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CEE Folch i Camarasa, una escola pública
1
única en la seva especificidad
Equip eipea2

L

’any 1984, a rebuf d’un moment històric molt determinat, immers en el
canvi d’un model purament assistencial
a un altre més clínic i educatiu, menys
generalista i més específic, un grup de
professionals i de mares i pares d’infants
afectats assoleixen amb el seu esforç i
entestament que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya doni
resposta a la demanda de creació a Barcelona d’un centre específic per a infants
que presenten alhora trastorns autistes
i discapacitat visual. El CEE Folch i Camarasa és una escola pública única en
la seva especificitat. Feli Manzaneda, la
seva directora, que ens farà d’amable i
entusiasta amfitriona durant l’entrevista,
ens confirma que és “l’únic a tot Espanya
amb aquest perfil exclusiu d’alumnat”.
Ens hem trobat de manera atzarosa
en un bar proper, abans de l’hora convinguda. La Feli ens presenta a la cap d’es-

tudis, Iolanda Martínez i, mentre prenem
un tallat, recordem anteriors col·laboracions professionals i a persones que han
tingut un fort pes a l’escola i que ara ja no
hi treballen, com la Magda Sanmartín, la
Katy Homar o la Teresa Daussà.
Darrera del CEE Folch i Camarasa hi
ha hagut sempre pensament i cura. És un
centre pensat per cuidar. Pensat des de la
seva creació i des de la seva arquitectura.
El centre està ubicat al barri d’Horta de
Barcelona. Al bell mig d’una illa de pisos,
descobrim un petit oasi d’una sola planta, una allongada edificació amb un pati
abarrotat d’objectes d’esbarjo infantil
entre arbres i verdor. En aquest pati, un
espai de serenor on sembla aturar-se el
temps, i mentre esperem l’arribada dels
infants, la Feli i la Iolanda ens expliquen
que la primera directora (Magda Sanmartín) i l’arquitecte es van tancar en un despatx per dissenyar l’edifici fins al detall

més petit en funció d’aquells que serien
els seus usuaris.
La Feli ens situa respecte a aquests
usuaris: “Un nen autista pot arribar a
compensar visualment la seva dificultat
en el processament de la informació de
l’entorn i aquesta eina li permetrà relacionar-se i comunicar-se de manera el
més efectiva possible. Un nen cec tindrà
la capacitat de compensar el dèficit visual amb un processament de la informació més lent, mitjançant el tacte i l’oïda
principalment i podrà arribar a un desenvolupament normalitzat amb les ajudes
d’accessibilitat que requereixi. Però, un
nen cec autista, té totes les limitacions
pròpies d’un dèficit sensorial augmentades per les pròpies derivades de l’espectre autista ja que els dos canals d’entrada
d’informació, tacte i oïda, que compensarien l’accés visual a l’entorn, són justament canals d’entrada d’informació que

Al bell mig d’una illa de pisos, descobrim un petit oasi d’una sola planta, una allongada edificació amb un pati abarrotat d’objectes d’esbarjo infantil entre arbres
i verdor.
1 Traducció realitzada de l’original en castellà per l’Equip eipea.
2 Text redactat per Josep Mª Brun.
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el nen autista viu de manera invasiva”.
Tallem la conversa per observar l’arribada dels infants al centre en autocar.
L’escola atén actualment a vint-i-dos infants, quasi la meitat dels quals són de
fora de Barcelona. Tots els alumnes arriben en transport escolar. L’entrada és sorprenentment silenciosa i tranquil·la. Un
dels nens sembla bellugar-se en un desig
ambivalent vers l’accés a l’escola. La seva
educadora el rep pacient, sense presses,
davant aquest titubeig. La Feli posa en
paraules allò que estem observant: “Es
tracta de mantenir la tranquil·litat, que
entrin en un espai serè, controlat, amb la
persona de referència… s’intenta sempre
que hi hagi aquesta alegria... perquè és
com dir: jo estic contenta de que vinguis…
Alegria, però amb serenor”.
Al fil de l’arribada i de amb qui realitzen el transport, ens van detallant aspectes no només logístics sinó també
terapèutics. L’horari dels infants és de
9:30 a 14:30 amb les seves mestres referents i de 14:30 a 16:30 amb monitores
en activitats organitzades per l’AMPA3 i
proposades i supervisades per l’escola4.
Tot i que allò realment remarcable és que
aquestes monitores que acompanyen als
infants en les seves activitats extraescolars són les mateixes que realitzen el

