1 o 2 Commutadors

Alumne/a:
Dades personáis:

Data:

Elaborado ¡ valorado del MSIP (Pames, P., 1984). M: moviment que
realitza la persona amb discapacitat per accionar l'interface. S: situado de la
persona per poder realitzar aquest moviment i situado davanf l'ordinador. I:
interface (commutador) a utilitzar (premedor, placa, etc.). P: posició concreta
de l'interface en relació a la persona i a l'ordinador.

Moviment (part del eos): si existeixen moviments possibles, han d'avaluar-se i
decidir-ne el més adequat.

- 1 moviment - cap - dit
- 2 moviments - brap - peu

- má - so vocal
- bufada o succió - altres

Descripció del moviment:

Situado de la persona: avaluar positura habitual, material necessari o canvis
necessaris per mantenir aquesta positura (cadira de rodes, distancia a l'ordinador,
inclinado del eos, etc.). Es ¡nteressant comptar amb l'opinió d'un fisioterapeuta per
evitar positures funcionáis que, malgrat tot, poden originar, amb el temps, danys
físics o fisiológics.
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Descripció de la situado:

Interface (commutador):

- 1 commutador
- 2 commutadors

Descripció de l'interface:

- flexo o llum
- premedor manual
- premedor de placa
- commutador mercuri
- cél - lula fotoeléctrica
- amb TeleClic1*

- pedal doble
- pedal cadira
- mini pedal
- commutador d'aire
- per so
- altres

Posició de l'interface: avaluar la posició concreta de l'interface en relació a la
persona i a l'ordinador. Situació concreta (a la taula, inclinat, 2 cm per sota de la
barbeta, etc.). Evitar que el commutador interfereixi en el camp de visió de la

TeleClic: commutador de control remot, sense cables. Pot ser necessari en casos on els cables
representin un obstacle, o quan la persona ha de dur de manera permanent el commutador fix a la
cadira.
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persona, sobretot en visió directa a l'ordinador. Observar possibies canvis de
posició del commutador en ser utilitzat, corregir i millorar posició si es donen.
Observar si se'n millora o empitjora l'ús en ser visible o no el commutador per
l'usuari.

- Commutador visible - Canvis de posició - Diverses posicions
per a la persona en ser utilitzat correctes

Descripció de posició:

Práctica en el maneiq de l'lnterface (Ordinador Apple lie):

S'utilitzen programes molt senzills de causa-efecte, i progressivament es va

augmentant la dificultat en el maneig del programa fins a comentar a utilitzar
aplicacions concretes: Mac-Apple, Picman, Bliss drills,...

Ir. Establir relació de contingéncia entre prémer commutador i estímul visual
i/o auditiu de l'ordinador. Es pot utilitzar qualsevol programa especial, encara que
és aconsellable d'utilitzar el programa Causa-Efecte, en el Disc Adaptados-1.

2n. Utilitzar el commutador en un moment determinat: l'usuari ha d'aprendre a
utilitzar el commutador davant d’un estímul. Ha d'aprendre a esperar el moment
adequat. Es pot utilitzar qualsevol programa especial, pero és aconsellable
utilitzar l'opció Response Practice del programa Single Input. Com a
entrenament es poden utilitzar el ¡oc de la Granota i de l'Avió en el disc Adaptados-
1. El temps d'espera es redueix progressivament.
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3r. Utilitzar el commutador per elegir una opció determinada: l'usuari ha
d'aprendre a utilitzar el commutador davant d'un estímul entre altres estímuls:
situació d'escombrat o de reastretig temporal. Interessant utilitzar l'opció
Austoscan Practice del programa Single-lnput, o bé dissenyar exercicis amb
el disc Early Skills. En Autoscan Practice, el temps de laténcia entre opcions de
l'escombrat disminueix: 4, 2, 1 i 0.5 segons. Serveix per determinar una velocitat
mitjana d'escombrat.

4t. Saber si l'usuari pot utilitzar un escombrat continu, només activat menfre es
manté premut el commutador. Seqüéncia habitual: Ir. prémer-deixar anar, s'inicia
l'escombrat; 2n. prémer-deixar anar, s'escull opció. Seqüéncia continua: Ir.
prémer, s'inicia l'escombrat; 2n. deixar anar, s'escull opció. Aconsellable utilitzar
l'opció Hold/Release Practice del disc Single-lnput. Aquest sistema
d'escombrafs s'utilitza en molts pocs programes ¡a que és més difícil i requereix
més habilitat motora. Amb tot, sol ser més eficaq que el que és habitual. D'interés
si s'utilitzen 2 commutadors.

5é. I nici en la utilització de programes: Necessitats especiáis, Mac-Apple,
Picman, Bliss Drills, Bliss board, etc. Hem d'assegurar-nos que l'alumne comprén el
funcionament del programa abans d'intentar iniciar l'aprenentatge. Si no fos així,
les dades obtingudes podrien estar distorsionades a causa d'una mala utilització.

6é. Entrenament i formació en el moviment útilitzat. Es possible que l'usuari
siguí eficaq en el moviment només en ocasions. Un període d'entrenament (dut a
terme si és possible sota la direcció d'un fisioterapeuta) pot eliminar aquests
inconvenients. Sino, les dades obtingudes poden també quedar distorsionades a
causa del mal funcionament del MSIP.

7é. Amb l'entrenament es guanya habilitat, així que és aconsellable intentar
disminuir la laténcia d'escombrat de forma periódica. L'escombrat rápid sol
millorar el rendiment en els exercicis, en ser més dinámics i seguits.

8é. Revisar periódicament l'avaluació d'accés a l'ordinador. Pot ser que
l'habilitat motora adquirida amb el commutador permeti l'ús de sistemes estándard:
teclat-licorni, emuladors de mouse o Joystick, etc.
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Accés a Pordinador

Teclat

Alumne/a:
Dades personáis:

Data:

Ord¡nador/s normalment util¡tzat/s:
-Apple lie -Macintosh ED plus - PC compatible teclat normal
-Apple lie -Macintosh SE o II - PC compatible teclat expandit
- Amiga - Commodore - Altres

Tipus d'accés:
- Licorni (fig. 1) - Un sol dit o punxó - Més d'un dit o punxó

És necessari?
Cobertor de teclat: - transparent

- opac

- En el cas deis ordinadors compatibles cal teñir en compte que el teclat sol
variar segons la marca.

- Bloquejadors de tecla físics. - Bloquejadors de tecla per software
(f¡g- 2)

- Tecles bloquejables: totes les tecles de fundó: control, SHIFT o Majúscules,
Opció, Comanament, alt, C=, etc.

- En el cas d'accés per licorni o per un sol dit (o punxó) sempre és necessari
utilitzar bloquejadors de tecla.
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- Feedback auditiu
Útil en accés per licorni, ¡a que l'usuari perd de vista la pantalla en prémer la

tecla.
Al Macintosh s'utilitza TypeWriter, a l'Apple lie h¡ ha alguns programes que

disposen de feedback (Mac-Apple). Es pot col-locar fácilment un estímul auditiu
en programes fets en Basic.

- Eliminar repetició de tecla. Útil en resposta motora lenta.
A Macintosh a través de Panel de control. A Apple lie mitjanpant adaptació

hardware (utilitzar Apple lie amb Interruptor eliminador de tecla).

- Control de mouse des de teclat: - Accés fácil a Macintosh
- Tecles de direcció a PC IBM*
- Adaptació en teclat Comodore 64
-Tecles de direcció a Amiga **

*Només en alguns programes es pot controlar el cursor del mouse a través
de les tecles de direcció o del teclat numéric.

* S'ha de desbloquejar la tecla "Amiga" permanentment.

- Aconsellable utilitzar software adaptat o entorn iconográfic:
- Icons en Menús a Macintosh* (fig. 3)
- Augment quadres de diálegs a Macintosh **
- Sistema iconográfic o automatitzat a PC

(Windows, Gem, Norton, etc.):
‘Útil quan s'utilitza un sistema de comunicado no vocal.
* * ÜtiI quan s'utilitza Accés Fácil i aconsellable en general.
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Fig. 1: Accés mitjangant licorn. Fig. 2: Ús de bloquejadors de tecla.

Fig. 3: Inclusió d'icons en menús: la franja de selecció augmenta el triple. Els icons
poden ser símbols d'un sistema alternatiu de CNV.

Accés a I'ordinador

Ratolí (mouse) o emuladors
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Alumne/a:
Dades personáis:

Data:

Problemes estándard d'accés Mouse estándard:

A) dificultat en desplagar el mouse sobre superficie (moviments imprecisos). Vegeu
figura MI.
B) dificultat en "arrossegar" o "moure", desplagar el mouse tenint el clic premut.
Vegeu fig M2.
C) sol aixecar involuntáriament el mouse de la superficie, en desplagar-lo. Vegeu
figura M3.
D) dificultat en fer clic o doble clic sense moure el mouse.

E) bon control manual pero manca de coordinado visomotriu.
F) control improbable per manca de motricitat fina i grossa.

Alternatives d'accés

Per superar problemes A, B, C i D

- Utilització simultánia d'Accés Fácil (per a clic) i mouse
- Utilització de turbo mouse (trac-ball) (fig. 5)
- Utilització simultánia d'Accés Fácil (per a clic) i turbo mouse (és convenient
desconnectar clics de turbo mouse)
- Període d'entrenament (+- una setmana).
- Utilització d'adaptador mouse "Félix" o "Mouse X". Mouse x permet l'ús de
mouse estándard: - amb la má

- amb el peu
Problema tipus E

- Periode d'entrenament (+ - una setmana)
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- Presenta problemes d'orientació espacial, que han de ser tractats.

Problema tipus F

Necessari recorrer a emuladors de mouse:

- Bon control de teclat mitjampant dit, punxó o licorni:
- Control per teclat estandard (Accés Fácil)
- Emulador de mouse per tecles: Mulfimouse (fig. 6)

- Bon control cefálic:
- Head Master, amb clic de bufada/succió. (fig. 4)
- Head Master, amb clic específic (Necessária valorado de MSIP)

- Urpa cilindrica o esférica. Utilitzar una palanca de ¡oes (¡oystick) per moviment
de direccions. Joystick connectat a Multimouse. Clic de mouse específic
(necessária valoració de MSIP):

- Urpa normal; utilitzar Joystick estándard
- Urpa rígida; utilitzar Joystick dur, resistent, metál-lic, dissenyat

per a aixó.

- Teclat expandit, funcions redundes: Joc de 4 tecles grans de direcció i clic,
accessible per licorni o má. (Connectable a Multimouse)

- Control per pedáis, funcions redundes: ¡oc de 4 pedáis grans de direcció més
clic, accessible prement-lo amb el peu. (Connectable a Multimouse)
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Fig. 4: Head Master, emulador de ratolí mitjancant petits moviments de cap.

