
CREI-Sants: Un model multiintervinent 
i contextual per a la formaci6 de Mestres 
d'Educaci6 Especial. 
F eliciano A. Castillo· 

Introducció 

Durant aquest curs, s'acompleixen deu anys de I'inici de ¡'especialitat 
d'Educació Especial-Pedagogia Terapeutica, a l'Escola de Mestres de la 
Universitat de Barcelona. 

Dos tipus fonamentals de demanda, una de social i una altra de profes
sional, van portar un grup de professors i d'alumnes a donar resposta a 
les exigencies i necessitats d'aquell moment, pel que fa a l'Educació Es
pecial. El fet que la nostra Escola fos la primera de l'Estat que comene;ava 
aquest tipUs d'especialitat representava per a nosaltres una gran respon
sabilitat i un gran estore;. No ens sera difícil, si ho intentem, de recordar la 
situació universitaria d'aquell moment, de manera que estalviarem parau
les. Des d'un bon comene;ament, el nostre equip de treball va constatar la 
necessitat de dotar-se deis recursos necessaris per emprendre la tasca 
que s'havia plantejat, i aixo volia dir la creació d'un centre de recursos or
ganitzat. Igual com els altres objectius i pressupostos inicials, la idea de 
crear un centre de recursos ha continuat essent valida fins a I'actualitat, 
pero també cal dir que han estat moltes les dificultats que varen fer enda
rrerir el projecte fins ara fa tres anys, exactament. 

Els anys no passen en va i cadascun de nosaltres, abandonats per les 
promocions que s'anaven incorporant al món actiu de I'escola, comene;a
rem a notar el cansament de treballar en una universitat que potser no es
transformava, no canviava amb I'agilitat necessaria. La falta de 
perspectives, els vicis creats per la nostra propia dinamica, les pressions i 
les exigencies que comportava I'adequació a les noves situacions van 
arribar a crear una "certa" situació límit que calia solucionar. 

El nostre equip de treball' pero, consolidava la seva identitat, i les con
verses científiques habituals, malgrat ser poc sistematitzades, ens porta
ren a un replantejament de conceptes pel que fa al món de la infancia, del 
mestre, de I'escola i de la universitat. 

En definitiva, ens empenyia la nece~itat de dur a la practica la nostra 
nova ideologia, sense deixar-nos arrossegar per a la banalitat i pel caracter 
efímer que sovint tenen les innovacions científiques en la nostra socie
tat, especialment en I'ambit de I'educació; aixo ens féu replantejar la crea
ció d'un centre de recursos que fos la base d'un nou model de formació 

* Feliciano A. Castillo i Andrés és coordinador de CREI-Sants i catedratic del 
Departament de Metodes d'lnvestigació i Diagnostic Educatiu a l'Escola de For
mació de Professorat d'EGB de la Universitat de Barcelona. La seva especialitat 
és I'estudi deis nens afectats per paralisi cerebral i les seves darreres investiga
cions i publicacions giren al voltant del diagnostic i I'avaluació del nen a través 
de diferents tecniques d'expressió 
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de professors. Així Va ser com un grup de membres de I'equip que anys 
enrera havia organitzat I'especialitat emprengué la tasca de construir 
CREI-Sants, Centre de Recursos Educatius i d'investigació del barri de 
Sants. D'aixo fa tres anys. CREI-Sants és una experiencia no institucional 
en el si de la institució universitaria i, malgrat que és amplament coneguda 
en diferents universitats europees i en algunes escoles de l'Estat, la seva 
tasca encara és massa ignorada en el nostre propi ambit universitario 

Aquests darrers anys la nostra Universitat s'ha dotat de nous estatuts. 
Podríem constatar-hi aspectes millorables, d'altres que fins i tot caldria mi
llorar, pero ens sembla encara més important de remarcar que la Universi
tat no sera mai ni una Uei aprovada ni un Pla d'Estudis determinat, sinó el 
fruit de la categoria i rigor que els seu s membres, individuals i col.lectius, 
sapiguen imprimir-li. 

Les raons de la falta de coneixement de la nostra feina potser les tro
baríem en la resistencia al canvi d'alguns col.lectius i d'algunes persones, 
en la infravaloració, aparentment inamovible, del món del mestre a la Uni
versitat, en el corporativisme i, encara més, en I'estancat punt de vista 
científic i laboral de les identitats professionals, que no permet de trencar 
uns esquemes establerts que dificulten el treball en equips multi o inter
disciplinaris; en el concepte de ciencia, en definitiva, i en la falta d'analisi 
sobre la personalitat científica i investigadora. I encara hi podríem afegir 
raons pel fet que la nostra experiencia va encaminada concretament al 
món de l'Educació Especial i al món de la marginació. ¿Hem oblidat, pot
ser, que l'Educació Especial també és educació i que busca les mateixes 
finalitats? ¿Hem oblidat, potser, que I'escolaritat ordinaria i I'educació en 
general s'han nodrit historicament de les investigacions i de les innova
cions provinents del món de la Pedagogia Terapeutica? ¿O potser no 
volem reconeixer que és la marginació, que són els desajustaments so
cials, el més gran instrument motivador de la planificació deis canvis ne
cessaris, de les millores? 