transport. És a dir, són elles les que reben
als infants dels seus pares, les que escolten allò que els hi expliquen, neguits
o detalls, les que els acompanyen a l’escola per acomplir després aquest treball de traspàs, també d’informació, a les
mestres que esperen a l’escola. Alhora,
aquestes mestres els hi transmeten a la
tarda el que ha succeït durant el dia i el
cicle es tanca quan elles mateixes acompanyen als nens de tornada amb els seus
pares. I si seguim amb el calendari, són
les mateixes monitores les que realitzen
el Casal d’Estiu, al mes de juliol, en el
teòric període de vacances escolars.
Aquestes monitores no només acompanyen als infants, també hi són amb ells,
ens expliquen. Es coneixen, els pares les
coneixen. L’escola va més enllà de vetllar perquè aquestes persones siguin les
mateixes (no sempre és fàcil assolir-ho.
“La Feli és molt lluitadora”, ens apunta
la lolanda amb un somriure de complicitat), també les cuida, les forma i acull
i atén el seu malestar i el desbordament
que la seva feina els hi pot produir amb
l’agreujant d’una menor formació. Les
monitores comparteixen espais i temps
a l’aula, veuen com actuen i la comprensió que fan les mestres. Es treballa en el
traspàs, verbal o observat, entre els dife-

rents actors que cuiden als infants: pares,
mestres i monitores. I es consideren tots
aquests traspassos com a moments terapèutics.
S’albira una idea continua de pont
que entrellaça, que facilita el camí. No
tant sols en els traspassos. Semblaria que
tot l’engranatge té com a referent comú
aquesta idea de procés: d’allò terapèutic a allò escolar, d’allò individual a allò
grupal, d’allò específic a allò generalista.
En algun moment, elles mateixes es consideren i defineixen com a escola pont:
“El nostre recurs és molt específic i molt
intensiu. La nostra idea és acompanyar
als infants educativament i terapèutica
en el pas d’una indiferenciació amb la
que acostumen a arribar a la construcció
d’un jo, d’una estructuració, diferenciació
i mentalització. Arribats a aquest punt,
quan ja veiem evolució, ens plantegem
si poden estar a una escola generalista
perquè a la nostra escola fem un treball
quasi individual. Normalment, aquí mai
acaben l’escolaritat obligatòria”.
Sembla de calaix suposar, vist el que
han exposat, que les entrades a l’escola
estan especialment pensades i cuidades.
Elles l’anomenen Pla de Nova Entrada.
Tal i com s’esmenta a un dels seus treballs
publicats5, “inicialment es tracta d’oferir
un espai d’acolliment emocional (més
terapèutic que educatiu), si cal, a través
d’una intervenció individual que permeti
un vincle emocional i afectiu molt fort i
unes interaccions riques entre un sol professional i l’infant, la qual cosa li permetrà iniciar un procés més autònom per
connectar amb l’exterior i, quan sigui
possible, anar introduint el nou alumne dins d’un petit grup acompanyat de
l’adult com a referent principal. Aquest
primer moment és també necessari per
la família”. Les noves entrades duren el
temps que els hi calgui a l’infant i a la família, explica la Feli.
Més endavant, i mantenint aquest
clima de seguretat afectiva, l’entorn social de l’alumne s’anirà obrint i l’alumne

3 Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
4 Entre d’altres, música (en el projecte Música a l’Abast, amb Flor Inza i Queralt Prats), logopèdia o activitats de moviment amb

fisioterapeutes. Són activitats que esdevenen difícils d’assolir en un entorn extraescolar ordinari per les característiques dels infants.