Fig. 5: TurboMouse, també conegut com trac-ball.
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Tecles de direcció

Interruptor selecció velocitat o salts

Més velocitat

Menys velocitat

ESE
E E
BEE

0 0

CEDE E E
Clic Clic interruptor Salts més petits

Salts més grans

Fig. 6: Detall de Multimouse: emulador de ratolí desenvolupat a Pont del Dragó.
Disposa de connexió per a d'altres dissenys personalitzats.
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LA PRODUCCIÓ DE SOFTWARE EN EDUCACIÓ ESPECIAL:

ESTUDI D'UN CAS

José L. Rodríguez Ulero1
Mercedes León2

El present treball exposa en síntesi una investigado realitzada a I'ICE de la
Universitat de Barcelona, durant l'any 1989. L'objectiu básic ha estat comprovar
un determinat model de treball en equip per a la realització de software i a la
vegada realitzar-lo.

L'equip ha estat format per: una especialista en trastorns de llenguatge,
parla i audició de nens deficients auditius, un dissenyador gráfic acostumat a
treballar amb ordinador i un especialista de disseny instructiu per ordinador que va
assumir també la tasca de programado. La idea básica és que la realització de
materials insfructius, i molt especialment d'aquells que tenen un suport
microinformátic, requereixen, per realitzar-se, d'un treball en equip amb, almenys,
els rols esmentats: especialista en contingut, dissenyador instructiu, dissenyador
gráfic i programador. En algunes ocasions diversos rols poden ser ocupats per la
mateixa persona (normalment tendeix a passar amb els .d'especialista en

continguts i dissenyador instructiu), encara que no sempre ha de ser així i, per

descomptaf, que les funcions a desenvolupar cal que siguin distingides.

A les seccions que segueixen, s'hi exposaran els aspectes principáis que
ha comportat aquest desenvolupament: els objectius, el disseny i la realització.
L'avaluació no ha estat feta quant a l'eficácia del programa, per més que el
procés en el seu conjunt s'hagi considerat molt beneficios per a totes les parts
implicades; un intent per comprovar la seva possible eficácia, així com millores en
els aspectes de disseny i continguts, es realitzará próximament.

'
José L. Rodríguez Hiera és professor de la Universitat de Barcelona i responsable d'lnformática

Educativa a l'ICE de la mateixa universitat.
Mercedes León és psicopedagoga a l'EAP per a deficients auditius del CREDAC-Fonoaudiológic de

Barcelona.
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I. Definido i objectius del programa

Els objectius del programa sorgeixen de constatar les peculiaritats que

adopta l'aprenentatge del llenguatge oral per ais nens deficients auditius. S'ha
d'entendre que el nen sord profund pre-locutiu no está exposat des del moment
-gairebé podríem dir uterí- del seu naixement, ni al llenguatge oral, ni a la parla de
les persones que formen el seu entorn ambiental, ni a les fonts d'estimulació
sonora que, d'altra banda, proporcionen al nen oidor informado constant sobre el
món que l'envolta.

Abans que el nen oidor hagi pogut emetre les seves primeres produccions
oráis, la seva percepció auditiva li ha permés anar escoltant milers de vegades
les mateixes paraules, les mateixes frases, en iguals o diferents situacions, en
idéntics o diversificáis contextos lingüístics, etc. Ha sentit milers de vegades alió
que després, grácies a mecanismes d'evolució i maduresa ontogénics, podrá
generar com a propi i anar-ho estructurant i ampliant grácies a tempteigs
successius amb l'entorn i al feed-back constant entre aquest i el nen.

En el cas del nen sord, pot haver-hi un gran silenci durant anys. Al nen petit
sord no li arribará la cascada d'expressions, paraules, frases i sons que
constantment es produeix al seu voltant. En el millor deis casos, i quan es detecta
el seu déficit molt (...), comenqa el procés de rehabilitació auditiva i del
llenguatge, que malgrat tot no suposa col locar-lo en condicions similars a les del
nen oidor, sino que només inicia un procés llarg i feixuc d'auténtic aprenentatqe
del llenguatge. Molts aspectes de la parla "normal" es troben afectats en

profunditat, com per exemple l'automatisme amb qué el nen oidor utilitza el
llenguatge -i que no és res més que el resultat de l'adquisició de la llengua
materna.

El nen sord trigará molt de temps abans no automatitzi part de l'ús oral del
llenguatge i, en aquest temps, la rehabilitació haurá hagut de valer-se de tants
recursos com li hagi estat possible per "exposar" el nen al llenguatge des de tots
els enfocaments perceptius possibles: vivencial, auditiu, oral, visual, gráfico-lector,
informátic...
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A partir d'un cert moment (que varia en funció d'un entramat auditiu, lingüístic,
cognitiu, psico-afectiu, social, escolar, etc.) el procés de producció de la parla en
el nen deficient auditiu está sotmés a constants reajustaments morfo-sintáctics, fruit
de variacions seqüencials que comprometen constantment el significat de les seves

produccions oráis. Aquests reajustaments morfo-sintáctics aniran donant pas, de
mica en mica, a seqüéncies de parla correctament organitzades i estables, en la
mesura en qué el nen estigui exposat a una gran freqüéncia d'ús del llenguatge,
tant des del punt de vista auditiu (percepció residual que es va ampliant
funcionalment) com des del punt de vista de l'ús de la lectura i de l'escriptura.

Es per aixó que tot tipus de material didáctic que afavoreixi una més bona
organització lingüística en el nen sord, ha de posar-se al seu abast en el moment
curricular oportú.

El plantejament inicial va consistir a realitzar un programa informátic que

pogués ser utilitzat per nens deficients auditius i que estigués dirigit a permetre
l'exercitació amb l'ordinador en relació a algún tipus de problema que tingués a
veure amb l'estructuració del llenguatge. Una análisi més detallada va permetre
precisar el problema exacte que es volia tractor: la utilització de la preposició
"en" a l'interior de la frase descriptiva de quatre elements amb verbs d'acció, així
com les condicions de la seva utilització, la poblado a la qual estova dirigit, les
formes generáis del disseny instructiu i el tipus d'integració de recursos informátics
que es desitjava."

S'ha d'entendre que no s'ha plantejat la seva inserció curricular exacta.
Contráriament, l'objectiu no és tant reforpar un aspecte curricular concret, o
realitzar una adaptado per a un determina! sector de nens, sino oferir una ojuda
per a un aspecte que sol ser adquirit pels nens sense deficiéncies auditives en la
seva adquisició de la primera llengua. Aixó mateix fa que els destinataris hagin
de ser definits amb claredat.

1. Els subjectes que poden usar el programa són aquells que, en una
considerable mesura, han estat ja exposats a l'aprenentatge de la lectura, i amb
els quals ¡a s'ha treballat, durant un cert temps, el contingut d'aquesta proposta
informática, amb l'ajut de situacions vivencials, amb recursos áudio-visuals i
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mitjan<pant una determinada didáctica rehabilitadora. Nens per a qui aquest
programa siguí un reforp semántico-visual i lector en aprenentatges ja exercitats
sobre el mateix contingut. Aixó pressuposa que les edats i els nivells escolars
deis destinataris poden oscil lar entre els 7 i els 12 anys, o potser més, ¡a que
l'edat és un factor relatiu supeditat óbviament al grau de desenvolupament cognitiu
i de competéncia lingüística. Aixó és: per accedir al programa cal un determinat
bagatge morfosintáctic i semántic, un determinat nivell léxic, una determinada
competéncia lectora i una determinada capacitat d'atenció i resisténcia al treball
continuat; simultániament, el programa será més útil per a subjectes amb
problemes d'expressió oral, ordenado sintáctica de la frase descriptiva i
utilització de la preposició "en"1. Més técnicament, el programa está destinat a
nens afectats de sordesa de percepció bilateral severa o profunda, el procés
d'aprenentatge de la llengua oral deis quals s'ha produi'f després de contraure el
déficit, és a dir, a nens deficients auditius pre-locutius. Encara que, d'altra banda,
un col lectiu no determinable en raó del déficit, de subjectes amb trastorns en la
seva expressió directament relacionáis amb els aspectes que tracto el programa,
se'n pot també beneficiar.

La idea fonamental és que l'usuari prengui consciéncia, grácies a l'estimulació
gráfico-perceptiva, de com utilitzar de forma gramaticalment correcta, la
preposició "en" en frases descriptives (i en aquest cas amb verbs de moviment).
Pero, a més, que pugui comprovar com un petit canvi en l'ordre seqüenciat de
l'estructura gramatical pot comportar un canvi drástic de sentit i fer la frase
inintel-ligible.

2. Els pre-requisits per a la utilització del programa ¡nclouen un aprenentatge
del léxic a utilitzar per part del nen. Així, expressions com: "ajuda si us plau", o
"marca la resposta correcta", o "comprovar", etc., poden ser explicades al nen
utilitzant l'ajuda de situacions áudio-visuals, imatges o dramatitzacions on

apareixen aquests continguts. Cal facilitar-l¡ el maneig ágil deis termes básics que

1 En ser impossible, per la metodologia global escollida que més endavant es comentará, un
tracfament exhaustiu de la preposició "en", hem optat per restringir el programa a un deis seus
significats básics (potser el més básic: la idea mateixa de lloc interior), a la vegada que s'han escollit
verbs de moviment o de translació, com a mínim d'activitat que es desenvolupa en un lloc. Per a
alguns detalls lingüístics i d'ús, cfr. V. García Yebra: Claudicación en el uso de las preposiciones,
Madrid, Gredos, 1988.
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utilitza el programa.

També podría ser útil recordar al nen treballs anteríors realítzats en torn al
tema del programa, o a d'altres temes relacionáis amb l'organització de la frase,
amb el fi d'exposar-lo a un cert entrenament en aspectes seqüencials de la frase,
aspectes que es relacionen amb l'ordre adequat que han d'adoptar els diversos
elemenfs. Es tracto, amb aixó, que el nen es serveixi del seu propi bagatge i que
"es posi en situació" ¡a una mica abans de relacionar-se amb el programa.

II. Disseny instructiu

Aquests objectius tan generáis es van anar concretant en d'altres molt més
específics, així com el disseny de la forma en qué havien de ser presentáis.
Básicament, el disseny instructiu suposa decidir:

1) la forma de presentació de la informado (havent-ne definit préviament els
continguts);

2) les opcions d'interacció per a l'usuari;
3) les estratégies de ramificado davant eleccions de l'usuari;
4) les formes i el contingut del feed-back, i de manera associada:
5) el tractament de l'error en les respostes de l'usuari;
6) l'avaluació a realitzar;
7) un conjunt de decisions sobre altres aspectes no inclosos en l'enumeració

anterior (disseny de pantalles, existéncia o no del módul d'ajuda, utilització del
color i del so, etc.).

El comentari sobre el disseny instructiu no pot separar-se de la definido deis
continguts i deis objectius del programa, ni, per descomptat, d'alguns aspectes
técnics referits a la realització informática; per tant, l'exposició ha d'entendre's
més com a analítica que no pas real. Exposarem les parts básiques del
programa, així com les principáis opcions de disseny que h¡ són efectuades.

El programa conté dos entorns fonamentals, així com un módul d'ajuda i una
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part reservada a l'ús del professor. Els entorns són un ¡oc ¡ una prova, mentre que
existeix un módul complementan on el subjecte pot tornar a sentir totes les frases
correctes amb el gráfic associat. A totes aqüestes parts s'hi accedeix mitjanpant
una pantalla principal (gráfic 1).