Malgrat el que hem dit, pero, les diferencies entre la Universitat 
d'aleshores i la Universitat actual són remarcables i ens permeten de man
tenir certes perspectives de futuro Es per tot aixo que, en la redacció 
d'aquest article, em veig obligat a introduir I'experiencia de CREI-Sants de 
forma descriptiva i general, amb la finalitat de difondre-Ia. D'altra banda, no 
puc renunciar, ni que sigui breument, a donar compte de I'evolució i del 
procés d'aquest centre des de la fase inicial. 

Que és CREI-Sants? 

El terme CREI-Sants resumeix I'objectiu fonamental de formar el mes
tre a través de la investigació. CREI-Sants proposa un model teorico
practic de formació de professors. Aquest model, cada vegada més carac
teritzat com a disseny, va partir d'un conjunt d'hipotesis i de criteris que 
exigien, des d'una dinamica temporal, I'establiment d'una etapa pre
experimental de dos anys com a mínim, etapa que podem considerar ja 
acabada en una primera fase. CREI-Sants ha estat, dones, basicament i 
fins a I'actualitat, una investigació dissenyadora wd'una forma de quefer 
educatiu", una investigació sobre investigació. 

Aixo es justifica per la necessitat que ens havíem plantejat d'organitzar 
els diferents equips de treball, per la necessitat de formalitzar i 
d'homologar les teories de cada un deis seus membres, per la necessitat 
de crear un lIenguatge científic comú, per la necessitat d'advertir les ca-
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racterístiques que I'adaptació del model podria tenir a la practica i en el 
contexto Aquesta etapa pre-experimental s'ha constatat com a temptativa 
en la recerca, tant en la confirmació d'hipotesis inicials,com en 
I'establiment d'altres de noves, així com de problemes que altrament no 
haurien estat plantejats. 

Aquest model de formació de professors implicava, tal com hem dit 
abans, un nou concepte d'infancia, de mestre, d'escola i. d'universitat -en 
aquest ordre- partint de les necessitats educatives deis nens. Concreta
ment d'aquells que exigeixen una educació especialitzada, adaptada a la 
seva personalitat, una educació, doncs, que es plantegi les necessitats 
deis nens amb diferents tipus d'obstacles. El nostre model s'integraria en 
la perspectiva contextual-ecologica, un cop superades les concepcions 
merament mecanicistes i organicistes, i ens porta a una nova manera 
d'entendre el desenvolupament i els canvis de la conducta. "Si volem 
canviar la conducta hem de canviar els ambients". Tal com suggereix Cole 
(1987), aixo ens porta a intentar coneixer I'ambient, entes com a conjunt 
de formes de percepció particulars, i les interrelacions entre ambients 
contextuals. Pero la nostra filosofia, la nostra forma d'entendre I'educació 
en relació amb la situació concreta en que vivim, ens ha portat a caracterit
zar la nostra propia teoria psico-pedagogica i sociologica i a realitzar refle
xions abundants sobre diferents punts de vista, entre els quals, els vi
gotskians, interpretats de manera interessant per Monereo. No hem 
d'oblidar que tots els membres de I'equip hem conegut els treballs de 
Luria i que más endavant, el descobriment del GRIM (Grup de Recerca de 
l'lmaginari i Mitocrítica) ens ha portat a debatre sobre perspectives del co
neixement molt més generals, i no nornés en I'area de la pedagogia. Ara 
bé, la nostra concepció teorica, de la qual he citat algunes influencies, es 
fonamenta en la practica quotidiana. Aquest treball intenta fondre "con
fondre" la docencia i la investigació, intenta combinar la teoria i la practica i 
vincular la formació inicial amb la permanent. 

Obrir la Universitat a la nostra societat, i més concretament al barri on 
estem situats, és el més important deis nostres interessos. Els nens i 
nenes ens ofereixen, amb la seva arribada a CREI-Sants, I'oportunitat 
d'investigar directament, i així els professors de l'Escola de Mestres, jun
tament amb els alumnes de practiques, fan que la seva feina reverteixi en 
el tractament deis nens i de les nenes del barri que per qualsevol motiu 
no segueixen I'escolaritat tal com fóra desitjable, o que presenten altres 
tipus de problemes. 

Quan rebem una petició d'ajuda -per part d'alguna familia, de mestres, 
d'escoles, de I'assistencia social del barri, etc.- i un cop seleccionat el cas 
(per aixo s'apliquen uns criteris basats en les nostres possibilitats mate
rials, d'acord amb el nostre model d'intervenció i segons les 
característiques deis demandants), el nen o nena passa per un procés de 
diagnostic-avaluació i d'observació global, en el qual també s'avalua la 
propia familia, I'escola on assisteix, en el seu propi context i en d'altres! 

