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L

a transició de
l’etapa
escolar cap a la vida
adulta i cap al
món laboral, per
a qualsevol jove,
és un procés llarg,
dur i complex. És
un procés d’una
gran responsabilitat per part de tots els
agents que hi participen, perquè l’èxit
de cadascú no deixa de ser un guany social molt preuat per a tothom. Per tant,
agraeixo a l’equip de la Revista eipea la
possibilitat que se m’ofereix per reflexionar a l’entorn d’aquest important procés
a partir de l’experiència adquirida en 20
anys de treball en el món de la formació
professionalitzadora amb jovent amb capacitats diverses. En primer lloc, cal dir
que transitar per aquest camí amb possibilitats reals d’èxit esdevé una utopia per
aquest col·lectiu de joves i, més específicament, per als nois i noies afectades
d’un Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.
És evident que, per al jovent amb
TEA, el fet de poder aconseguir una feina
representa un aspecte fonamental per a
la seva qualitat de vida (suposa millores
en la seva autonomia, en la seva capacitat de participació social, en la seva vida
independent i en el seu sentiment d’orgull o autoestima).
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La crua realitat és que, amb dades del
2019, la taxa d’activitat per a les persones
amb discapacitat a España és del 34,5% (la
de les persones amb discapacitat cognitiva encara va dos punts per sota), quan la
de la resta de persones està al voltant del
77% (ODISMET, 2020). No tenim dades
del col·lectiu TEA a España, però segons
la Confederación Autismo España “... el
col·lectiu de persones amb TEA se situa a
la cua de la inclusió laboral. Segons xifres
europees (Autismo Europa, 2014), entre
el 76 i 90 per cent de persones adultes
amb TEA està aturada i no desenvoluparà
cap activitat productiva o laboral (...) En
un estudi dut a terme per la National Autistic Society l’any 2016, 4 de cada 10 persones amb TEA no ha treballat mai, restant el 77% en situació d’atur. D’aquestes
persones, el 53% manifesta un desig real
de treballar” (Autismo España, 2019).
El mercat laboral ofereix, a més, un
panorama gens encoratjador a causa de
l’alta inestabilitat dels llocs de treball, els
seus baixos salaris i l’alta rotació dels mateixos. Per tant, és un escenari gens motivant per tal que els nois i les noies amb
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme puguin
sortir, en el seu futur vital, d’aquesta situació d’inactivitat.
Amb aquest panorama, cal deixar
palès que aquest trànsit torna a ser per
a les famílies d’aquests joves un dol, un
nou xoc, un nou bany de realitat en adonar-se que el seu fill o filla ho tindrà més
complicat que ningú per esdevenir constructor del seu espai social o per desenvolupar-se al màxim com a persona i per
poder ser tingut en compte com a ciutadà de ple dret.

Conseqüentment, és un gran repte
per a aquest col·lectiu entrar en aquesta etapa en unes condicions ajustades al
màxim a les seves necessitats i possibilitats. Caldrà posar al centre la persona i
procurar confegir els millors i més adequats “vestits a mida”, per aconseguir finalment trobar el seu lloc, on fer-se valer
com a treballador o treballadora. El dret
a una feina és bàsic i, amb aquesta premissa, la igualtat d’oportunitats no hauria de ser una utopia.
L’equitat és la que hauria de guiar
tots aquells suports que afavorissin el
dret de tothom a ser tingut en compte
en aquest àmbit fonamental de la vida
de qualsevol ciutadà.
Per poder aconseguir aquesta fita de
la inclusió sociolaboral dels joves amb
TEA i amb capacitats diverses, calen eines formatives potents al seu abast, una
aposta ferma de l’administració envers
les eines d’inclusió que calguin i, finalment, i no menys important, una predisposició per part de l’empresariat i
dels entorns laborals a la flexibilitat i a
l’adaptació.
De fet, cada persona té unes característiques determinades que la fan apta
per desenvolupar unes o altres activitats
laborals; només cal centrar la mirada
en qui es té al davant i aprofitar-ne les
seves fortaleses, encara que calgui variar, adaptar o flexibilitzar els processos
productius o els llocs de treball determinats.
Els joves amb TEA (sabent que no n’hi
ha dos d’iguals) manifesten unes característiques que tenen a veure amb les dificultats en la comunicació i en la interac-

Alumne decorant amb xocolata plats per postres.