1. El módul d'ajuda está concebut perqué el nen que utilitzi Mirar y entender
(nom donat al programa) per primera vegada sápiga de qué es tracto. Aquest
módul inclou una exemplificació (no coincident amb cap frase utilitzada després
en el programa) amb una demostrado completa que inclou els passos següents:

EL JUEGO DE MIRAR Y ENTENDER

UN PEQUERO EXAMEN

QUIERO OIRLO!

HOY ESTOY CANSADO: ACABAR YA

Elige una opción haciendo “click

: i' • - 'i

AYUDA POR
FAYOR 19Profesor

Gráfic í: Pantalla principal del programa. Les principáis opcions están representadas
mitjanfant rectangles blancs sobre els quals un ¡con en forma de má es despiafa alternativament
fins que el subjecte elegeix una opció. En aquesta pantalla es pot accedir al módul d'ajuda, així
com a les parts del programa reservades al professor.

a) explicado d'alguns icons per moure's a través del programa.
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b) exemplificació del ¡oc
c) exemplificació de la prova

2. L'anomenat módul áudio, per manca d'una altra denominació, é$ una única
pantalla on el subjecte pot accedir a les sis frases digitalitzades amb els seus

corresponents dibuixos. D'altra banda, existeixen en el conjunt del programa
moltes ocasions on apareix veu digitalitzada (veu amb qualitat semblant a

l'enregistrada en un magnetofón).

L'ús de la veu parlada, tant en les opcions correctes com en les d'error, está
concebut com un factor estimulador més, en el conjunt d'elements que van fent que
el nen deficient auditiu vagi assegurant-se en l'ús de determináis elements de la
llengua.

Un gran percentatge deis grups de nens usuaris no podrá sentir aquesta veu

parlada amb qué s'acompanya el programa; aixó és, que no podrá sentir-la en
absolut atés que la seva sordesa no l¡ permetrá captar cap element sonor amb la
sola ajuda del seu audífon; només un petit percentatge deis nens podrá percebre
un petit espectre freqüencial de la parla, amb la consegüent pérdua no només
d'elements fonétics, sino també de sentit; i només a algún d'ells -potser- podría
arribar-li a ser intel ligible el missatge parlat, si bé no perfectament, sí com a
recurs d'afermament del feed-back percepció auditiva-producció oral. Pero encara
i així creiem que del poc o molt que pugui aprofitar de l'enregistrament, amb tot,
romandrá beneficios.

D'altra banda, en un futur immediat, el módul sonor del programa hauria de
connectar-se a un amplificador, p.e. un SUVAG, que enviés al nen el senyal sonor
-la parla-, amplificada o filtrada (segons els casos) i que exercités el rol d'auténtic
reforqament auditiu a l'execució del programa. Es obvi que amb aquesta darrera
opció incorporada, el rendiment del programa es veuria altament beneficiat.

Les característiques de l'enregistrament realitzat han estat:

. emfasitzar una articulado clara i lenta de les paraules i de les frases.

. emfasitzar el ritme i l'entonació de les frases per propiciar una millor
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percepció acústica del missatge sonor (el nen deficient auditiu sol teñir
conservades algunes zones corresponents a les baixes freqüéncies i mitjangant
aqüestes es vehiculitzen privilegiadament el ritme i l'entonació de la parla).

. emfasitzar, tot engrandint-lo, l'espai de les pauses de la parla, per tal de
facilitar el temps de la percepció.

. emfasitzar, tot elevant-la una mica, la intensitat de la producció oral.

Tot aixó planificat en funció, primordialment, de poder transmetre al nen
deficient auditiu no només a través del seu audífon, sino de les unitats

electróniques que faciliten la seva percepció i la seva intelTigibilitat.

3. L'entorn de ¡oc permet a l'alumne una ordenació de paraules per descriure
amb una frase ben formada una acció que s'ha vist dibuixada anteriorment. Es
tracta de l'entorn básic del programa i el que permet una més gran exercitació i
explorado.

La informado es presenta en dues parts o pantalles:
a) amb un dibuix que representa l'acció que descriurem després

lingüísticament (gráfic 2); és obvi que el dibuix no és una traducció del material
lingüístic, encara que com ¡a veurem la qüestió no és tant la traducció entre signes
codificáis segons diferents principis sino els elements diferenciáis que permeten
correspondre una série de signes icónics amb una altra série de sintagmes escrits.
El dibuix s'ha realitzat procurant que cap element no estigués emfasitzat en
detriment deis altres, per tal d'evitar una frase associada diferent.

b) amb una pantalla on apareixen les quatre parts en qué s'ha dividit la
frase. L'usuari pot, mitjanqant l'ús d'un dispositiu denominat "mouse" o ratolí,
seleccionar i arrossegar cadascuna de les paraules fins a col-locar-les en quatre
contenidors amb forma de vagó de tren, de manera que formin una frase. Aquesta
frase pot ser "comprovada", aixó vol dir que se'n pot sol-licitar una avaluado i
comprovar si és correcta. El ¡oc consisteix a haver de col-locar manualment les
paraules en l'ordre corréete, tot recordant el dibuix vist anteriorment. L'error en
formar la frase correcta s'analitza i s'ofereix l'opció de repetir l'intent.
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Fíjate bien en este dibujo

( CONTINUAR )

Gráfic 2: Pantalla previa a cada exercici, que representa una acció ¡ amb Púnica instrucció
de fixar-se en el dibuix atentament.

Només en el cas que l'error hagi estat, per dues vegades, una ordenado
sense sentif, es forma la resposta correcta de manera automática il-luminant-se les
paraules mal situades i desplapant-se per la pantalla fins a la seva posició
correcta (gráfic 3).

4. L'entorn de prova proposa un senzill test d'elecció múltiple, mantenint el
dibuix present i oferint quatre alternatives de les vint-i-quatre possibles (es tracto
de frases dividides en quatre elements). Cadascuna de les respostes duu associat
un missatge sonor en fundó del tipus d'error comés. El subjecte pot passar a la
pregunta següent sense haver contestat correctament aquella en qué es
troba.
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el papá avión

en

viaja

•( COMPROBAR JÍ SIGUIENTE )■
Pon las palabras en orden

Pon cada palabra en un vagón.

Gráfic 3: Aquesl gráfic és una copia d'una pantalla del joc tal i com apareix abans de ser
manipulada; les paraules són distribuides a l'atzar en la part mitjana-alta de la pantalla cada
vegada que s'accedeix a ella, per la qual cosa una altra copia de la mateixa diferiría en la seva
situado.

L'análisi de Terror que s'ha realitzat depén d'algunes decisions iniciáis
sobre el tipus i la segmentado de frase sobre la qual construir el programa. Un
cop decidit, es va pensar en els errors que típicament apareixen en la producció
parlada d'una població majoritária de nens deficients auditius (del grup definit a

l'inici) i es va fer una extracció deis consideráis prototípics. El resultat final
considera tota la combinatoria possible, pero aquí només presentem els casos
resultants d'una agrupació en funció del sentit.

Si escollim una de les frases presents al programa:
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"el niño va en la bici",
podem esquematitzar els diferents tipus d'errors que es poden cometre:

1) Error provinent d'una ¡nversió del sentit;

1 j "la bici va en el niño"
2) "en el niño va la bici"

II) Error provinent de conformar un sentit errat en base a una ordenació
morfosintáctica caótica:

3) "la bici el niño en va"
4) "el niño en va la bici"

III) Encara que no es tracti d'un "error" comunicatiu, són frases correctes d'ús
menys freqüent en situacions descriptives típiques, com:

5) "el niño en la bici va"
6) "en la bici el niño va"
7) "va en la bici el niño" etc.

IV) Error provinent de l'omissió d'un o de diversos deis elements de la
cadena gramatical i la conseqüent destrucció de sentit:

8) "bici va"
9) "va niño bici"
10) "en niño va"
1 1) "bici niño en", etc.

Cada un d'aquests "errors" duu associat (excepció feta del tipus IV) un dibuix
en el qual s'intenta evidenciar la distorsió de sentit que es produeix. De fet,
aquest és un deis aspectes principáis de l'entorn de ¡oc que s'ha constru'it.

Realitzarem un breu comentan d'aquests blocs en qué s'han agrupat els
errors.
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(I) El bloc que anomenen "¡nversió del sentit" posa clarament de manlfest que
una ¡nversió de l'ordre sintáctic deis elements, genera una ¡nversió semántica de la
qual el nen no en sol ser conscient.

El nen deficient auditiu pot estar dient "bici en niño va" i creure que está dient
"el niño va en bici". Per fer-li evident aquest error es representa icónicament
aquesta ¡nversió del sentit (gráfic 4), representació que causará en el nen una

presa de consciencia drástica sobre el sentit de l'error. Creiem que la motivado
en l'aprenentatge que pot suposar una representació d'aquestes característiques,
pot generar canvis més rápids en l'ús de certes estructures del llenguatge oral.

Gráfic 4; Error per ¡nversió de sentit.

(II) El bloc que denominem de "sentit errat", el coneixem també com

producció típica d'un determinat grup de nens deficients auditius, producció oral en
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qué els elements s'agrupen caóticament ("la b¡c¡ el niño en va", etc.),
impossibilitant qualsevol lectura decodificadora.

S'ha pretés transmetre al nen aquesta mateixa impressió de desconnexió,
situant en l'espai els elements sense cap, o gairebé cap, interacció recíproca i al
voltant deis quals "baila" literalment un "en" que va oscil lant sobre quina ha de
ser la seva situado en aquell embolic morfosintáctic/gráfic (gráfic 5). Es possible
que la visualizado d'aquesta situado ofereixi al nen recursos d'interpretació
sobre el seu desordre sintáctic i semántic, encara que és una cosa que s'ha de
comprovar.

Gráfic 5: Error per destrucció del sentit.

(III) El bloc de "frases correctes, d'ús menys freqüent" pretén donar al nen
deficient auditiu l'oportunitat que sápiga que h¡ ha un seguit d'enunciats
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morfosintácticament correctes ¡ comunicativament válids, en qué, malgrat tot, la
seva menor freqüéncia d'ús en la comunitat lingüística, poden reportar un cert
ralentiment en la comunicado, en tant que l'interlocutor readequa la seva
decodificació davant un missatge menys usual, encara que totalment intel-ligible i
corréete.

En enunciats com "el niño en la bici va" o "en el tren el papá viaja", hem
d'informar el nen de la correcció del seu enunciat, pero a la vegada que compta
amb un altre missatge possible per generar una interacció comunicativa més fluida
(gráfic 6).

Tú has escrito:

Está bien. Pero así se dice menos veces.

Puedes buscar otro orden.

Gráfic 6: Error per ¡nusualitat de la construcáó.

(IV) El bloc que denominem "omissió d'elements" abasta un deis errors
casuísticament més freqüent en la parla del grup de nens deficients auditius
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descrits com usuaris del programa: l'omissió d'un o de diversos deis elements de
la frase, que pot o no , en major o menor grau, comprometre'n el significat.