Sense bandejar instruments de mesura i tests, proves estandard, etc., 
durant les primeres sessions de treball utilitzem I'observació directa. 
Volem destacar que la valide~ i la fiabilitat de les nostres observacions 
són molt altes, ja que comptem amb altres ti pus d'observadors: observa
dor participant, observador des de cabina i vídeo, el "tercer observador". 
Oesprés de I'analis de les primeres informacions obtingudes, i a través 
d'una sessió clínica multiprofessional, es plantegen el tipus i la dinamica 
de tractament educativo-terapeutic, es construeix un POI i/o un POS 
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(Programa de Desenvolupament Social). Des del primer moment, 
s'intenta que sigui el mestre de I'aula el qui intervingui directament en el 
tractament, per a la qual cosa ens desplacem a les escoles amb la finalitat 
d'informar-Io i, en algunes ocasions, és el mestre qui es trasllada a CREI
Sants per aprendre in situ, al costat deis nostres alumnes. Quan, per 
raons especials -problemes molt greus, falta de preparació del mestre, re
buig de I'escola, etc.-, es considera convenient, el nen rep tractament in
dividualitzat Vo col.lectiu a CREI-Sants, al qual s'integren, quan ás possi
bie, els pares, els germans, ... 

A más de la relació-intervenció del nen, la família, el mestre, I'alumne 
de practiques, el tutor (professor de l'Escola de Mestres), els pares parti
cipen en grups de dinamica familiar, amb dos objectius: cultural i formatiu 
(formativo-terapeutic); aixo contribueix a homogene"itzar extraordinaria
ment el tractament del caso 

Un deis problemes más greus que hem hagut d'afrontar ha estat, pre
cisament, la innovació que representa, a la practica, dur a terme un model 
com el nostre, ja que des d'una perspectiva teorica pot resultar poc origi
nal. El model de CREI-Sants té una gran semblan9a amb I'IT-Inset Model", 
que s'experimenta des de fa anys a la Universitat de Leeds, a Anglaterra. 

John Alban, professor de I'esmentada Universitat (el qual vaig tenir 
I'oportunitat de coneixer a la IInd. Conference Social Education and the 
Preparation of Young People with Learning Difficulties for Adult Lite, pa
trocinada per la CEE i organitzada per l'Avery Hill College del Thames 
Polytechnic de Londres i pel Seminarium Voor Orthopedagogiek 
d'Holanda), fou qui, un parell d'anys enrera, ens ajuda més a seguir el 
nostre treball pre-experimental i ens aporta la creen9a que el nostre 
model era possible. Alban defineix així el model IT Inset: "Estudiantes 
maestros/as, profesores/as y otros trabajan juntos en una escuela, como 
miembros de igual categoría en un equipo. Es un enfoque a la educación 
de maestros que incorpora la cooperación entre personas que están en 
distintos niveles en su carrera de profesorado. Tiene tres aspectos que lo 
distinguen: 1) su enfoque se deriva de la escuela, 2) su práctica se centra 
en clase, 3) sus raíces son la participación activa y la reflexión ponderada 
de lo que sucede en clase" (Alban, 1987). 

Fóra interessant de poder realitzar un estudi comparatiu sobre els dos 
models esmentats i una descripció más detallada de I'IT Inset. Sens 
dubte ens ajudaria a comprendre millor la complexa trama deis models 
multiintervinents i contextuals. En aquesta ocasió em referiré exclusiva
ment al model de CREI-Sants. 

A CREI-Sants, dones, els alumnes, futurs mestres, treballen sota la tu
toria deis seu s professors de l'Escola de Mestres, en I'ambit escolar i en 
I'espai de CREI-Sants, i formen equips d'observació, de participació guia
da i de seguiment. Les teories s'apliquen en la practica quotidiana, 
practica que exigeix, al hora, una reflexió continuada sobre les teories i, 
així mateix, la creació i la construcció de respostes noves a esdeveni
ments desconeguts. 

Tot i que pretenem estendre I'experiencia a tots els alumnes de 
l'Especialitat, només 40 alumnes de l'Escola han pogut participar-hi, per 
raons obvies. La mostra de I'experiencia I'han constitu"ida 42 nens, amb 
les famílies i escoles respectives. 

CREI-Sants, com a centre de recursos, empra també tota una serie 
d'objectius d'informació, prevenció social, activitats culturals, etc., que 
-així ho esperem- podrem comen9ar a realitzar més endavant. Cal desta-
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car que les nostres activitats són completament gratu·ites i que cap pro
fessor ni coLlaborador no rep cap compensació econemica per la seva 
feina.- Al costat d'aixe, gracies a la gran difusió que el nostre model ha tin
gut a diferents,universitats i institucions europees, es duen a terme in
vestigacions concretes i convenis amb d'altres entitats, entre els quals 
volem remarcar els contactes amb el Seminarium Voor orthopedagogiek, 
d'Holanda, amb el Thames Polytechnic, de Londres, amb l'lnstituto Costa 
Ferreira, de Usboa, amb la Universitat d'Oldenburg, a Alemanya, i amb la 
Universitat de Chester, a Anglaterra. 

Avaluaci6 

Si el nostre model resulta complex, més complexa encara i difícil ha re
sultat I'avaluació d'aquesta etapa pre-experimental. Ha partit, aquesta 
etapa, del perfil de professor que hem considerat idoni, i s'ha desenvolu
pat longitudinalment i al final del procés, tenint en compte les possibilitats 
i dificultats amb que ens hem trobat. 

L'avaluació s'ha realitzat en dues direccions, una de vertical i una altra 
d'horitzontal (Vegeu esquema pago següent). 