ció social, així com en la poca flexibilitat
de comportament i de pensament, eines
fonamentals per a l’adaptació social i per
a una convivència ciutadana “normalitzada”, fets que, sense un suport adequat,
acaben conferint-los patiment i abocant-los a una discapacitació.
Ara bé, moltes característiques o
maneres de ser d’aquests nois i noies
evidencien capacitats interessants a explorar, fins i tot n’hi ha algunes que en
un primer moment podrien suposar expressions desadaptatives i que, en canvi, amb un suport determinat, amb un
treball específic i amb unes adaptacions
a la carta, poden esdevenir oportunitats
i fortaleses per tal que puguin desenvolupar-se correctament en llocs de treball
determinats.
Per quin motiu un jove amb moltes
dificultats d’adaptació als canvis no pot
ser capaç d’acceptar de manera estricta
les normes i ser molt apte en el seguiment de rutines i/o en tasques mecàniques o repetitives? Tasques com ara el
control de qualitat d’un producte, l’entrada de dades en una aplicació o formar
part essencial d’una cadena de muntatge
podrien ser execucions prou adequades
a les seves competències.

Per tant, és necessari promoure un
canvi de mirada anivelladora, amb oferiment de facilitadors i de mesures de
discriminació positiva, perquè la inclusió
en el món laboral sigui una realitat. Serà
llavors quan qualsevol feina productiva,
de servei o les que es proposin, adquirirà
dignitat, es posarà en valor i augmentarà
en qualitat.
Una planificació centrada en la persona, una formació específica pràctica i
experiencial amb els suports adequats
i un acompanyament intensiu durant el
procés de recerca, adaptació i pràctica
d’un lloc de feina són les eines imprescindibles per tal que el jovent amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme tingui opció per accedir a una feina digna.
No ens podem permetre, en aquest
viatge, perdre l’actiu d’aquests conciutadans i haver de viure sense poder
compartir capacitats, ni construir conjuntament els espais de convivència i de
ciutadania que, com a societat, ens mereixem.
Avui per avui, des del Departament
d’Educació es treballa per tal que les opcions formatives per als nois i noies amb
TEA, de la mateixa manera que amb la
resta de l’alumnat amb capacitats diver-

ses, siguin cada vegada més inclusives i,
per tant, més ajustades a les seves necessitats i competències.
Ara bé, tant a aquests joves com a
aquells altres que no han pogut trobar
el seu lloc en l’anterior circuït educatiu,
els caldran eines formatives específiques
orientades més clarament a la seva inserció sociolaboral al llarg d’aquesta etapa
de transició. Són necessaris programes
que incloguin suports específics per a
aquest alumnat, el coneixement previ
dels seus interessos, de les seves competències i els seus punts de millora i
que se’ls pugui oferir experiències reals
a través de la realització de pràctiques,
no només en un entorn laboral, sinó
també en un entorn social amb un entrenament en participació social. Calen
uns projectes formatius que tinguin en
compte també la detecció tant de barreres com de facilitadors en els entorns on
aquests joves hagin de realitzar les pràctiques.
És en aquest marc on l’EEE Xaloc
ofereix la seva formació post-obligatòria
anomenada Etapa 16/21.
La matriculació de l’alumnat s’estableix, formalment, per l’accés directe dels
que acaben l’ESO 1 adaptada a la mateixa
escola, o bé, a partir del dictamen de
l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic
amb la Resolució del director/a territorial
i amb el consentiment de la família, per a
aquells nois i noies provinents d’instituts
ordinaris amb el Certificat de Discapacitat i que no hagin superat l’ESO.
Partint d’una planificació centrada
en la persona, el primer que proposem
és el seu acolliment en les instal·lacions
de l’escola, compartint, les hores que calgui, els espais de treball i relacionals amb
l’alumnat que ja està formant-se.
Mentre fèiem l’entrevista de presentació amb els pares d’uns bessons amb
TEA, ells experimentaren la dinàmica del
bar amb els seus futurs companys. La
noia s’adaptà ràpidament a l’entorn, es
notava que li agradava. El noi es movia,
cap cot, sempre darrera de la seva germana, mig plorós. A mitja reunió, ens
vam fem portar uns cafès. Li encarregaren a ell fer de cambrer. Acceptà. Quan

1 Educació Secundària Obligatòria.
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Alumnes i treballadors d’una empresa editorial col·laborant en la reparació de l’escola en un projecte d’APS
(Aprenentatge Servei).