Aquest tipus d'omissions, amb tot, no han pogut ser ¡ncloses en l'entorn de
¡oc, ¡a que el seu propi disseny exigeix mantenir sempre i necessáriament en

pantalla fots els elements, factibles de qualsevol combinatoria entre si, pero no
d'omissió d'un o de diversos d'ells. Al contrari, l'omissió sí que és possible en
l'entorn de prova, per més que no s'hagi utilitzat.

Aquesta abséncia s'ha compensat únicament amb un missatge d'error comú a

qualsevol intent de formado d'una frase amb menys deis quatre elements definits
com canónics.

III. Aspectes informátics

Elaborar "electrónicament" el conjunt de requerimenfs aissenyafs exigeix un
entorn de desenvolupament molt potent, que tingui básicament les següents
característiques fécniques:

1. Capacitat per suportar veu digitalitzada (tant el hardware com el
software).

2. Fácil integrado de gráfics i textos en l'entorn i en el producte final. Bona
resolució (mínim d'EGA o millor VGA o similar). Un bon editor gráfic seria un

complement important.
3. Interface d'usuari el més simple possible en relació al producte acabat:

utilització de ratolí, possibilitat de crear ajudes, sistema de presentació i
conducció de la informado a través de "zones sensibles" de la pantalla, etc.

4. Possibil itat de suportar una anal isi de les respostes de l'alumne, tant en el
¡oc com en la prova. Aixó sol portar unit l'existéncia d'un llenguatge de
programació associat a l'entorn de desenvolupament.

5. De manera menys important, la possibilitat de poder utilitzar animacions
gráfiques com a reforp o/i motivado.
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Aquest conjunt de característiques es poden concretar en diversos entorns de
desenvolupament, si bé HyperCard1 ha semblat ei més adequat i complet. Altres
possibilitats menys evidents són utilitzar un llenguatge de programado
convencional (Pascal, C,...), amb els consegüents problemes en el tractament de
gráfics, així com l'elevat temps de desenvolupament necessari i la necessitat d'un
programador "professional", normalment allunyat de les qüestions educatives.
Unes altres possibilitats inclo'ien la utilització de sistemes d'autor que permeten una
análisi relafivament simple de les respostes, pero que mancaven d'algunes altres
característiques assenyalades. En qualsevol cas, el resultat final podría haver-se
desenvolupat en un altre sistema (com, per exemple, LinkWay o CourseBuilder),
encara que amb algunes modificacions que el simplifiquessin.

En comentarem els principáis avantatges tant des del punt de vista ¡nformátic
com del que suposa com a realització d'un disseny educatiu.

1) En primer lloc la facilitat d'ús per a l'usuari final

Es obvi que l'interface d'usuari de la darrera década ha anat imposant
progressivament un conjunt de característiques iniciades primer per Xerox,
modificades i estandarditzades per Apple, i posferiorment ¡mitades en altres
entorns com Windows, GEM, etc. En aquests moments, i de manera cada vegada
més acusada, aquest interface es va convertint en el prototipus de la manera en

qué l'usuari es comunica amb l'ordinador. Sorprenentment, HyperCard modifica en

part aquest estándard, el simplifica i el limita, com, per exemple, el fet de no

permetre trebailar amb diverses finestres simultániament; amb tot, des del punt de
vista de l'usuari final, el propi HyperCard está definint el seu propi estándard com
"front-end" de tot tipus d'aplicacions i entorns, per la qual cosa resulta
perfectament adequat per a la realització de software educatiu.

'HyperCard és un entorn de desenvolupament amb un llenguatge de programado propi denominat
Hypertalk. Reuneix tots els avantatges, fent excepció que només funciona en blanc i negre. Altres
variants, com SuperCord o Plus permeten utilitzar color. HyperCard está considerat com un deis
entorns/llenguatges més utilitzats actualment per les grans facilitats que incorpora, per més que no
funcioni en entorns Ms-DOS. La bibliografía sobre HyperCard és ¡a molt extensa. Entre d'altres, D.
Goodman: The Complete HyperCard Handbook, New York, Bantam, 1988, 2a. També del mateix
autor: HyperCard Developer's Guide. New York, Bantam, 1988. Dan Shafer: HyperTalk
Programmlng, Indianapolis, Hayden Books, 1988.
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En el cas concret de Mirar y Entender, el cert és que es tracta d'un interface
d'usuari sempre completament definit per l'ús del ratolí com a mitjá d'elecció. No
h¡ ha finestres múltiples ni menús desplegables (encara que podrien haver estat
presents recorrent a unes altres técniques), simplificant per aixó l'interface
"estándard". Transliterant el títol del programa, l'usuari només ha d’assenyalar i
prémer el botó del ratolí. Es tracta probablement de l'interface més senzill
possible després del seu equivalent amb pantalla táctil.

2) La incorporado de gráfics en alta resolució

El propi editor gráfic HyperCard permet la creado de gráfics amb una
resolució mitjana adequada (72 punts per polzada). Es tracta d'un editor del tipus
"mapa de pantalla" que si bé no assegura una resolució d'alta qualitat en la
impressió, sí que la manté en el propi disseny. Malgrat tot, la limitado básica
d'aquest editor és que només utilitza blanc i negre (altres editors incorporáis en
entorns similars permeten utilitzar color). Per a les necessitats de la realització de
software, és evident que el color és recomanable; potser no tant com de vegades
s'ha dit, pero en qualsevol cas el fet de no utilitzar-lo pot suposar una limitado. En
el cas que ens ocupa no hi ha aquesta limitado, peí fet de no haver d1 ¡I lustrar
referents que poden diferenciar-se en funció del color.

3) La utilització de veu digitalitzada

Les possibilitats de recuperado de veu o qualsevol altre so préviament
digitalitzat són molt altes des d'Hypercard. Només algún problema de memoria i,
de manera més normal, la velocitat d'accés a disc limiten la qualitat del so

digitalitzat. Només cal utilitzar un disc rígid per tal que desapareguin la práctica
totalitat deis possibles problemes. La importáncia de poder utilitzar veu humana (o
un altre so, música, etc.) digitalitzada, está en recuperar una forma molt més
motivadora de feed-back que no pas el simple xiulet que solen emetre els
ordinadors, així com usos específics relacionáis amb els continguts del software
(com en el cas que ens ocupa).
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4) Animado gráfica

Les necessitats d'animació gráfica en aquest programa están limitades a dos
casos: la resituació (automática) de les parís de l'oració que han estat mal
situades per l'alumne, i la relació que la preposició "en" monté amb el subjecte i la
circumstáncia quan l'error comés ha estat del tipus II (destrucció del sentit). En
ambdós casos es tracto d'un tipus d'animació molt simple, que ha pogut realizar¬
se des del propi entorn de programado sense dificultats. Animacions més
complexes exigirien la utilizado d'un software específic d'animació, com, per

exemple, VideoWorks o Director; ambdós programes posseeixen rutines
mijanpant les quals una animació pot ser cridada des d'una targeta d'Hypercard
de manera opaca per a l'usuari.

La breu ojuda realizada ha pres la forma de petites peí-lícules animades,
en les quals apareixen gairebé en temps real, els moviments que han d'executar-
se a les pantalles del ¡oc i de la prova. No es tracto própiament d'una animació
en sentit clássic, sino d'una auténtica "filmado" de les accions realitzades en

pantalla*.

5) L'análisi de Terror

L'análisi de Terror realitzat, tal i com s'ha comentat anteriorment en parlar del
disseny ¡nstructiu, s'ha pogut implementar mitjanqant un sistema de zones de
pantalles desplagables per a l'alumne. Quan aqüestes zones són resituades,
mitjanqant el seu arrossegament amb el ratolí, a Tinterior d'altres zones o
contenidors (representades per a l'usuari com vagons de tren), i s'elegeix l'opció
de comprovar els resultáis, es posa en funcionament un programa que permet
comparar el que hi ha d'adequat o no en aquest tipus de "matching" o

emparellament entre una zona i el seu contenidor.

A partir de la comprovació de l'ordre elegit i de com aquest difereix o no de
l'ordre que considerem adequat, el programa envía a les diferents pantalles
d'error especifiques de cada exercici, a la vegada que invoca el feed-back de
veu digitalizada també específic de cada tipus d'error.
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6) Avaluado deis resultáis

Com que Mirar y Entender está realitzat amb la ¡ntendó específica de donar
suport en processos concrets d'ensenyament-aprenentatge, sembla lógic pensar

que ha de ser avaluat. Avaluat fins i tot més enllá de la possible bondat que el
programa o la propia relació creada ordinador-nen deficient auditiu pugui considerar¬
se; aixó és, avaluat des del punt de vista de la seva possible eficacia com a
métode d'ajuda en l'ensenyament d'aquests aspectes concrets del llenguatge a

qué va destinat el seu disseny. De fet. només la seva avaluació permetria
justificar-ne modificacions i millores en el futur, així com el fet mateix d'aprendre
més sobre el disseny instructiu de "coursev/are".

L'avaluació deis usos educatius del software "educatiu" está molt lluny de ser
una qüestió resolta. Per la nostra banda, i referits ais propis usos, hem pensat en
dos: d'una banda, com element de diagnóstic; de l'altra com element adjuvanf en
el procés d'aprenentatge.

Com element de dignóstic, un programa que pot ser utilitzat individualment i
en horaris no sempre controláis pels professors hauria d’incloure un sistema de
recollida de dades. Dades són, simplement, les respostes que els usuaris han anat
donant ais exercicis proposats en el módul de la prova (també podría fer-se ambv
el módul de ¡oc).

Com element adjuvant al procés d'aprenentatge, només podem repetir el que

ja hem apuntat en justificar els objectius del programa en relació a la població de
nens deficients auditius a la qual principalment va dirigit el programa.

Informáticament aquesta necessitat de poder controlar els resultats deis
usuaris s'ha resolt d'una manera doble -encara que no exhaustiva. En primer lloc,
fent que un fitxer en format text es guardi acumulant al llarg del temps fins que el
professor desitgi esborrar totes aqüestes dades; en aquest cas, es pot obtenir un
fitxer text o bé una copia per ¡mpressora de tots els resultats o/i fitxes de
seguiment (gráfic 7).

Encara que és obvi que aquest sistema pot millorar-se, o individualitzar-se en
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fundó d'uns objectius determináis, sembla suficient en un primer moment per a la
prova del software. Amb ell pot utilitzar-se el programa com un ¡nstrument de
diagnóstic per comprovar quins són els errors més freqüents en un grup determinat,
o bé per a cada subjecte en comprovar la seva evolució en el passi de la prova.

La utilitat d'un sistema de seguiment per comprovar la capacitat d'ajuda o

reforpament que representa el programa per al subjecte que l'utilitza, requeriría
una exhaustivitat de la qual no está dotat.

■ Resultados finales

Respuestas 1
N2 DE ALUMNOS: 14

GLOBj
a e:

pr\.

N=28

ALES
sla /
leba

100*

PERSO

Llumno: J

Fecha: i

N= 2

NALES

[uan Al id

lomingo,

100*

tazor

29 octubre 1989

O El niño va en la bici 6 217. 1 507.

dkLa bici va en el niño 10 367. 1 507,

El niño en la bici va 5 187. 07.