La vertical representa I'avaluació de cada cas específic i I'acció inter
ventora en cada un deis espais -família, escala, CREI-Sants •... - per mitja 
de diferents tecniques. L'horitzontal avalua els grups en els diferents 
contextos -tots els nens, tots els pares, tots els mestres, ... -. La confluen
cia avaluativa ens haura de portar a un replantejament del Pla d'Estudis i 
del perfil que hauria de tenir un bon mestre d'Educació Especial. HÍ'ha, 
dones, una avaluació iñdividual, a través de tecniques qualitatives i obser
vacionals, i una de grupal, que ha possibilitat un tractament quantitatiu de 
les mostres. Aquest darrer ha permes, d'altra banda, la realització de con
trastos de correlació entre els grups de mestres ja titulats que havien pas
sat per CREI-Sants i els que no ho havien fet, així com entre els grups 
d'alumnes que practiquen a CREI-Sants i els que realitzen altres modali
tats de practiques. 

Ates el poc espai de que disposo, em limitaré precisament a 
I'aspecte de I'avaluació de mestres que van seguir el model CREI
Sants i de mestres que no van seguir-lo (esperem, d'altra banda, que 
molt aviat es publicara un text monografic sobre el nostre model 
d'avaluació). Aquest aspecte de I'avaluació es realitza a través d'una 
entrevista-qüestionari. 

La finalitat d'aquesta entrevista-qüestionari era doble: d'una banda, 
un interes empírico-científic, és a dir, I'establiment d'uns barems quan
titatius, indicadors d'un procés avaluatiu que es va posar en marxa fa 
tot just dos anys; d'altra banda, la veritable avaluació de la feina realit
zada durant dos anys per professionals dedicats a la formació de mes
tres d'Educació Especial, en relació amb el model teeric de CREI
Sants i entre els seus elements prioritaris, mestres i alumnes. 

Com en tota construcció d'instruments de mesura, partim d'un marc 
teeric que, en el nostre cas concret, es basava en la confecció d'un 
perfil de mestre de I'especialitat de Terapeutica. Aquest perfil fou con
feccionat per tots els professionals que imparteixen les classes a 
I'especialitat, i es tingué en compte també el perfil elaborat pel Semi
nari Coordinador de les Escoles de Mestres de Catalunya, organitzat 
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per la Generalitat, en el qual aquests professors varen participar activa
ment, i també el resultat de les discussions que s'hi mantingueren. 

B perfil queda configurat de forma estructurada i sistematica, i oferia la 
possibilitat de crear el marc teoric del qüestionari en elaboració. No hem 
d'oblidar, d'altra banda, que, a través del perfil, es realitza el primer pas en 
I'emmarcament del qüestionari, que consistia en la identificació del tipus 
de conductes, continguts i actituds que es pretenia mesurar a través de 
I'instrument avaluatiu. 

En I'etapa d'elaboració del perfil es considera, en primer IIoc, que 
I'alumne en formació havia de posseir coneixements academics exhaus
tius i relacionats amb el seu treball professional en aules o escoles espe
cials. Al costat d'aquests coneixements, les practiques havien de ser 
importants en la formació, per tal de posar en contacte I'alumne amb la re
alitat educativa i proporcionar-Ii una serie de recursos, necessaris per al 
coneixement del nen. 

Un altre punt del perfil hauria de consistir en I'adquisició d'una serie de 
tecniques per al diagnostic i tractament deis casos que es presentessin. 
Al costat d'aixo, I'alumne en formació hauria d'obtenir coneixements 
sobre programació i sobre I'elaboració de Programes de Desenvolupa
ment Individual (POI). Encara un altre aspecte a considerar en el perfil és 
el caracter preventiu que hauria de tenir qualsevol professional que es 
dediqui a I'educació o, dit d'una altra manera, al procés d'ensenyament / 
aprenentatge. En aquest sentit s'exigiria, doncs, al mestre en formació, 
un coneixement de les funcions preventives que hi ha d'haver a I'entorn 
escolar i, dins d'aquest objectiu, una capacitat d'orientació als pares i a 
d'altres professionals. 

Així mateix, vam creure imprescindible que, per raó del contacte ne
cessari que el mestre de Terapeutica ha de tenir amb d'altres professio
nals, I'alumne conegués el treball deis equips multiprofessionals que es 
dediquen a I'educació i tingués possibilitats d'integrar-s'hi, com a compo
nent irrenunciable en materia d'educació especial. 

" finalment, encara caldria considerar una altra exigencia, no tant com a 
element del perfil propiament dit, sinó com a qüestió rellevant en 
I'avaluació: la maduresa i I'equilibri emocional deis alumnes Vo mestres no
vells. 

Cada un deis punts considerats en el perfil queda reflectit en dos 
bloes ben diferenciats: Coneixement del Nen i Tractament del Nen. 

En relació amb un deis dos objectius que havia d'acomplir el qüestio
nari, cal destacar que aquest perfil teoric tenia una correspondencia prac
tica, mitjan~ant I'endegament del model teoric de CREI-Sants, que recull 
diferents aspectes: practiques, orientació preventiva, educativa i assis
tencial, trebal! amb diferents professionals de I'educació -pedagogs, psi
colegs, logopedes, metges, assistents socials, etc.-, és a dir, contacte di
recte amb els equips multiprofessionals. O'aquesta manera, s'avaluava 
al hora la formació deis mestres d'Educació Especial, la incidencia de 
CREI-Sants i I'ajuda que suposava aquest model en el perfeccionament 
de la formació del mestres. 