5 “Història d’una paradoxa” (2003), Magdalena Sanmartín i Catalina Homar.
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Feli Manzaneda, actual directora del centre, ens farà d’amable i entusiasta amfitriona durant l’entrevista.

es podrà orientar cap a aquest entorn
organitzat de tal manera que pugui arribar a una percepció integrada de l’espai
que l’envolta. Segueixen: “Només quan
aquest procés inicial estigui assolit es podrà ajudar l’alumne a emprendre el domini d’aquest entorn, que encara no havia
pogut interioritzar o ho havia fet d’una
manera parcialitzada”. És llavors quan
entren els adults (educadors, especialistes, monitores) i s’amplia el quadre d’activitats que se li ofereixen i que s’agrupen
en Entorns de Treball.
Aquests entorns són els eixos vertebradors de l’atenció especialitzada en
el centre. Ens els enumeren: mobilitat i
orientació, estimulació visual, comunicació total, percepció hàptica, psicomotricitat, alimentació, música. Tot i que,
més enllà d’aquests espais diferenciats,
entenem que els conceptes sobre els
que veritablement pivota l’escola són els
de treball global, presència transversal,
adaptabilitat i criteri de comprensió, que
impregnen totes les activitats, actituds i

moments. La Feli apunta: “l’aprenentatge
no és orgànic sinó seqüencial i ha d’estar
acompanyat sempre per la persona referent que l’ajudarà a atrevir-se a explorar el seu entorn”. Un cop més, la idea
d’acompanyament.
El CEE Folch i Camarasa és un centre
petit, amb tant sols quatre aules6. Els
criteris d’agrupació contemplen diversos
aspectes: l’edat, la continuïtat de les tutories un mínim de dos anys (sobretot, els
primers dos anys), les noves entrades, les
possibles incompatibilitats entre infants...
Però també la possibilitat de combinar la
presència de tutores “veteranes” en cadascun dels grups (en especial, els més
fràgils) amb la integració de personal nou,
a qui procuren una entrada progressiva
en els grups més consolidats. De tota manera, remarquen que com en totes les escoles especials els elements que intervenen en les agrupacions depenen de molts
factors, que els criteris no són rígids i que
el petit nombre d’infants que atenen no
permet gaire marge de maniobra.

Visitem les aules buides -respectem
la privacitat d’aquelles en les que hi estan
treballant-, i que li serveixen a la Feli per
anar-nos exposant les diferents activitats
que es realitzen dins d’elles i els materials
que s’utilitzen. Ens sorprenem buscant
els ‘calendaris’ dels que ella ens està parlant fins que ens assenyala unes capsetes
tridimensionals que guarden un objecte
relacionat amb l’activitat que toca. Ens
mostra les ronyoneres que porten els infants i que els hi serveixen de recordatori
de la tasca i del moment del dia en el que
es troben. La importància del tocar per
saber, del poder-se ubicar en l’espai: “No
només la mobilitat és molt important,
sinó també l’orientació, que puguin construir la imatge mental, que assoleixin un
grau d’autonomia en el desplaçament”,
emfatitza la Feli.
Ens traspassen la importància del
treball de percepció hàptica per aquests
infants que no volen tocar, però que necessiten fer-ho per reconèixer l’entorn.
Catalina Homar, en un treball del Folch

6 Vuit unitats agrupades en quatre aules per a poder garantir l’atenció en cotutoria per part dels professionals referents.
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i Camarasa titulat “Mirar amb les mans.
De la sensorialitat a la Percepció Hàptica”, de l’any 2003, escriu: “Podem entendre la percepció tàctil com un procés
passiu (“deixar-se impressionar”) que
podríem descriure com “me n’adono que
algú o alguna cosa em toca” i la percepció hàptica com un procés actiu que
podríem descriure com “sé que estic tocant alguna cosa o algú” i en el que es
produeix un funcionament integrat de
dos subsistemes: el tacte i la cinestèsia;
aquest funcionament intencional consisteix essencialment en la recerca activa
d’informació rellevant, realitzada a partir
de l’activitat exploratòria de les mans en
el seu funcionament natural (funcionament de les dues mans en moviment: és
a dir, l’estereognòsia manual)”. I, en un
altre lloc del mateix treball, llegim: “Des
del primer projecte de centre, l’acolliment
emocional de l’alumne és un dels trets fonamentals que garanteix la qualitat de
relació que se li demana al professional
que intervé. Per tant, tot el treball de re-