La bici en el niño va 6 217. 07,

( Ponera cero } [imprimir Tarjeta) (imprimir todas las tarjetas individuales)
( Poner frases")| Rrchiuo Tarjeta )( Archivo de todas las tarjetas globales )

pp«. n —¡-a
Gráfic 7: Pantalla de registre de resultáis, només accessible per al professor. Es computen els

resultáis globals i individuáis ais exercicis, així com están disponibles una serie d'opcions
d'impressió i arxiu.

Hauria estat necessari incloure també el registre de fitxers amb les dades de
les proves realitzades en el joc i no únicament en la prova, així com la possibílitat
de conservar dinámicament els resultats d'un mateix subjecte a través del temps.
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Algunes ¿'aqüestes possibilitats no s'han arribat a implementar per evitar un

programa excessivamenf gran.

Finalment, només voldríem recordar l'objectiu global de l'article: comentar
tant una realització concreta de software, com també el tipus de treball en equip,
la importancia de poder distribuir les tasques i de poder, per tant, prendre
decisions pedagógiques sobre el resultat final del producte. No sempre és
possible constituir un equip amb rols ben diferenciáis per produir materials
didáctics (i potser encara menys en educado especial!), la qual cosa comporta
també la necessitat ¿'insistir en la creado d'espais que puguin recollir aqüestes
demandes, de centres de recursos, així com la de poder plantejar la inserció
individualizada deis materials resultants. Pero aqüestes qüestions excedeixen els
objectius d'aquest treball.
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L'ÜS DE L'ORDINADOR AMB DISMINUÍTS PSIQUICS

M. Aránzazu Ligarte Múgica
Joan M. Aliaga Ligarte
Mercé Giros Marco'

1 - INTRODUCCIÓ

Es ben palés que vivim dins d'una revolució tecnológica provocada per l'ús
deis ordinadors arreu del món, ús cada dia més generalitzat. L'ensenyament, com
a part integrada en aquest món, no pot romandre alié a l'esdeveniment del
fenomen, tot i que ¡a es parla de l'alfabetització informática i del paper que haurá
de jugar en el futur de la nostra societat.

Dins l'ensenyament, un deis camps on són més útils els ordinadors és, sense

cap mena de dubte, l'educació especial, particularment en els centres acollidors
d'infants disminuYts, de deficients psíquics en el nostre cas, sense presentar grans

impediments físics. La interactivitat entre l'ordinador i el nen, i la capacitat de
resolució del primer, són dos aspectes d'ajut fonamental per a la madurado i
l'aprenentatge de nens amb diferents tipus i graus de deficiéncia. L'ordinador fa
servir molts suports sensorials que motiven i ajuden a associar seqüéncies; les
imatges són en si mateixes reforpants i a la vegada plaents i col-laboren a
l'exercici de la capacitat de resposta reflexa, d'organització i d'estratégia. Al
mateix temps desenvolupa la memoria visual, té una gran capacitat per simular la
realitat, etc.

Per un altre cantó, l'ordinador és un ¡mportant element integrador de l'alumne a
la societat que l'envolta i, a més, l'ajuda molt en la seva adaptado.

Totes aqüestes qualitats ens són molt útils en el treball que porta a terme el
nostre centre amb tots els alumnes que són capapos d'iniciar-se mínimament en

1 Els autors de l'article treballen al Centre Corintias d'educació especial de Barcelona.
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I'aprenenfatge escolar, afesa la seva dificultat per atényer nous conceptes básics,
quasi sempre mitjanpanf la repetido sistemática d'exercicis de manera que li
puguin servir per generalizar el que ha aprés en contextos diferents ais treballats.

I és en aquest sentit on, inicialment, hem pogut veure que és molt eficap la
utilitaf d'un nou mijo de treball, estimulador i molt reformador de la tasca que es fa
a classe.

Amb aquesta perspectiva se'ns va oferir dues maneres d'aplicar l'ordinador al
nostre centre:

a) Els anomenats "llenguatges de programado" i partenpa de la ¡dea evolutiva-
piagetiana. Comporta que les activitats implicades en la programado (elaboració
de software! es converteixin en manyes generalitzades. Es tractaria d'aplicar una
TECNICA INFORMATICA (llenguatge de programado) i introduir-la en el currículum
deis alumnes d'una manera més o menys senzilla. Aqüestes van ser les primeres
intencions de PAPERT quan va crear el llenguatge LOGO. Al nostre centre es va
instal lar un COMMODORE-64 amb la finalitat d'aplicar l'esmentat llenguatge en
el treball deis nostres alumnes. Ens va resultar útil en certs aspectes pero ens

cenyia massa, ¡a que les capacitats d'aprenentatge deis alumnes són molt minses.

b) Ensenyament assistit per ordinador que consisteix en l'aplicació de
TÉCNIQUES PEDAGÓGIQUES o EDUCATIVES fent servir l'ordinador (vindria a
ésser com l'ensenyament assistit per pissarra, ¡libre de text, etc.). Es fa ús de
l'ordinador com a complement de l'ensenyament i subordinat a la seva

metodología. Si, com a exemple, realitzem un programa seguint la técnica
educativa de l’associació, sempre és amb el propósit d'utilitzar aquesta técnica de
la manera més profitosa per ais nostres alumnes i que ben bé pot ser l'ordinador,
pero sempre sota una metodología pedagógica que la condueixi. Ens hem ¡ntroduít
en aquesta especializado i hem comenpaf l'elaboració de software específic peí
tipus deis nostres alumnes mitjanpant la nova técnica que és el VIDEOTEXT.

2 - QUÉ ÉS EL VÍDEOTEXT - PRIMERES APLICACIONS
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El VIDEOTEXT és el sistema mitjangant el qual l'ordinador es pot connectar a
una xarxa telemática que posa al seu abast diferents bases de dades i que també
permet la comunicado amb altres ordinadors. En el cas de l'Estat Espanyol, la
xarxa telemática és a la telefónica i ¡a s'han desenvolupat nombroses bases de
dades, tot i que altres tot just ara comencen a incorporar-s'hi.

El nostre centre va teñir accés a una d'aquestes bases (El Corte Inglés) que

conté un important paquet de programes educatius classificats per matéries.
L'accés ais programes és ben senzill: n'hi ha prou amb una trucada telefónica que
fa el mateix ordinador per posar-se en contacte amb la base de dades de la qual
podem escollir el programa que volem fer servir i que el fem tele-carregar en el
nostre terminal (des de la base de dades a la memoria del nostre ordinador). Un
cop s'ha carregat el programa, es pot desconnectar la línia telefónica amb la
base de dades i el programa es pot fer servir tantes vegades com es vulgui.

Vam iniciar les nostres classes amb la selecció d'aquells programes que vam
considerar més adients per ais nostres alumnes. La selecció es va realitzar segons
els objectius programáis d'antuvi peí professorat i escollint els que es
relacionaven millor directament o ¡ndirectamenf amb ells.

El professorat visiona inicialment els programes carregats a l'ordinador i
elimina aquells que considera que no són operatius ni útils per atényer els
objectius previstos. La resta de programes es posen en práctica en unes primeres
sessions en les quals es veuen les insuficiéncies deis programes i la capacitat
d'adaptació de cara a l'alumne i respecte al programa en si. Si l'adaptació és
adient, continuem fent servir el programa i al mateix temps n'observem els
resultats. Certes deficiéncies d'adaptació es poden substituir per nous elements
exteriors (com el tapat de tecles, explicacions complementáries durant l'execució
del programa, etc.) cosa que fa que l'aplicació sigui més flexible que el propi
programa. Creiem que el vídeo que es va exhibir a les jornades, en el qual es
veia l'aplicació de tres programes de l'esmentada base de dades per aprendre a
sumar (INISUMA peí concepte de sumar, PRACSUMA per la mecanització de
sumar en columna i SAFARI per assolir agilitat per la suma en rengle i de memoria)
és l'exemple més ciar de tot el que acabem d'explicar.
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3 - AVANTATGES I CONSEQÜÉNCIES

Gairebé de seguida ens vam poder adonar deis avantatges i de les
conseqüéncies més ¡mportants del sistema:

- Es disposa de fots els programes en qualsevol moment i els programes nous
són a l'abast sense haver-los de comprar al mercat (el cost és el de la tarifa
telefónica, el mateix que la conversa normal per teléfon).

- Es pot establir la comunicado entre ¡'educador i el programador i també la
intercomunicació entre ordinadors.

- Es poden crear bases de dades a gran escala i a diferents nivells
(informatius, estadístics, etc.).

Vam aprofitar aquests avantatges per posar-nos en contacte amb els
programadors i així participar en l'elaboració deis programes de dues maneres:

- Portant a cap la realització de nou software més avinent ais nostres alumnes,

- modificant els programes en aquells punts en qué menys s'adaptaven ais
nostres alumnes.

Els resultáis han estat molt satisfactoris, sobretot peí fet de la col-laborado
entre programadors i pedagogs, de la qual cosa n'han resultat ¡a els primers
programes de la segona generado. El procés que segueix l'elaboració de
software és:

1) Els educadors elaboren i dissenyen el programa que desitgem realitzar; en

primer lloc fixem els seus objectius i escollim les diferents estratégies educatives
que s'han evidenciat d'aplicació més eficap. A l'entorn d'aquestes dues fonts es fa
el disseny del programa amb el seu esquema de funcionament (diagrama de
pantalles) amb les estratégies que s'han d'utilitzar, fent el disseny de les diferents
imatges que s'han de veure una a una i amb molt de compte deis reforpos,
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tractament d'errors, etc.

2) Els programadors tradueixen el programa al llenguatge de l'ordinador. En
aquesta fase es manté un diáleg entre programador ¡ educador amb la finalitat de
concretar el disseny inicial (a mesura que es realitzen programes, el diáleg se

simplifica, ¡a que ambdues parts es coneixen i han aprés l'una de l'altra la millor
manera de treballar el sistema en equip, així com l'aplicació més adient). A la fi,
els programadors introdueixen el programa a la base de dades on queda a

disposició de qualsevol usuari que el requereixi per via telefónica.

3) Es posa en práctica el programa i es comuniquen ais programadors
aquelles insuficiéncies i aquelles inadaptacions que s'observen sobre la marxa,
amb la finalitat que les corregeixin i modifiquin i a la fi substitueixin l'orig¡nal del
programa dins la base de dades. Aqüestes correccions es poden portar a terme
les vegades que fací falta.

Fruit d'aquesta experiéncia, nosaltres mateixos hem comenqat a aprendre
nous avantatges i noves limitacions del sistema i també com valorar millor els tipus
de programes que convé fer servir.