Un cop realitzat tot el suport teoric, el marc teorico-conceptual de 
I'instrument d'avaluació, passaríem a I'etapa que podríem anomenar enr 
pírica, a I'elaboració propiament dita de I'entrevista-qüestionari. 

El primer pas, encaminat a identificar les propietats que preteníem ava
luar i I'objecte -és a dir, el grup de subjectes que va ser avaluat-, fou 
I'operativització de cada un deis punts o aspectes importants que caldria 
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tenir en compte en el perfil de la formació d'un mestre de l'Especialitat de 
Terapeutica. Aquesta operativització va donar lIoc a una serie d'ítems
preguntes, agrupats en cada un deis punts del perfil. 

Dins de la població d'ítems-preguntes se'n va seleccionar una mostra, 
escollida mitjan9ant la tecnica de jutges (un total de vuit persones, totes 
especialistes en la formació i avaluació de I'alumne-mestre de Terapeuti
ca) i se'n van descartar els que foren considerats irrellt;lvants. Aquesta 
tecnica podria ser considerada, en realitat, com de mostratge racional, ja 
que I'elecció deis ítems-respostes va guiada pel contingut subjacent que 
han de tenir, per tal d'apropar-se al criteri extern que es persegueix. 
Direm, encara, que I'estrategia utilitzada, pensant en la seva validesa pos
terior, fou la denominada de contingut: és a dir, el qüestionari I'havien de . 
conformar tOts aquells ítems-respostes que fossin indicadors de dominis 
o continguts previament delimitats i estructurats; els punts del perfil, 
doncs, en aquest cas, un cop operativitzats i sistematitzats. Aquest supO
sit apriorístic i teoric havia de tenir una implicació posterior, durant el pro
cés d'analisi de les dades recollides, perque cada ítem-pregunta seria 
una unitat d'analisi, susceptible de ser avaluada i sotmesa a tractament es
tadístic. 

Finalment, en el procés de selecció deis ítems-respostes, varem optar 
per I'alternativa de res posta lliure, conscients que la valoració defihitiva de 
les respostes obtingudes es realitzaria a posteriori, un cop finalitzat el pro
cés de buidatge. 

Seguint el desenvolupament de I'etapa d'elaboració, vam seleccionar 
els subjectes que havien de constituir la unitat d'analisi del qüestionari. 
Pel que fa a aquest apartat, hem de manifestar que, en la selecció, no 
prenguérem una decisió purament estadística, sinó que van tenir més 
pes les consideracions substantives i teoriques. 

En la selecció deis subjectes vam prendre com a referencia dos criteris 
basics. El primer concernia a la procedencia deis subjectes, és a dir, ha
vien de cursar o tenir acabada I'especialització en Terapeutica. Havien de 
ser alumnes i mestres per poder constatar el valor de la practica, tant en el 
moment de la formació, com posteriorment, en I'exercici professional. El 
segon criteri, concebut amb la finalitat de poder emetre un judici avaluatiu 
sobre un deis objectius que generaren la confecció del qüestionari, fou la 
utilització d'un grup discriminant (subjectes que havien realitzat les practi
ques a CREI-Sants) i un grup-control (subjectes que havien realitzat les 
practiques a d'altres centres). 

L'ús d'un grup-criteri ens permetria, mitjan9ant tecniques de contrast, 
arribar a establir, en un pla d'estadística descriptiva, la incidencia positiva 
que té CREI-Sants en el "Programa Curricular" de I'alumne i del mestre de 
Terapeutica. 

Voldríem afegir que la mostra (n.=58) fou dividida en quatre grups, se-
guint els dos criteris: 

- Mestres amb practiques a CREI-Sants. 
- Mestres amb practiques a d'altres centres. 
- Alumnes que realitzaven les practiques a CREI-Sants. 
- Alumnes que practicaven a d'altres centres. 

Aquesta classificació respon a les propietats que delimitavem en les 
bases teoriques, de les quals ja hem parlat, i a les característiques avalua
tives representades pels ítems seleccionats. 
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Un problema que voldríem esmentar i que pot haver produ'it algun 
biaix en la valoració de CREI-Sants és que les mostres seleccionades no 
oferíen el mateix grau de representativitat. La mostra formada per mestres 
i alumnes que no havien realitzat les practiques a CREI-Sants es va esco
llir a través d'un mostratge simple a I'atzar, i es van tenir presents els requi
sits de representativitat. Per contra, en la mostra de mestres i alumnes de 
CREI-Sants, es va utilitzar un tipus de mostratge no probabilístic, com és 
el mostratge intencional. 

Per finalitzar el procés d'elaboració empírica, ens disposarem a passar 
a la fase de recollida i codificació de les dades obtingudes en I'etapa ex
ploratoria de I'elaboració del qüestionari. Alhora, la taula de les puntua
cions directes del grup o grups de subjectes havia de constituir la font pri
maria d'informació per al tractament estadístic de les dad es, 
independentment del tipus de tractament i de les taules que se n'havien 
de derivar, d'acord amb el model teoric subjacent del qüestionari que es 
pretenia d'elaborar. 