arribà a la taula li vam valorar la seva acció. La mare li va preguntar si li agradava
aquesta experiència. Aixecà la cara, ens
mirà i, sense més, va emetre un lacònic sí.
És el primer pas per la seva adaptació.
Comencem bé!
De fet, qui ha de trobar-s’hi a gust i
qui ha de ser l’actor principal en la presa
de decisions ha de ser l’alumne/a.
Però entenem que aquest primer
pas no és gens fàcil per a l’alumnat amb
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, ja
que representa treure’l de la seva zona
de confort i proposar-li una immersió
dins moltes d’aquelles debilitats amb
què ha de conviure (la comunicació, la
interacció social, la flexibilitat...). És per
aquest motiu que, per a realitzar aquest
procés, es proposen a l’alumnat tots els
pactes i adaptacions que calguin a partir
d’una entrevista prèvia amb la tutora i
el psicòleg. Fer bé aquest procés suposa
un guany per a tots els actors perquè,
d’aquesta manera, l’alumnat entrarà a la
formació havent anticipat tot allò que es
trobarà i els formadors disposarem d’un
espai previ de coneixement de la persona
que ha accedit a posar a les nostres mans
el repte de la seva formació. En aquesta
etapa, des de l’escola oferim dos itinera56
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ris que, si fos necessari, es podrien flexibilitzar, fent formacions mixtes:
1. El Programa de Transició a la Vida
Adulta -TVA- (mínim tres cursos, màxim
fins als 21 anys), dirigit a aquell alumnat
en el que l’expectativa laboral queda lluny
d’una inserció laboral en una empresa
ordinària i que es considera, per part de
tots els actors, la inserció en un entorn
de treball protegit com a millor opció inicial. Els continguts professionalitzadors
es centren en els manipulats industrials
i l’aprenentatge de tasques en cadena i
s’amplifiquen tots aquells continguts que
tenen a veure amb l’autonomia personal, les habilitats socials i comunicatives,
la participació social i l’aprenentatge de
tasques de la vida diària.
2. El Programa de Formació Inicial d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració -PFI- (mínim dos cursos), per a
aquell alumnat que valorem que té una
capacitat d’adaptació i de rendiment
suficient en alguna tasca laboral amb la
solvència necessària per a ser subjecte
d’una contractació. És un itinerari pensat
per proporcionar competències professionals del sector de l’alimentació que li
possibiliti l’accés a l’entorn laboral ordinari (continguts tècnics que es centren

en el sector de la manipulació i el servei
d’aliments i begudes: bar, restaurant, supermercat, pastisseria, indústria alimentària...).
Els dos programes o itineraris ofereixen també una formació integral de
competències transversals que els ajuda
a esdevenir ciutadans actius.
Els professionals disposen d’eines
d’avaluació qualitativa que faciliten a tots
els agents (escola, família i alumnat) l’opció d’escollir entre un o altre itinerari. Tot
plegat es basa en un bon coneixement de
l’alumnat, en la seva història, en la informació que ens ofereix el treball diari amb
ells i elles i en l’actitud, els interessos,
la motivació i la gestió emocional que
són capaços de mostrar. Amb tot, hem
d’aconseguir respondre a preguntes com:
Quin suport els cal? Quines fortaleses
mostren? Què els preocupa? Com tenen
la seva autoestima? Quines expectatives
tenen? Tenen ganes de treballar? Què els
motiva?
Com ja hem apuntat, la formació
pràctica, tant prelaboral com de participació social, són aspectes cabdals en les
dues formacions. Per aquest motiu, i com
a base metodològica de les mateixes,
duem a terme dues propostes pedagògiques que emmarquen bona part del seu
currículum: l’Aprenentatge Servei (APS) i
la Formació en Pràctiques en Centres de
Treball (FPCT).
L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un sol projecte ben articulat en el qual
els participants es formen tot treballant
sobre necessitats reals de l’entorn amb
l’objectiu de millorar-lo (Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei). Com a recull exhaustiu, tant del marc teòric com
d’aquestes experiències de participació
social a la nostra escola, podeu llegir a
Bär Kwast, B. (2016). Com a exemples
d’APS en l’itinerari de TVA podem destacar la compra per a la comunitat escolar,
el reciclem a l’escola, el rentem i planxem
roba solidària per a Càritas. Com a activitats d’aquest servei comunitari en el
PFI tenim: els càterings formatius solidaris i les pràctiques de participació ciutadana (en les quals l’alumnat fa la seva
aportació comunitària donant suport