lació emocional a través del tacte o millor
del “contacte” s’ha de situar també com
a treball previ d’aquest dedicat a l’organització de les sensacions tàctils...”. Per a
concloure: “El tema actual de la recerca
en el centre s’ha concretat en el pas de
la sensorialitat tàctil a la percepció hàptica, dit d’una manera més centrada en
els alumnes que han d’assolir els objectius del projecte: APRENDRE A MIRAR
AMB LES MANS. Aprenent a “mirar amb
les mans”, l’alumne ha d’arribar a interessar-se en descobrir el món que l’envolta
i a tenir el desig de comprendre’l. Passa
a passa podrà arribar a descobrir l’escalfor d’una altra mà, la forma de la cara de
la mare, a comprendre la permanència
de l’objecte, a utilitzar cada objecte de
manera funcional, a entendre conceptes
d’espai i les relacions entre els objectes, a
integrar l’esquema corporal, etc.”.
La Feli, tanmateix, vol aclarir-nos que
“No només parlem de la necessitat del
treball de percepció hàptica per facilitar
un contacte amb l’entorn que permeti

extraure la informació que processaran
de manera analítica per compensar la
manca de la capacitat integradora de la
visió. També cal treballar un seguit de dificultats i limitacions associades, ja que
sol produir-se un retard important en el
processament de la informació, extrema
defensivitat tàctil i auditiva, dificultat en
les transicions, rígida adhesió a les rutines, evitació o deficiència qualitativa de
la interacció social, desenvolupament
atípic del llenguatge... Això requereix un
treball de comunicació total”. I detalla:
“oral, de signes, objectes, fotografies,
pictogrames... un treball d’estimulació
auditiva, d’integració sensorial, el treball de la mobilitat per ajudar-los a crear
imatges mentals del seu entorn, el treball
de l’acceptació del contacte físic per tal
d’acceptar la tècnica de guia vident i de
l’exploració tàctil...”.
En el recorregut, ens trobem a la cuinera (destaquen la importància de tenir cuinera pròpia ateses les freqüents
dificultats en l’alimentació entre el seu

La Feli Manzaneda i la Marta Sánchez ens expliquen que l’edifici es va dissenyar fins al detall més petit en funció d’aquells que serien els seus usuaris.
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alumnat). També, amb les dues fisioterapeutes, Núria Martínez i Marta Jaumà,
adscrites als EAP7 de la zona, que treballen en el centre dos matins a la setmana una d’elles i un matí l’altra, coincidint
ambdues un dia, justament en el que hi
som. Ens comenten la seva feina i esmenten l’ajut que reben de Marta Sánchez,
qui s’incorpora al seguici, en la comprensió del trastorn autista. La Marta pertany
al SAPCEE8, un servei ofert per l’escola
específica Vil·la Joana9, i treballa al centre un matí quinzenalment. Aquest matí
està molt sol·licitada, però accedeix amablement a explicar-nos en què consisteix
la seva tasca a l’escola Folch i Camarasa:

“La meva tasca bàsica és la d’acompanyar a les tutores, mestres i treballadors
de l’escola. Ells estan a primera fila i la
meva funció és ajudar-los a entendre què
li passa a l’infant. En el dia a dia és difícil trobar la distància per poder pensar
què li passa a l’infant o a la família o poder pensar en tot el que remou un cas.
La meva funció és aquesta: poder acompanyar als professionals”. La Marta no
treballa de forma directa amb els infants
o amb les famílies, tot i que pot acompanyar, de manera puntual, a la tutora en
alguna entrevista amb la família. Admet
que qui veritablement coneix a l’infant i
qui és el nexe amb la família és la tutora.