La nostra taula d'entrada de dades havia de tenir la característica de 
ser de puntuacions relatives, per tal com a les respostes deis subjectes 
se'ls donava una codificació numerica. La matriu d'entrada de dades per a 
la posterior analisi d'ítems-respostes del qüestionari fou rectangular, de n 
subjectes per m ítems. 

A la matriu es recollia també informació sobre altres variables extremes 
al qüestionari, com ara I'edat deis subjectes, el sexe, el nivell cultural, etc. 

Aquestes variables també van haver de ser categoritzades i se'ls as
signa un codi numeric, per tal de poder realitzar I'analisi estadística corres
ponent. 

Un cop les dad es obtingudes a través del qüestionari foren passades 
a la matriu de codificació, s'inicia I'etapa de tractament estadístico 

Les possibles analisis de resposta per comprovar el grau de consis
tencia interna no formaven part deis nostres objectius, ni teorics ni empí
rics. Es realitzaren, en canvi, una serie de proves estadístiques, per tal 
d'eliminar un cert error de mesura o d'avaluació a I'atzar -fiabilitat empírica- i 
un cert error sistematic en el context de la medició o avaluació -validesa 
empírica-o I tenint en compte el caracter, en principi, qualitatiu de les nos
tres dades, optarem pel metode Chi-quadrat. Aquest metode permet 
comparar distribucions completes de resposta per a dos grups, en lIoc de 
centrar I'atenció sobre un parametre d'ítem-únic. 

El procediment Chi-quadrat proposat per Scheuneman es basa en el 
principi que un ítem es consideraria no esbiaixat si, per a subjectes amb la 
mateixa capacitat en I'area que es mesura, la probabilitat de resposta co
rrecta és la mateixa, independentment del grup de població a que per
tany el subjecte. Aquesta suposició apriorística va adquirir validesa a tra
vés d'unes proves estadístiques en les quals es realitzava la correlació 
entre I'ítem i el conjunt d'ítems-preguntes del qüestionari, per tal de tro
bar I'índex d'homogene'itat entre cada variable i el conjunt de variables 
del qüestionari. 

Varem utilitzar un programa d'ordinador 4F del paquet estadístic 
BMDP i varem realitzar Chi-quadrats per a totesles variables del nostre es
tudi, excepte les que eren externes al qüestionari, tal com ja hem dit 
abans. Els resultats ens demostraren que la majoria de les variables es 
correlacionaven significativament amb el criteri extern escollit-i per tant el 
qüestionari acomplia un deis requisits basics de la seva elaboració: la fiabi
litat de les preguntes. 
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Encara en I'etapa d'analisi de dades i per tal de poder valorar quantitati
vament el suport substancial que exerceix CREI-Sants en la formació de 
I'alun:ne i del mestre novell de I'especialitat de Terapeutica, vam utilitzar 
un indicador usat tradicionalment per discriminar grups; as tracta de la di
ferencia entre la mitjana aritmetica obtinguda pel grup-control i I'obtinguda 
pel grup-criteri a cada ítem-pregunta. Aquest últim procés es troba en 
fase de realització i no en tenim encara els resultats, ja qu.e I'analisi feta a 
través del programa 3D del BMOP requeria un canvi en la matriu d'entrada 
de dades. Tanmateix, podem avan~ar que, pels resultats obtinguts en la 
prova del Chi-quadrat, esperem constatar diferencies estadísticament 
significativas, amb un grau de confian~a del 95%, tot i que hi ha ítems, se
gons vam comprovar amb la prova del Chi-quadrat que no són prou discri
minatoris per als continguts -criteris externs- que preteníem avaluar, i que 
en un procés posterior pensem reelaborar i ajustar a les dades obtingu
des per aquest primer aven~ del tractament estadístic del qüestionari. 

L'analisi de les dades obtingudes per I'entrevista-qüestionari foren 
molt significatives i esperan~adores. És ciar que la comparació de mestres 
i alumnes que havien treballat a CREI-Sants amb els que no ho havien 
fets, significava una comparació, més que no pas entre dos models alter
natius, entre un model -al qual es dispensa tot ti pus de recursos- i 
I'ensenyament classic, amb les seves característiques, conegudes de to
thom. Era, doncs, facil su posar que els mestres i alumnes que havien par
ticipat en el nostre model oferirien un nivell més ajustat al perfil que, al 
nostre parer, és I'idoni per a un mestre d'Educació Especial. 

Per acabar, em voldria referir als aspectes més atractius, amb la inten
ció de subratllar-Ios. En cap d'ells no va caldre obtenir percentatges, ja 
que la probabilitat fou prou significativa. Aquests aspectes, doncs, refe
rits als alumnes que treballaven a CREI-Sants, són els següents: 

1. Millar actitud davant la prablematica del nen amb obstacles i del 
seu entorno 

2. Major coneixement tecnic i sistematització deis processos 
d'observació, avaluació i diagnostic escolar. 

3. Major coneixement tecnic en I'elaboració de programes indivi-
duals i col.lectius. 

4. Major capacitat d'utilització deis recursos didactics. 
5. Millors relacions amb els mestres. 
6. Major capacitat crítica i capacitat per elaborar lIurs actuacions i 

tractaments. 
7. Millor actitud davant deis equips de zonai d'altres professio

nals. 
8. Major capacitat d'organització. 
9. Major facilitat d'orientació i de connexió amb les families. 