4 - PROIECTES

El nostre projecte més immediat és l'aplicació del sistema en un ámbit més
ampli, adequar-lo de manera que siguí capap d'abastar més població, fent que hi
participin més escoles que l'utilitzen i a la vegada col-laborin a l'elaboració deis
programes fent-los aplicables a la major part de l'alumnat que siguí possible, dins
la diversitat de tipologies amb les quals ens trobem en el nostre camp de
l'ensenyament.' Enguany, s'ha iniciat un projecte pilot a la Comissió de Técnics de
l'APPS (associació pro’ persones amb disminucions psíquiques) amb l'objectiu
d'elaborar un programa o currículum exhaustiu en el qual una dotzena d'escoles
d'educació especial de deficients psíquics hi aportin les necessitats especifiques
deis seus alumnes, per ésser tractades amb l'aplicació de l'ordinador una vegada
estudiades, analitzades i obtingudes les conseqüéncies adients.
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Pensem que el VIDEOTEXT és una técnica que de manera efectiva i
económica ens permet establir un llaq estret entre la teoría i la práctica
pedagógica per una part i la informática per l'altra. Pot ser que es tracti del
sistema representatiu de la millor simbiosi educador-programador (práctica
educativa - programació) que creiem fonamental per a la millor utilització de
l'ordinador a Pescóla.
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PRESENTACIÓ D'UNA EXPERIENCIA I UN PROJECTE D'APLICACIÓ DE
LA INFORMÁTICA AMB DEFICIENTS SENSORIALS AUDITIUS

Benjamí Vidiella i Gironés1

PRESENTACIÓ

L'ob¡ectiu de la comunicado és exposar la feina que es fa amb alumnes deficients
sensorials auditius, centrant el guió en els aspectos següents:

- Marc de l'experiéncia a nivell de centre i tipus de població.
- Experiéncia d'informática com a aportació d'una metodología de treball i els seus

objectius.
- Noves vies que s'han iniciat amb el projecte d'intervenció de la informática en el
model de treball bimodal ampli i de rehabilitado de parla i audició que porta a la
práctica un equip de professionals del centre.

A, MARC DE L'EXPERIÉNCIA

L'experiéncia i el projecte s'emmarquen en el treball amb deficients sensorials
auditius de Pescóla municipal Tres Pins-Fonoaudiológic de l'Ajuntament de
Barcelona.

Actualment aquest centre és una escola ordinária, amb integrado de dos
deficients auditius per aula, fins a 6é d'EGB, i aules d'educació especial (quatre
aquest curs), amb alumnes deficients auditius d'edats entre els 13 i 16 anys amb
unes característiques generáis que a grans trets podríem enumerar:

- Alumnes que no van ser ¡ntegrats en el seu moment en aules ordináries
perqué ¡a eren massa grans.

- Alumnes amb problemátiques associades (psicótics, caracferials, etc.).

1

Benjamí Vidiella és tutor d'aula d'educació especial a l'£sco/a Municipal Tres Pins (CREDAC -

Fonoaudiológic) de Barcelona.
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- Alumnes amb un baix rendiment en el procés maduratiu general ¡ escolar en
concret.

- Alumnes deficients auditius severs-pregons majoritáriament.
- Alumnes amb una estructurado de llenguatge pobra i un vocabulari limitat,

B. L'EXPERIÉNCIA D'INFORMÁTICA

En aquests grups d'educació especial es va comenpar, fa quatre cursos,

l'experiéncia d'informática, amb la participació directa de l'Aurea Libori
(responsable en aquell moment del programa d'informática de l'IME a les escoles
municipals), introduint l'ordinador com a eina d'educació per l'autonomia, que
facilita la comprensió de fets, principis i relacions, estretament lligats al procés de
desenvolupament cognitiu i estructurado del pensament en general, i, per tant,
potencia el treball de construcció del coneixement i assimilació de les nocions
lógiques, especialment en l'ámbit de llenguatge i pensament.

Trets generáis de la metodología seguida són la importancia de l'aspecte de
la motivado deis alumnes (fins al punt de proposar activitats de tipus més o menys
lúdic, com per exemple, l'avaluació de la feina de tot un curs a través de proves
d'una gimcana), la planificado de la feina a partir de la valorado i análisi de
cada sessió, per tal de plantejar les properes activitats en el sentit d'ampliar
conceptes, o corregir possibles deficiéncies analifzades, que en molts casos no es
refereixen només a aspectes d'informática.

Tota aquesta concepció metodológica implica i propicia la globalització
d'aspectes i processos de diferents árees d'aprenentatge i l'aplicació de les eines
informátiques dins del treball escolar (processador de textos, bases de dades,
gráfiques, etc.).

fl

Amb l'objectiu de fer aquí una presentado estructurada de l'experiéncia, s'ha
fet un recull ordenat que mostra en certa manera els parámetres de la filosofía
general d'aquest plantejament sota els punts següents:
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A. ESTRUCTURACIO

- En aquesf sentit es plantegen activitats per tal d'assolir la diferenciado entre
situacions iniciáis i fináis mitjanpant transformacions (exercicis d'ordenació de
vinyetes i accions. Veure els efectes a l'ordinador abans i després d'iniciar el
sistema amb el MS.DOS. Transformado de situacions en actuar les funcions d'un

processador de textos -moure, copiar...-. Realització d'experiments de laboratori).

- Un altre aspecte és el treball d'ordres, fent incidéncia especial ais aspectes
de construcció lingüística i morfosintáctica (exercicis d'ordenació de frases amb
processador de textos. Fer el guió del funcionament de determinades utilitats del
processador de textos -copiar, moure, etc.-. Aplicar les ordres en un entorn
algorísmic. Treball d'introducció a Logo.).

- Finalment, treball deis elements que organitzen dades de situacions i
transformacions amb activitats de classificació i estructures d'arbres (introducció al
treball de dades amb fitxes i utilització de bases de dades, relacionant el procés
que segueix l'ordinador en la recerca i classificació de la informació, i el mateix
procés "manual" que l'alumne fa amb les fitxes.).

B, TEORIES

- Un primer aspecte del treball en aquest sentit és la percepció mitjanqant
l'análisi de variables en fenómens naturals, socials... (recerca en bases de dades
amb les variables si/no/i).

- D'altra banda es planteja el treball d'inferéncies aplicant les definicions i
característiques d'objectes (maquines, estris -disquets, etc.-). Establint relacions
entre elements de conjunts (ús de processador de textos -moure, copiar, etc.- per

agrupar elements) i de les seves propietats -simétrica, antisimétrica, transitiva (ús
de MS.DOS: format+copy=diskcopy; carregar un programa en memoria i treure'l).

- Finalment els aspectes de predicció estadística (experimentacions al
laboratori, análisi de dades, etc.) i formulado d'hipótesis i projectes (programes
amb Logo, és a dir un treball estructurat d'algorismes i Logo).
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C. ANAL1SI DE COMECCIONS

- Un aspecte és el treball de classificacions dicotómiques ¡ arbres (exercicis
com fer amb estructura d'arbre el guió de funcionament de programes -Print
Master, processador de textos, etc-. Classificació de noticies i creació de camps
d'una base cíe dades).

- Un altre aspecte és el treball amb operadors lógics (intersecció, unió, etc.) i
la relació amb els operadors condicionáis (procediments Logo. Introducció al
control d'autómates).

- Finalment la recerca selectiva d'informació amb un accés estructurat a la
informado (treballs de recerca i creació de bases de dades en relació a aspectes
d'aprenentatge escolar i altres projectes; així com utilització d'altres programes
d'usuari aplicats en tasques escolars des de la perspectiva de la generalització
de les seves funcions i aplicacions).

La valorado (tot i que no ha estat quantificada) és que s'ha produít un progrés
en les estructures de construcció del pensament i generalització de conceptes, en
definitiva en l'entorn cognitiu deis alumnes, que també ha incidit en els aspectes
generáis de la maduració i adquisició escolar.

C. NOVES VIES: PROJECTE D'INFORMÁTICA EN UN MODEL

D'INTERVENCIÓ BIMODAL

Després de quatre cursos d'experiéncia en la direcció exposada (que es

pensa continuar), paral-lelament es plantegen noves vies d'aplicació informática
en el camp més específic del déficit auditiu. En aquest sentit cal assenyalar que

aqüestes vies s'emmarquen en un plantejament més ampli de model d'intervenció
bimodal amb aquests alumnes, que ¡a s'está portant a terme dins la institució i en
concret ais grups d'educació especial, al marge de la informática, per part de
l'equip de treball de llengua escrita en una experiéncia que ja ha donat resultats
forpa positius.
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Peí que fa a les aportacions que des de la informática es poden oferir a

aquest model d'intervenció, s'ha elaborat un projecte de treball, del qual es vol
aportar aquí les directrius generáis, tot i no disposar encara d'uns resultats
concrets.

Es tracta d'un projecte conjunt i global del col-lectiu de professionals que,
des de diferents árees, intervenen en aquest model bimodal de treball al Centre
Municipal Fonoaudiológic - Escola Tres Pins, constituint un grup d'investigació i
análisi deis resultats parcials i globals de l'experiéncia.

Les fases, objectius, perspectives i aplicacions d'aquest projecte es podrien
enumerar:

A. BASE DE PAPES DICCIONARI

Elaboració d'un diccionari (base de dades) amb les paraules del vocabulari en

llenguatge signat, facilitant l'accés a aquesta informado de manera que l'ordinador
mostri el pictograma de la realització del gest signat, la paraula escrita i la
representado gráfica de l'objecte o acció.

Aquest primer punt té encara dificultats de realització a nivell ampli, ja que no
existeix un model unitari de llenguatge signat i cal delimitar encara més una série
de senyals-marca que complementarien aquest llenguatge signat.

L'aplicació immediata d'aquest diccionari proporciona un accés rápid ais
mestres (tant d'aula ordinária com d'aula especial) per consultar signes concrets, o
bé seleccionar vocabulari d'un mateix tema a treballar. En aquest sentit, l'opció
de treure aquesta informació per impressora facilita la feina de preparado
d'activitats per treballar amb els alumnes. D'altra banda, la utilització directa per

part deis deficients sensorials és un element més d'aprenentatge, ampliado i
consulta.

Finalment, pot beneficiar al col-lectiu de pares implicats en aquest model
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d'aprenentatge.

B. COMUNICACIÓ VIA TELEMÁTICA

Un segon aspeóte que ens plantegem és la comunicado telemática. En aquest
sentit, a partir de la base de dades, i a un nivell molt elemental encara, podem
aconseguir que s'estableixin comunicacions a distancia via telemática, enviant els
fitxers amb els pictogrames de manera estructurada per tal d'intercanviar
informació, amb tot el que aixó pot implicar en persones que no han utilitzat mai el
teléfon, com és el cas deis alumnes sords.

C. ESTRUCTURACIÓ DE LLENGUATGE

Una altra fase del projecte té com a objectiu que l'alumne pugui relacionar-se
amb l'ordinador treballant aspectes d'estructuració (que podríem anomenar
"lectura" i "escriptura") en llenguatge signat, de manera que permeti plantejar
activitats que afavoreixin el desenvolupament cognitiu, l'estructuració del
pensament i competéncia lingüística, reflectint les estructures del llenguatge escrit
a través de les construccions amb llenguatge signat.

Concretant més aixó s'ha de dir que la interrelació deis alumnes amb
l'ordinador es fa a través d'un periféric diferent del teclat (almenys en un nivell
inicial del procés), ¡a que el teclat remet directament al llenguatge escrit. Per aixó
sembla interessant que l'alumne es pugui comunicar per vies que permetin el treball
amb els pictogrames de la base de dades com poden ser:

- Tauleta sensible.
- Lector de targes.
- Ratolí.