a la Marató de TV3 2 i a una residència
de gent gran). Totes elles són eines que
ens ajuden a fomentar l’aprenentatge o
entrenament en habilitats socials i comunicatives, a la vegada que es promou
la capacitat d’iniciativa i d’excel·lir en les
competències de cadascú. Tot plegat ajuda en l’enfortiment de l’autoestima.
L’Àlex, un noi creatiu amb unes mans
d’or i seguidor del manga, va ser capaç
d’afrontar les dificultats en interacció social, en el marc d’un projecte d’APS en una
residència d’avis. Sempre s’havia negat a
participar-hi “in situ”. Tanmateix, un bon
dia, no va tenir cap problema en agafar
la mà d’una àvia per ajudar-la a pintar en
un taller de màscares ideades per ell.
Superem barreres quan connectem
amb els seus interessos.
Per l’altra banda, en tots dos itineraris resulta fonamental la Formació en
Pràctiques en Centres de Treball (FPCT).
L’alumnat fa pràctiques reals no remunerades en entorns laborals, tant ordinaris
com protegits. Aquestes estan pautades
depenent de cada alumne i tenint com a
base la seva voluntat i actitud proactiva
per a realitzar-les.
Amb l’objectiu d’ajudar a la presa de
decisions dels nois i noies que s’incorporen a la nostra formació, s’estableixen
des de principi de curs diverses visites a
empreses i a alguns dels llocs de pràctiques dels companys de segon curs que

ja estan més avançats en el procés de la
seva formació laboral.
Una primera opció que s’ofereix a
l’alumnat de primer de PFI, una vegada han treballat els continguts específics d’higiene alimentària, és signar un
conveni de pràctiques formals com a
ajudants de monitors de menjador a la
mateixa escola. Aquesta experiència en
habilitats laborals en un entorn conegut,
com és el menjador escolar, i tenint com
a companys de feina els monitors amb
qui ja ha establert cert vincle, resulta ser
un bon banc de proves per anticipar les
pràctiques que haurà de realitzar, més
endavant, en un entorn desconegut.
Serà al llarg del segon curs quan els
nois i les noies hauran d’escollir l’empresa on faran les pràctiques.
Una vegada l’alumnat amb TEA ha
pogut valorar diferents opcions al llarg
de les visites fetes i ja té certa visió real
del que significarà dur a terme unes pràctiques, acostuma a estar apoderat per
prendre aquesta decisió personal.
Dins del crèdit d’orientació laboral,
vam visitar l’Hotel Arts de Barcelona. Ens
explicaren els engranatges i interioritats
d’aquesta empresa. Vam acabar la visita
amb un aperitiu servit pels cambrers del
bar. En un determinat moment, l’Adrià
(un noi amb TEA amb un acceptable nivell d’anglès, expert en automobilisme i
amb pensaments recurrents sobre políti-

ca) va fer una pregunta al cap de recursos
humans: “he vist uns cotxes molt xulos a
l’entrada, que venen molts polítics i gent
important per aquí?”. A l’acabar, l’Adrià,
amb determinació, es va postular per fer
el curs vinent les pràctiques a l’Hotel Arts.
Aquest fet li va suposar superar les pors
d’agafar tot sol un tren cap a Barcelona i
de caminar 20 minuts.
La motivació mou muntanyes.
A partir d’aquí, les competències diverses de cadascun d’ells no seran un
obstacle per accedir a les experiències
prelaborals externes en les quals hauran
de participar. Serà l’oportunitat per part
del preparador laboral (psicòleg, tutor)
amb la connivència del noi o la noia amb
TEA d’encertar en la selecció de la proposta laboral que se li farà. Serà el moment
d’ajustar les seves habilitats a les tasques
que haurà de desenvolupar i d’oferir els
suports i les adaptacions que calgui amb
l’objectiu de que aquesta experiència laboral sigui exitosa i li serveixi de plataforma de llançament envers la recerca final
d’un lloc de treball remunerat.
Seleccionada ja l’empresa, es programa una visita de presentació del noi o la
noia amb la persona responsable, fent
un recorregut pels espais, realitzant un
primer contacte amb el personal i identificant les diverses tasques a realitzar.
L’objectiu és que l’alumnat pugui visibilitzar el seu paper dins del que serà un
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entorn molt important al llarg de tot un
curs. És el moment d’analitzar i aplicar un
conjunt d’estratègies que facilitaran que
l’alumnat redueixi la seva ansietat en el
moment d’iniciar les pràctiques i l’adaptació sigui reeixida.
Caldrà valorar l’organització de l’espai físic, la previsió de les rutines i els
canvis, l’estructuració del temps, entre
d’altres.
Identificarem el company o companya
de l’empresa que de manera natural pugui fer de tutor/a o guia i que esdevingui
el referent per a l’aprenent.
També serà necessari preveure una
petita formació prèvia al personal de
l’empresa o, concretament, a la persona referent (tutor/a o guia) que serà
transmissor natural als altres companys
d’aquesta formació, centrada en la manera de ser del noi o la noia que hauran
d’assumir com a aprenent.
Se’ls oferirà estratègies d’interacció per facilitar la millora comunicativa
amb l’aprenent amb TEA i eines per a la
comprensió de la seva “manera de ser”
perquè les dificultats que puguin sorgir
no suposin un entrebanc a l’hora d’aconseguir l’objectiu de mostrar les seves
competències reals i la seva capacitat de
rendiment. Ser pacients, respectar el seu
ritme, anticipar-los els canvis, assegurar
el contacte visual a l’hora de donar instruccions, forçar situacions comunicatives, etc. són alguns dels continguts que
es comentaran en relació als comportaments repetitius i estereotipats, a les dificultats en la comprensió de l’imaginari
social i en la comunicació i relacions socials que acostumen a presentar.
Vam anar a fer la primera entrevista d’acceptació de pràctiques amb una
alumna amb TEA que tenia molt clar que
li agradava la cuina. Havia fet molts progressos tècnics al llarg del primer curs i
valia la pena aprofitar-ho. El xef d’un reconegut restaurant del centre de Sabadell em preguntà on tenia la discapacitat
aquesta noia, perquè al llarg de tota la visita ho havia entès tot i a més havia llegit
part del conveni de pràctiques que hauria
de signar. Evidentment, vaig quedar un
dia amb ell i tot el seu equip per explicar-los com era la persona que es trobarien al davant al llarg de les pràctiques.
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En aquell moment, ja van valorar les
seves competències. La discapacitat neix
en la mirada dels altres.
La proposta que fem d’horari per a les
pràctiques a les empreses acostuma a ser
de quatre hores, els dimarts i els dijous
(prioritàriament de 9h a 13h); d’aquesta manera, tenim dies alterns en què
podem anar fent els ajustaments en els
suports a les tasques i resolent els problemes que puguin anar sorgint.
Abans de l’inici de les pràctiques, es
programen els suports que requerirà
cada persona per tal d’aconseguir el des-