10. Major facilitat per demanar ajuda i informació a d'altres profes-
sionals. 

11. Millor acceptació i superació de la frustració. 
12. Major creativitat. . 
13. Major identitat professional i respecte pel camp d'acció d'altres· 

professionals de l'Educació. 

Els alumnes que han dut a terme les practiques a CREI-Sants han 
creat un lligam molt fort amb les escoles on assisteixen els nens amb trac
tament, molts deis quals es troben en procés d'integració. Els nostres 
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alumnes han constitu·it un vehicle de modificació de la conducta del mes
tre, de les seves actituds, de la manera d'entendre les dificultats deis 
nens- i la diversitat de personalitats. Són molts els casos en que s'ha 
pogut constatar aixo que acabem de dir, pero, a més, en moltes ocasions, 
també els nostres alumnes s'han convertit en professors deis propis mes
tres, molts deis quals es troben en una "gran soledat professional" i 
sense els recursos necessaris per realitzar un treball coherent, pel que fa 
a les noves perspectivas de l'Educació Especial. 

CREI-Sants, d'altra banda, ofereix als mestres de la zona, no només 
formació directa i orientació, sinó que també posa a disposició de les es
coles els petits recursos tecnics i els diferents materials didactics amb que 
comptem. Així, aquest feedback entre I'escola d'EGB i l'Escola de Mes
tres crea un context de formació contínua en el qual, a través de la difusió 
realitzada pels nostres alumnes, neix la demanda de formació permanent 
deis mestres en servei. Alguns d'ells no es limiten a les nostres orienta
cions puntuals o a la feina que es duu a terme a CREI-Sants i sol.liciten 
d'entrar als cursos de Postgrau que es fan a la nostra Universitat. 

CREI-Sants, tot i haver demostrat aspectes molt pisitius en la formació 
deis mestres i en el tractament deis nens, és un model molt complex i difí
cil de dur a la practica en una situació social com I'actual. El personalisme, 
la falta de coordinació entre els serveis socials, assistencials i educatius 
que depenen del municipi i de la Generalitat, els baixos pressupostos 
economics són aspectes amb els quals cal comptar. • ... La capacidad de 
un entorno, para funcionar de manera eficaz como contexto para el desa
rrollo, depende de la existencia y la naturaleza de las interconexiones so
ciales entre los entornos, lo que incluye la participación conjunta, la co
municación y la existencia de información en cada entorno con respecto 
al otro" (Bronfenbrenner, 1987). 

CREI-Sants proposa, de cara al futur, de seguir investigant en el seu 
propi model, a traves de la practica, pero, a més, sempre que compti amb 
I'acceptació de la nostra Universitat, impulsara diferents tallers als quals 
podran assistir els nens i els mestres, un cop acabada la jornada escolar. 
En tot aixo, al costat deis objectius inicials de dur a terme un gran nombre 
d'activitats culturals, se centrarien les nostres pretensions respecte de 
CREI-Sants. 

El nostre desenvolupament en el barri ha estat molt rellevant i en 
aquests moments formem part de la Coordinadora d'Entitats de Sants i 
mantenim, també, una relació estreta amb diferents institucions. Som, 
potser, I'entitat més jove i ens cal guanyar identitat, pero estem segurs 
que aixo és possible. 

Componen l'Equip Coordinador de CREI-Sants M. Carmen Busto, Fe
liciano Castillo, Montserrat Costa, Francisco Escudero, Teresa Marba, Ig
nasi Puigdellívol i Núria Servent, i comptem, a més, amb un gran nombre 
de coLlaboradors. Cadascun de nosaltres, a més de les activitats quotidia
nes que realitzem segons la nostra especialitat i els nostres interessos, 
es responsabilitza de coordinar diferents investigacions concretes que 
es dedueixen de la practica del model: les noves formes d'organitzar una 
classe amb I'objectiu de fer compatibles els PDls amb el context col.lectiu 
d'una aula, després d'haver constatat que el PDI és, en molts casos, un 
instrument marginador, més que no pas diferenciador; I'avaluació deis 
tractaments educativo-terapeutics, i convertir així I'estudi del cas en una 
autentica investigació en que hi hagi un control més gran de les variables 
que condicionen I'exit o el fracas d'aquests tractaments; I'estudi de les in-
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fluEmcies, suports i relacions intersubjectes, no només de la díade alum
ne-mestre, sinó també les que els nens d'una classe exerceixen sobre el 
nen amb dificultats (nen-mestre, nen-terapeuta); les' diferents maneres 
de ·coneixer", percebre i construir la conducta; noves tecniques de re ha
bilitació de la parla i del IIenguatge i les noves dimensions de la psicomo
tricitat, entre d'altres. 