Amb aquests periférics es pretén que des del primer moment l'alumne pugui
"escriure en llenguatge signat" de manera estructurada, mentre l'ordinador mostra
per pantalla (i/o impressora) el que está fent, tant a nivell escrit com pictográfic
en llenguatge signat. Igualment es presenten exercicis d'associació i relació entre
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les paraules escrites ¡ el llenguatge signat, treballant el procés per assolir les
estructures lingüístiques. Aquest enfocament implica, per tant, un treball de lectura
i comprensió.

També aquí l'aspecte telemátic possibilita la comunicació amb els periférics,
enviant els missatges i informacions a distancia.

Es ciar que aquest plantejament de treball no es realitza només a nivell
d'informática, sino que l'element informátic és una eina més en el marc d'un model
d'intervenció bimodal ampli.

D, SEGUIMENT I VALORACIÓ

Un aspecte important al llarg de tot el projecte, com a treball d'investigació,
és l'análisi, no sois de l'experiéncia, sino del progrés individual i de grup i de
l'evolució en el desenvolupament d'estructures lingüístiques que es van assolint.
Aquí l'aportació de l'ordinador permet gestionar les dades periódiques deis
alumnes quant a vocabulari, commpeténcia lingüística, estructuració de les frases,
etc. per delimitar, amb els parámetres que es fixen a través de l'estudi técnic en
el camp d'adquisició de llenguatge, el procés de cada un, establint les próximes
intervencions, activitats i objectius en relació amb aquesta informado.

E, VÍDEODISC I TRATAMENT DE LA VEU

Un altre punt que preveu el projecte és l'aplicació del vídeodisc amb imatges
que mostrin les imatges de paraules en llenguatge signat, degudament agrupades i
programades de forma interactiva amb l'ordinador, com a eina útil en la formació
de pares, mestres i alumnes, possibilitant diferents intervencions pedagógiques.

Per acabar, es presenta també l'aspecte del tractament de la veu a través de
l'ordinador per tal d'accedir al diccionari i/o realitzar les activitats d'estructuració
lingüística descrites.

— 112 —



També cal dir que tot ¡ que s'ha central el projecte dins d'un model
d'intervenció bimodal, aixó no vol dir que no es confemplin altres formes
d'intervenció amb l'alumne, en concret en el camp logopédic (estimulado auditiva i
oral, etc.), amb la incorporado de programes específics (visualitzadors fonétics,
sintetizado de veu, etc.). Igualmenf es preveu l'experimentació del treball amb el
SUVAG de forma interactiva amb l'ordinador, per tal de poder sistematizar la
informado d'una série d'aspectes ¡mportants de l'evolució deis alumnes (camps
óptims, modulado de veu, freqüéncies de recepció, etc.).
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PERSPECTIVAS D'ACTU ACIÓ DEL PROGRAMA D'INFORMÁTICA
EDUCATIVA EN L'ÁMBIT DE L'EDUCACIÓ D'INFANTS AMB

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Jordi Quintana i Albalat'

A partir de la creació del Programa d'lnformática Educativa i de
l'establiment de les seves Bases d'Actuació, el PIE, a més d'integrar i
coordinar les diferents experiéncies d'lnformática Educativa existents fins al
moment en tots els ámbits nivells educatius no-universitaris, es responsabiliza
de les noves actuacions, desenvolupaments i realitzacions.

En una primera etapa, relativa a les actuacions realitzades els cursos

86/87, 87/88 i 88/89, el PIE va dotar a la totalitat deis Centres Públics
d'Ensenyament Secundari així com a alguns Centres Públics d'EGB, Centres de
Recursos Pedagógics, Extensions i Camps d'Aprenentatge, del corresponent
hardware (ordinadors, impressores, módems, multiplexors...), software
(aplicacions professionals, llenguatges, programes educatius, de tipus eina, etc.),
i documentacions.

Al mateix temps s'iniciá una amplia actuado en formado del professorat
en cursos generáis, d'ampliació i específics.

Una vegada acabada aquesta primera etapa de dotacions, el
Departament d'Ensenyament ha previst estendre el Programa d'lnformática
Educativa ais Centres d'EGB en el període 1990-1993, en base a un Pía
d'lnformática Educativa específic per a l'Ensenyament Priman.

Les actuacions d'aquest Pía, que afectará la totalitat deis Centres Públics
Ordinaris, d'Acció i Educació Especial, Zones Rurals i alguns Servéis Educatius
(EAP, CRP...), es concreten básicament en: dotacions temporalitzades en quatre
fases relatives a hardware general i específic, i a software educatiu i
d'aplicacions; a formació extensiva de caire general i d'especialització,
formado intensiva i telemática a través de la Xarxa Telemática Educativa de

1 Jordi Quintana i Albalat és mestre i treballa al Programa d'lnformática Educativa de la
Generalitat de Catalunya.
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Catalunya; ¡ assessorament ¡ orientacions pedagógiques, metodológiques i
didáctiques.

El Programa d'lnformática Educativa considera que els mitjans informátics
poden incidir de manera cabdal en la millora de l'educació deis infants amb
necessitats educatives especiáis.

Ara bé, tot i reconeixent l'especificitat de la integrado d'aquests mitjans a
l'educació especial, que més avall comentem, aquesta integrado ha d'estar
emmarcada en l'ambit general de la incorporació deis mitjans informatics a

l'ensenyament.
Així, tota planificado i actuació relativa a la informática educativa ha

de teñir en compte que el concepte actual d'educació es basa en la convicció que

malgrat que la informado es transmet, el coneixement o saber es construeix.
Aquesta concepció constructivista de l'aprenentatge implica que per part del
receptor, l'alumne, hi hagi una integració i transformado de la informació, que
és útilitzada per construir els seus propis esquemes cognitius.

Es a dir, el coneixement, en qualsevol de les seves categories (conceptual,
factual, axiológic, procedimenfal...), no pot ésser simplement transmés pels
mestres ais seus alumnes durant el procés educatiu. El coneixement ha d'ésser
indui't per mitjá de múltiples situacions d'aprenentatge significatives i riques en
recursos i informació, que facilitin la transformado d'aquesta en sabers construi'ts.

En aquesf sentit, la Quarta Conferéncia de Ministres d'Educació deis Estats
membres de la Regió Europea relativa a les Noves Tecnologies de la
Informació, celebrada al 1989, concloía afirmant que de l'ús deis ordinadors i
deis programes educatius, en "pot sorgir una renovació en profunditat deis
continguts i métodes de l'ensenyament, que possiblement ¡a no s'ocupi de la
transmissió i apropiado de coneixements sino de la construcció autónoma de
sabers a partir d'informacions acumulades per mitjá d'instruments de tractament
de la informació".

I és precisament dintre de la consideració que l'accés a la informació
possibilita la construcció del saber on té sentit parlar d'integració curricular
de les Noves tecnologies de la Informació, i en particular de l'ú deis ordinadors
en l'educació deis infants amb necessitats educatives especiáis.

Pero tot i reconeixent la importad aportado de la informática en árees
¡mportants i especifiques com la recuperado, els objectius fonamentals del
Programa d'lnformática Educativa en aquest camp van més dirigits cap a altres
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tipus d'aportacions de caire més social, huma i educatiu.
Es per aixó que considerem que els objectius prioritaris de la incorporado

deis mitjans informátics en l'ámbit de l'educació deis infants amb necessitats
educatives especiáis, que van dirigits a la seva integrado entesa aquesta
com "el procés mitjanpant el qual es facilita que el nen, l'adolescent o
l'adult participi del grup (familia, escola, comunitat o lloc de treball) amb tots els
seus drets i en la mesura de les seves possibilitats", són:

- Facilitar la comunicado i l'expressió
- Possibilitar l'augment de l'autonomia personal i la presa de decisions
- Facilitar l'accés a la informació i a la cultura
- Posar al seu abast una eina versátil, gratificad i interactiva que els

possibiliti la millora deis processos d'aprenentatge, la creativitat, el ¡oc i el
treball personal.

Per tal de fer efectius aquests objectius, i tenint en compte els diferents tipus
de necessitats, interessos i deficiéncies (motóriques, visuals, auditives,
d'aprenentatge...) s'han comenpat a realitzar les oportunes adaptacions
d'hardware i software, així com el desenvolupament i producció de nous

materials, i el disseny d'una formado global en Informática Educativa i
específica en les seves aplicacions a l'Educació Especial.

En base a aqüestes consideracions, les dotacions previstes ais Centres
d'Educació Especial, es configuraran en base al següent equipament base:

Hardware:
- Ordinadors: es monté l'estándard PC que el Departament

d'Ensenyament va decidir en la seva actuado a l'Ensenyament Secundari i ha
continuat en l'Ensenyament Priman. La configuració básica queda concretada
en ordinadors PC tipus AT (80286), de 640 Kb de RAM, disc dur de 20
Mb, disquet flexible de 5 1/4" a 1.2 Mb, disquet flexible de 3 1/2" a 1.4 Mb
i monitor color VGA. Cal teñir present que aquesta tipología d'ordinadors
coincideix amb l'adoptada a diverses instáncies de l'Estat Espanyol (MEC i
CCAA) i de la quasi totalitat de paísos europeus. - Equipaments auxiliars:
impressores, módem de comunicacions telemátiques, ratolí i tauleta sensible. -

Periférics especiáis: tot i els grans avantatges d'accés i comunicació que

comporten els ratolins, els módems i les tauletes sensibles, es preveu la
incorporació d'altres adaptacions especifiques per a les diferents necessitats
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(commutadors simples ¡ dobles, cobertors de teclat, emuladors de ratolins, sensors
de diferents ti pus, línies i ¡mpressores braille, ampliadors de pantalla,
sintetitzadors de veu en catalá, lectors de targes, etc.).

Software: llevat del software que estigui dirigit a recuperacions
concretes, no creiem que s'hagin de desenvolupar programes educatius o

d'aplicació específics per ser utilitzats per infants amb necessitats educatives
especiáis. Tampoc creiem que siguí bo preveure que un programa será utilitzat
per un sol tipus d'usuari. Així, la tendéncia actual de potenciar els entorns icónics
dificulta ais cees l'accés a alguns programes, i els entorns exclusius per a ratolí
els pot dificultar ais infants amb deficiéncies motóriques.

Cal que els programes estándards tinguin entorns de configurado
múltiple i simultánia que possibilitin la seva adaptado a les necessitats i interessos
de cada usuari.