La Marta manté també un contacte freqüent amb la Feli com a directora.
Entorn al CEE Folch i Camarasa es congreguen molts professionals externs, en
un treball indirecte imprescindible, com
els que acabem d’esmentar. L’especificitat requereix visions específiques, ajudes
concretes i especialitzades. I lògicament
els assessoraments en els camps de la ceguesa i de l’autisme són ineludibles. Ana
Rodríguez hi va totes les setmanes, i des
de fa anys, com a coordinadora del Programa PADIVA10 de l’Associació DINCAT11
i l’Organització ONCE12. Ella és psicòloga
i atén individualment a famílies, observa
grups, supervisa a les tutores i organitza

La importància del tocar per saber, del poder-se ubicar en l’espai: “No només la mobilitat és molt important, sinó també l’orientació, que puguin construir la imatge
mental, que assoleixin un grau d’autonomia en el desplaçament”, emfatitza la Feli.
7
8
9
10

11

12

Equip d’Assessorament Psicopedagògic, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas concret,
l’EAP d’Horta i l’EAP de Sant Andreu.
Servei d’Atenció Psicopedagògica als Centres d’Educació Especial.
Veure Revista eipea, número 3 (novembre 2017). www.eipea.cat
El Programa PADIVA és fruit d’un conveni entre DINCAT i la fundació ONCE, atén a persones amb discapacitat intel·lectual i visual greu
o ceguesa en l’àmbit de Catalunya. S’encarrega d’integrar a les persones en els recursos adequats a la seva discapacitat, d’assessorar
als professionals que treballen amb ells i de donar suport a les seves famílies.
Es tracta d’una organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no lucratives i d’àmbit català,
titulars d’activitats empresarials, que atenen a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Organització Nacional de Cecs Espanyols.
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Ens traspassen la importància del treball de percepció hàptica per aquests infants que no volen tocar, però
que necessiten fer-ho per reconèixer l’entorn

sessions clíniques de grup per tractar diversos temes d’interès sobre les aules. La
comprensió del món dels autismes ve de
la mà de dues professionals de prestigi
del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet13, Balbina Alcácer i Mònica Recio, que
realitzen observació d’alumnes i supervisió a les tutores i especialistes, a més
de sessions d’artteràpia aquesta darrera i
assessorament en el treball de percepció
hàptica.
El psiquiatre del CSMIJ14, Víctor Barrau, hi va un cop al mes, però destaquen
la seva disponibilitat per a casos d’urgència. L’equip del CREDAC15 i el de l’EAP
(psicopedagoga i treballadora social) de
la zona intervenen també, sense oblidar
el conveni que tenen subscrit amb l’ONCE. Tot això no treu que reivindiquin la
presència a la plantilla de professionals
com ara psicòlegs, logopedes o infermers
en entendre que es precisa d’ells en el
treball del dia a dia.
Un esforç afegit, però necessari, és la
consecució d’un discurs únic i coordinat
entre tants professionals, que no dificulti
la feina de les mestres i que no desorienti a les famílies o als infants: “Per evitar

confusions i desconfiances”, apunta Marta Sánchez, “a més del benefici de no
duplicar recursos”. Expliquen exemples
de millores importants arran d’aquesta
col·laboració entre professionals. Coincidim en la importància i avantatges del
treball en xarxa.
Els discursos de la Feli, la Iolanda i la
Marta venen esquitxats de referències
a les famílies. Hem esmentat amb anterioritat el mirament en els traspassos,
l’acompanyament en les noves entrades
on els pares assisteixen amb els seus fills
com a mínim la primera setmana, coneixen a aquells que seran els seus referents, moment que serveix per començar
a construir una vinculació, establir una
confiança. En aquest període d’entrada estan sempre acompanyats per l’Ana
Rodríguez, psicòloga especialitzada en
famílies de persones amb discapacitat,
“obligatòriament diríem, per protocol”,
anota la Feli.
Les famílies no són del barri, no
acompanyen als seus fills a l’escola, els
separa un transport escolar. Tampoc
coincideixen entre si. En un intent per
pal·liar aquestes distàncies, utilitzen