Tenim previst, en la mateixa línia i un cop constatades les dificultats de 
treballar en equip, de realitzar una investigació sobre com hauria de ser 
I'aprenentatge d'aquest tipus de treball en els alumnes de diverses carre
res professionals, durant els anys de formació. Es tractaria d'una investi
gació interdepartamental i interdivisionaria i permetria, a més del dit apre
nentatge, el coneixement de les altres professions, una millor situació en' 
el camp de I'actuació i la possibilitat, en el futur, que els equips treballin 
des d'una perspectiva interdisciplinaria. 

La visita a CREI-Sants, a finals del curs passat, del Sr. P. Daunt, Direc
tor General de l'Oficina en Favor deis Minusvalids de la CEE, confirma 
I'interes que aquest organisme internacional manifesta per la nostra feina; 
ja només falta que aquest mateix interes arribi a existir a la nostra Universi
tat. 

Així, dones, el nostre cavall blau, anagrama del model CREI-Sants -fet 
a imatge de Marco Cavallo, el vell cavall de I'Hospital de San Giovanni de 
Trieste, mític emblema de I'obertura psiquiatrica a Italia-, ha fet un salt més 
en la seva cursa d'obstacles. El nostre cavall sempre ha estat, des d'una 
altra perspectiva, un cavall-balancí, ha anat endavant i, en ocasions, enre
ra, ja que són molts els problemes que se'ns han plantejat i que se'ns 
plantegen, pero estem segurs que I'interes actual deis maxims responsa
bles universitaris ens ajudara a aconseguir que en els propers anys el 
nostre cavall pugui seguir trotant per tal d'aconseguir una millor formació 
de mestres. 
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Crei-Sants (Centro de 
Recursos Educativos y 
de Investigación del 
Barrio de Sants) es un 
servicio gratuito que la 
Universidad de Barce-
lona (División de Edu
cación) pone, a través 
de la Escuela de Maes
tros, a disposición del 
barrio donde se ubica. 
El servicio trata, espe-
cíficamente, de ayudar 
a los niños que con 
cualquier tipo de pro
blema, no siguen la es
colaridad con el ritmo y 
la eficacia que serían 
necesarios. El modelo 
Crei-Sants supone que 
el futuro maestro prac
tica en la realidad, a 
través de observacio
nes sistematizadas 
con sus profesores 
que aplican tanto pro
cesos de evaluación 
diagnóstica como tra
tamientos y programas 
educativo
terapéuticos. En este 
trabajo se integran, 
además, maestros en 
servicio, padres y 
otros profesionales. 
Este modelo guarda 
una cierta semejanza 
con el Modelo In Inset 
practicado en la Uni
versidad de Leeds con 
el que mantenemos 
una buena relación. En 
síntesis, Crei-Sants 
trata de coordinar la te
oría y la práctica, la for
mación inicial y la per
manente, la docencia y 
la investigación. Se po
dría entender como un 
modelo contextual eco
lógico dentro de las 
nuevas corrientes de 
investigación etnográ
fica. 
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Abstracts 

Crei-Sants ("Centro de 
Recursos Educativos y 
de Investigación del 
Barrio de Sants") est un 
service gratuit que 
l'Université de Barcelo
na met á la portée du 
quartier de Sants par le 
biais de rEscola de 
Formació del Professo
rat" (Ecole Normale). Ce 
service s'ocupe de 
I'aide aux enfants han
dicapés qui ne peuvent 
pas suivre leur scolarité 
avec le rythme et 
I'efficacité nécessai
res. Le modiHe Crei
Sants présume que le 
futur enseignant peut 
faire un travail pratique 
sur la réalité, au moyen 
d'observations systé
matiques avec ses for
mateurs qui appliquent 
aussi bien des proces
sus d'évaluation diag
nostique que des traite
ments et des program
mes educativs théra
peutiques. Ce travail 
integre, en outre, des 
professeurs en service, 
des parents d'éleves, 
et d'autres profession
neIs. Ce modele res
semble en quelque 
sorte au Modele Inset 
appliqué a l'Université 
de Leeds, avec laquelle 
il a d'ex-cellents rap
ports. En résumé, Crei
Sants veut intégrer la 
théorie et la pratique, la 
formation initiale et la 
formation permanente, 
I'en-seignement et la re
cherche. 11 peut etre 
considéré comme un 
modele contextuel éco
logique a l'intérieur des 
nouveaux courants de 
recherche ethnographi
que. 

Crei-Sants (Sants 
Neighborhood Center 
for Educational Re-
sources and Research) 
is a free service that 
the University of Bar
celona (Department of 
Education) makes 
available to the neigh
borhood where it is 
located, through the 
Teachers' School. Spe
cifically, the service at
tempts to help children 
with any type of handi
cap who are unable to 
move through the 
schooling process with 
the necessary speed 
and efficay. The Crei
Sants model assumes 
that the future teacher 
will practice in actua
lity, through systema
tic observation 
together with his/her 
professors who are 
applying them, proces
ses of diagnostic eva
luation as well as thera
peutic educational 
programs and treat
ments. This work invol
ves teachers on the 
job, parents and other 
professionals. This 
model bears a certain 
similarity to the Inset 
model practiced at 
Leeds University, with 
which we maintain a 
close relationship. In 
summary, Crei-Sants 
tries to coordina te the-
ory and practice, initial 
and ongoing training, 
teaching and research. 
It could be understood 
as an ecological con
textual model within the 
new trends in ethnogra
phic research. 
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