Els criteris de base del Programa d'lnformática Educativa sobre el tipus
software a utilitzar a Pescóla es poden concretar en: - Aplicacions estándards
de tipus obert: Programes d'ús general i ámplia difusió social, i per tant no dirigits
ni a árees ni a aprenentatges específics. Són eines que faciliten el treball
personal, l'accés a la informació, la presa de decisions, la resolució de
problemes..., d'una manera rápida, senzilla i eficap. Per exemple: processadors
de textos, bases de dades, fulls de cálcul, paquets integráis, programes de
dibuix lineal o artístic, programes d'autoedició, entorns telemátics, etc. En
aquest apartat cal fer esment a aquelles eines que, a partir d'aquests
plantejaments, han estat desenvolupades per facilitar la comunicado i expressió
d'infants amb necessitats molt especifiques, com per exemple els
processadors de textos de selecció en pantalla controláis per commutadors,
destináis a ser utilitzats per infants amb deficiéncies motóriques. - Entorns de
descoberta d'ámbit global o general: Són entorns que els infants poden explorar
lliurement i que no están dirigits a cap área específica. Tenen una
incidencia important en e desenvolupament d'estratégies d'aprenentatge
heurístic i interactiu, en la presa de decisions i el desenvolupament de la

creativitat. El seu exemple més paradigmátic és el llenguatge LOGO, tot i
que alguns ¡oes també poden incloure's en aquest apartat. - Entorns de
descoberta d'ámbit específic: Són entorns relacionáis amb alguna área
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concreta, en els quals els ¡nfants fan activitats de descoberta ufilitzant
algunes normes o codis preestablerts. Per exemple: editors musicals (MUSIC),
verificadors ortografíes (ADHOC), mícromons, símulacions, entorns de control ¡
de captado de dades (EXAO, TC), entorns de construccíons geométríques
(EUCLIDES), software currícular, etc. - Entorns Oberts de Creacíó d'Activítats
Educatíves: Són entorns de suport al procés d'ensenyamenf/aprenentatge
per mltjá deis quals els mestres poden crear, amb fácil¡tat, activitats de
motivado, explicado, práctica, descoberta, aplicado, avaluado, reforp...,
dirigides ais seus alumnes. Aqüestes activitats poden estar dirigides tant a

continguts de fets i conceptes, com de técniques i procediments, amb
independéncia de l'área i del nivell. Com a exemple podem citar ELECTRA
(entorn d'activitats relacionáis), els editors d'aplicacions per a tauletes sensibles
(DITS), etc.

D'altra banda no cal oblidar les ámplies possibilitats que la telemática
ofereix al món educatiu i molt especialment a alguns ámbits de l'educació
d'infants amb necessitats educatíves especiáis, com els deficients motórics
o auditius. En aquest sentít els servéis de la xarxa Telemática Educativa de
Catalunya (XTEC) -Missatgeria, Preguntes i Respostes, Notician, accés a Bases
de Dades (SINERA), Transmissió de fitxers, Converses Telemátiques i Teledebat
(AGORA)-, a més de ser un important suport de recursos educatius per ais
mestres, posen a l'abast deis alumnes una important eina comunicacional i
d'accés a la informació que supera les barreres d'espai i temps.
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ACTUACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR DE L'AJUNTAMENT DE

BARCELONA EN RELACIÓ A L'ÚS DE LA INFORMÁTICA EN L'EDUCACIÓ
ESPECIAL.

M. Concepció Cabezas Peña
DIRECCIÓ DE SERVEIS PEDAGÓGICS. INSTITUI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

En aquesta comunicació exposaré quines han estat les actuacions de
l'Ajuntament de Barcelona en matéria d'informática, dins del camp de l'Educació
Especial. També em referiré a les perspectives de futur.

S'han realitzat dues experiéncies: la del Centre de Formado Professional
Ocupacional "PONT DEL DRAGO" que depén de l'Area d'Afers Socials i Joventut i
la del CREDAC (Centre de Recursos per a Deficients Auditius de Catalunya),
centre fonoaudiológic que depén de l'Area d'Educació.

En primer lloc, voldria precisar que totes dues experiéncies formen part de
les competéncies voluntáries que assumeix l'Ajuntament de Barcelona. En efecte,
l'Ajuntament de Barcelona compta acualment amb 36 centres docents, quatre deis
quals ho són d'educació especial i un centre d'assessorament tanf per ais
professors de les escoles municipals com per ais de la resta de les escoles de la
ciutat, l'anomenat Direcció de Servéis Pedagógics- Instituí Municipal d'Educació.
Dins d'aquest darrer, s'hi contempla com a programa prioritari el de l'Educació en
la informática.

ACTUACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR DE L'AREA D'AFERS SOCIALS I

JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA EN EL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I OCUPACIONAL "PONT DEL DRAGÓ".

Origen de l'experíéncia: 1985

Ara fa quatre anys, el Patronat Municipal de DisminuTts Físics ¡mpulsat per la
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federado ECOM ¡ recollint la demanda d'un grup de pares amb filis afectats de
parálisi cerebral, es va comprometre a estudiar i a planificar una alternativa
técnica per a les persones amb parálisi cerebral que havia de teñir en compte la
seva perspectiva laboral, un cop acabada l'escolarització.

Amb aquesta finalitat, la federació ECOM va contractar un equip de
professionals supervisat peí Patronat i amb el suport de l'lnstitut Catalá
d'Assisténcia i Servéis Socials (ICASS). El projecte inicial, un centre de llavors i
plantes, va ser desestimat per diverses raons. Es va transformar en un pía central
en l'ús de les noves tecnologies en les especialitats de vídeo, disseny gráfic i
informática, assistides per ordinador. Es va passar així, d'una concepció de centre
productiu a una concepció de centre de formado professional ocupacional.

Durant l'estiu del 1985, el Patronat Municipal de DisminuTts Físics va contractar
un nou equip de quatre professionals amb l'encárrec d'elaborar i concretar el
projecte definitiu del Centre de Formado Professional i Ocupacional "PONT DEL
DRAGÓ".

Al llarg de l'any, l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona va ser la següent:
elaboració/concreció del projecte del Centre i dotació/adequació deis locáis que
eren propietat del Patronat Municipal de l'Habitatge i van ser cedits al Patronat
Municipal de DisminuTts.

Comenca a funcionar el centre... 1986.

Durant el curs 1986-87 comenqa a funcionar el Centre de Formado
Professional i Ocupacional "PONT DEL DRAGÓ", depenent deis Patronats
Municipals de DisminuTts, per a grans disminui'ts físics ¡oves, en les branques
d'imatge i so, disseny gráfic i informática.

Els objectius principáis del centre són els de formar els alumnes en les
especialitats esmentades de cara a la seva futura integració en el món laboral
normalitzat, dotar els alumnes de l'autonomia personal suficient per augmentar el
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seu nivell d'independéncia ¡ oferir-los el suport pedagógic necessari ¡ l'ajut
¡nformátic adequat per integrar-se a l'ensenyament normalitzat.

A partir d'aquest període, la contribució de l'Ajuntament de Barcelona va ser
la de finangar una part ¡mportant de l'activitat del Centre: lloguer, despeses de
personal, despeses d'oficina ¡ manteniment de l'edifici i despeses de transport
deis usuaris del Centre. L'Área d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona també va
col-laborar amb informado, amb la participado en la selecció del professorat del
Centre.

Etapa de consolidació 1987 - Epoca actual.

Les reflexions, després de tres anys d'activitat del Centre, són objecte d'una
altra comunicado. A més, grades a la relació entre el centre i l'EAL (Equip
d'Assessorament Laboral deis patronats de disminui'ts), durant dos anys consecutius
el Fons Social Europeu ha subvencionat l'organització de cursos per a la
introducció de les noves tecnologies a ¡oves disminui'ts de Barcelona, que estoven
en situació d'atur i que no podien acollir-se a la formació professional del Centre.

PERSPECTIVES DE FUTUR

A més de continuar finangant les despeses de funcionament del centre i tenint
en compte l'objectiu global de cercar la integrado individual i social deis ¡oves
amb disminució dins de la comunitat, s'incrementaran els contactes amb l'EAL i la
interrelació entre els alumnes/professors de formació professional de les escoles
municipals normalitzades i els alumnes /professors del Centre "PONT DEL
DRAGÓ".

ACTUACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR DE L'ÁREA D'EDUCACIÓ DE

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA EN EL CREDAC (Centre de Recursos per a
Deficients Auditius de Catalunya), centre Fonoaudiológic.

El CREDAC és una institució adregada a persones de 0 a 20 anys amb
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deficiéncies auditives, integrada pels collectius següents: el Servei de Formado i
Documentado, els equips de professors de seguiment escolar, un equip
d'assessorament psico-pedagógic (EAP) i Pescóla municipal d'EGB "TRES PINS",
amb aules d'educació per a persones sense deficiéncies i aules d'educació
especial per a alumnes de cicle superior d'EGB que no podien seguir un régim
d'integració.

Aquesta institució, de propietat municipal, ha passat a dependre, a nivell
funcional i grácies a un conveni recent, de l'Ajuntament de Barcelona i de la
Generalitat de Catalunya conjuntament.

PRINCIPALS ACCIONS DEL CREDAC QUANT A L'ÚS DE LA INFORMÁTICA
EN EDUCACIÓ ESPECIAL.

Dins del Fonoaudiológic, Peina informática s'ha utilitzat en una doble vessant:

* La informática com a eina didáctica i instrumental a Paula destinada no tant

a corregir les deficiéncies auditives com, sobretot, a millorar l'estructuració del
llenguatge.

Aquesta actuado s'ha fet a les aules d'educació especial de Pescóla
municipal "Tres Pins", per un equip de mestres amb Passessorament de la
professora Áurea Libori. Les accions realitzades i el projecte global són objecte
d'una altra comunicado.

* La informática com a estri que ojuda a realitzar d'una manera més eficient
altres activitats d'un Centre d'Educació Especial, en aquest cas. Una de les
accions realitzades dintre de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagógic) és el
servei de diagnosi/análisi/adaptació de prótesis auditives, amb ajuda
informática.

L'ordinador, amb els programes adequats, intervé tant en la selecció de
l'audiófon (cálculs previs i posterior selecció d'entre els audiófons del mercat) com
en la comprovació posterior amb la realització de mesures dins del conducte
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audifiu de l'usuari de l'audiófon, amb l'ajuda d'un microordinador especialment
dissenyat per a aixó.

Quanf a la relació entre el CREDAC-Centre Fonoaudiológic i l'EAL (Equip
d'Assessorament Laboral deis patronats municipals de disminuíts) es realitzen
diversos projectes conjunts; alguns són encaminats a conéixer les necessitats de la
població real deis sords a Barcelona -com el bañe de dades ¡nformatitzat deis
sords de Barcelona, actualitzat l'abril del 1989- i altres, amb l'objectiu d'orientar
les sortides professionals de les persones sordes. Així, des del passat curs
1988-89 funcionen diversos cursos, d'una durada temporal reduída, per a ¡oves en
situació d'atur. Aquests cursos d'introducció o d'aplicació de la informática se
sitúen dins de la formació ocupacional promoguda per l'INEM a través deis ajuts
del Fons Social Europeu.

PERSPECTIVES DE FUTUR.

Peí que fa a l'ús de la informática com a eina didáctica i instrumental en
l'educació deis alumnes sords, les propostes de futur són:

- Continuar la línia iniciada els darrers cursos, que significa l'aplicació de
l'ordinador per corregir els déficits en el procés d'estructuració del llenguatge.
Així mateix, s'organitzará alguna acció puntual en el cicle mitjá.

- Treballar en l'aplicació concreta de l'eina informática per disminuir el déficit
sensorial auditiu.

- Incrementar la col-laboració entre el Centre Fonoaudiológic i l'EAL (Equip
d'Assessorament Laboral deis patronats municipals de disminu'its) per cercar
acords amb empreses i/o institucions i augmentar, així, els confractes laboráis de
les persones disminu'ides.
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