amb freqüència el telèfon, la llibreta de
comunicació que viatja de casa a l’escola
i viceversa. S’estableixen tres entrevistes mínimes durant el curs. S’organitzen dues trobades anuals en les quals
les famílies són convidades a activitats
del centre per a que, entre altres coses,
es coneguin entre si. Altres propostes
no han quallat, ens expliquen, com ara
la creació d’un grup de pares en el que
puguin treballar amb la psicòloga les vivències doloroses de la seva situació; la
major part de les famílies s’estimen més
ser ateses individualment. Ens elogien el
treball i esforços de les diferents juntes
de l’AMPA escolar, l’última constituïda
ara fa dos anys.
Reflexionem durant l’entrevista sobre les vivències dels pares entorn de la
comorbiditat en les dificultats dels seus
fills, del pes de la qüestió física i de la psíquica, del dolor del rebuig o de l’aparent
indiferència que viuen amb els seus fills,
dels diagnòstics tardans d’autisme per
les analogies entre la ceguesa congènita
i el funcionament autista, del doble dol
que han de realitzar molts pares, amb
freqüència amb diagnòstics que arriben
separats en el temps. També, de que en
molts casos la primera separació entre
mare o pares i fill té lloc amb l’entrada
a l’escola.
En un moment de la conversa, preguntem una cosa que desperta la nostra curiositat. Atès que es tracta d’un
centre tan específic i únic, sembla lògic
pensar que ha de ser una escola molt
sol·licitada. Com és que tenen cobertes
només 22 places? Es tracta d’una limitació voluntària per tal de mantenir la
sostenibilitat del projecte? La resposta
ens deixa bocabadats: no hi ha més demandes. La Feli ho atribueix a la manca
de coneixement de l’escola (per part de
les famílies, per part dels professionals
que deriven), malgrat els seus esforços
de difusió. Tot i que el nombre màxim de
places que poden acceptar és de 25, no
arriben a aquesta xifra. La qüestió de la
difusió ens porta a altres temes relacio-

13 Veure Revista eipea, número 3 (novembre 2017). www.eipea.cat
14 Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil.
15 Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius.
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nats. El CEE Folch i Camarasa acompleix
altres objectius a més dels ja esmentats.
És també un centre de formació, tant a
nivell intern com extern, amb la presència de personal en pràctiques que prové
de diverses universitats de la ciutat, tot
i que reconeixen que és un desgast per
les mestres que s’encarreguen de tutoritzar-los. L’equip rep assessoraments
i supervisions continus. Elles mateixes
ofereixen cursos i xerrades. Es lamenten,
ens lamentem, d’escriure i difondre poc
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les nostres experiències. La Feli destaca
la importància com a banc de recursos
que podrien tenir les experiències difoses i compartides. Les urgències del dia
a dia segueixen posant pals a les rodes.
Seguim recopilant mentalment moltes altres idees que hem escoltat, com
la d’aquest acompanyament “mà (mestra) sobre mà (infant)” o la de la cerca
constant de l’expressió dels infants i
l’adequació dels recursos necessaris per
a cada nivell de comunicació o el propò-

sit de no caure en l’error d’envair l’infant
amb el llenguatge verbal en no donar-se
la visió o que, en definitiva, quan parlem de la combinació de l’autisme i la
ceguesa, parlem d’una multiplicació,
de com interfereix l’una en l’altra, i no
d’una suma d’afectacions, limitacions o
dificultats.
Dediquem la part final de l’entrevista
a reflexionar sobre el futur de l’escola.
Des de fa quatre anys tenen places reservades per a infants sense discapacitat visual. Tots els infants tenen trets i
funcionament autista, però en aquest
moment estan matriculats tres infants
sense discapacitat visual, sinó auditiva
o altre tipus de discapacitat. La Iolanda matisa que tot i això han de tenir un
funcionament similar perquè l’escola i
la manera de treballar és molt determinada. Ens crea una certa ambivalència.
D’una banda, poden oferir la seva experiència i organització per infants de diferents perfils que es beneficiïn del recurs.
Però, de l’altra, temem que la idea de
l’especificitat quedi afectada i es dilueixi.
Durant tot el matí, hem comprovat que
l’afirmació de que el CEE Folch i Camarasa és un centre únic no era un recurs
literari, ni un eufemisme ni una exageració. Els hi desitgem llarga vida en la seva
especificitat. l