Alumnes preparant un càtering per a la Creu Roja.

plaçament autònom cap al lloc de feina
(recerca compartida del millor itinerari,
acompanyament físic fins fer-lo diferit,
geolocalització amb ús del mòbil, etc.).
Des del primer dia, el formador laboral
farà el suport durant tot l’horari de les
pràctiques al llarg de les primeres sessions, fins que l’adaptació sigui evident.
Amb tota aquesta planificació i seguiment individualitzat, la formació en
pràctiques acostuma a ser exitosa i suposa tant per a l’alumnat amb TEA com per
al que presenta discapacitats cognitives,
una experiència fonamental que els hi

servirà de base per anticipar qualsevol
proposta laboral a la qual més endavant
puguin accedir.
Hi ha ocasions en què, una vegada
finalitzades les pràctiques amb èxit, la
mateixa empresa ordinària ens proposa
la possibilitat de contractació de l’alumnat que ha fet pràctiques amb ells. Des
de l’escola disposem de convenis signats amb dues entitats de Sabadell (TAINA i ANDI) que ofereixen un seguiment
expert en la metodologia del Treball
amb Suport. Proposem a les famílies i a
l’alumnat la seva derivació cap a aquestes entitats.
Si l’opció és una contractació en un
Centre Especial de Treball, la mateixa
empresa de treball protegit en farà el seguiment i aportarà els suports necessaris.
El més freqüent és que l’alumnat acabi amb èxit les pràctiques, però que no
hi hagi possibilitats de contractació. En
aquest cas, es proposa la derivació cap
algun d’aquells serveis de treball amb
suport a l’empresa ordinària, o bé a serveis d’atenció diürna que ofereixen els
centres de treball protegit. Es gestiona
compartint amb tots els agents el traspàs
de cadascun dels nois i noies, per tal que
puguin donar continuïtat a la recerca de
la seva inserció sociolaboral.
El més important de tot plegat és que
els nois i noies amb TEA hauran pogut
participar i viure positivament una experiència laboral en entorns reals, que els
ajudarà a anticipar tot allò que es podran
trobar en altres situacions semblants.
Hauran experimentat també que el disposar del suport d’experts els podrà ser
una eina útil si desitgen fer front a l’accés
al món laboral remunerat com qualsevol
altra persona. De fet, ells i les seves capacitats diverses seran els que dignificaran

el treball i els que aportaran valor a la feina que els tocarà fer. Deixem-nos de simplificacions i uniformitats i aprenguem a
jugar fort, també en el món laboral, amb
la complexitat de la diferència. És l’oportunitat que se’ns ofereix per aconseguir
un món més just i millor. l
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