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BARRERES A L’APRENENTATGE 
 
Les barreres sorgeixen quan els entorns i els serveis estan dissenyats i estructurats sota els 
paràmetres de la “normalitat”1 i no de la diversitat en funció de les necessitats, les capacitats, les 
diferències i les funcions de totes les persones. Les barreres són doncs impediments o obstacles 
que limiten o impedeixen l’accés, utilització, interacció i comprensió de manera normalitzada, 
digna, còmoda i segura de qualsevol espai, equipament o servei. 
 
Algunes barreres estan vinculades directament a l’entorn físic, altres fan referència a la dificultat 
d’accedir als missatges visuals o sonors, a l’ús de mitjans tècnics, a la falta de coneixement i 
altres a la interacció de cada persona amb el seu entorn social immediat. Les barreres que 
poden trobar-se en diferents entorns, serveis, equipaments o centres de formació fan referència 
a:  la mobilitat, als sentits o al coneixement. Quan hi ha barreres aquestes actuen en forma de 
limitacions i produeixen una situació d’exclusió causada per una discriminació indirecta.  
 

• Barreres estructurals d’abast general en EpA 

Aquestes barreres, a nivell general de l’educació de persones adultes al nostre país, són 
estructurals tant per la consideració mateixa de l’EpA com pel tractament de la inclusió. Les 
infraestructures són en molts casos poc adequades i els recursos i materials gairebé inexistents, 
així com la seva planificació i organització. En aquest sentit, les regulacions i normatives emeses 
per l’administració es dolen encara de prejudicis o mirades esbiaixades sobre l’educació de 
persones adultes, tal com s’evidencia si es consideren els dos exemples següents.  

Un exemple és com en els estudis universitaris es posen mesures de discriminació positiva per a 
la inclusió de persones amb discapacitats i necessitats educatives especials en els contextos 
normalitzats (Llei orgànica d’universitats, 2001), i en canvi s’ignora a altres nivells més bàsics de 
l’educació permanent com l’Educació de persones adultes. Aquest fet és una mostra de l’oblit al 
que ha estat sotmesa l’Educació de persones adultes dins l’educació permanent que ha 
desenvolupat formació separada per a les persones amb discapacitat (Centres especials de 
formació per a la inserció laboral o grups segregats en classes especials dins els centres de 
formació de persones adultes), mantenint la doble exclusió de les persones amb discapacitat: pel 
baix nivell formatiu i per la seva discapacitat.  

La no priorització d’una formació inclusiva de les persones adultes en els nivells més bàsics 
acompanyada de mesures d’acció afirmativa, de la mateixa manera com es contempla en 
l’educació universitària2, evidencia la poca atenció que ha rebut l’educació de persones adultes 
al nostre país, a pesar del seu gran potencial per al desenvolupament i la cohesió social.  

L’altre exemple està relacionat amb la insuficient atenció a dos grups creixents en la formació 
bàsica: persones immigrants i persones grans, quan s’ha limitat la permanència de les persones 
>65 anys als Centres i aules de formació de persones adultes, per part de la pròpia administració 
educativa. Aquests col�lectius requereixen més recursos i atenció específica tant quantitativa 
com qualitativa tal com s’esmenta en l’informe del MEC de 2006 “Improving Teaching and 
Learning for Adults with Basic Skill Needs”3.  

                                            
1 Homogeneïtzant el perfil de les persones sota el patró d’home/dona mig i referit als valors de la majoria en el sentit 
antropomètric, mental i funcional 
 
2 Llei orgànica d’universitats, 2001 i reial decret 1742/2003, de 19 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica per a 
l’accés als estudis universitaris de caràcter oficial que estableix 2 mesures específiques per a persones amb discapacitats (reserva de 
places, article 14 i accés de persones amb discapacitat , disposició addicional quarta) 
3 http://www.oecd.org/dataoecd/29/60/39983505.pdf  
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• Barreres en relació a l’accés de les persones a l’educació permanent:  
 
Tipologies de barreres que podem trobar i el perfil de persones a les que afecta (Soro-Camats et 
al, 2005), agrupades segons estan relacionades amb els prejudicis, l’accés al lloc o l’accés a la 
comunicació:   
 
Relacionades amb els prejudicis  
Barreres Culturals i Socials Actituds i hàbits socials i culturals amb components de 
compassió i estigmatització vers les persones amb discapacitat, considerades com malalts 
crònics, el desenvolupament individual dels quals, es veu limitat per la seva pròpia discapacitat i 
que necessiten mesures individualitzades per tal de poder encaixar en una societat “normal”.  
Persones afectades per qualsevol tipus de discapacitat i les persones adultes amb poca 
formació, immigrades o de minories culturals, recluses i les persones grans.  
 
Barreres a l’autodeterminació que estan relacionades amb aspectes personals, socials i de la 
comunicació de la persona amb discapacitat però també de les persones i els professionals que 
l’envolten (Rojas, 2004). L’autodeterminació  de la persona discapacitada adulta que depèn de 
variables com l’edat, la capacitat individual, les oportunitats i les circumstàncies que envolten la 
persona esdevé major o menor no només en funció del seu grau de capacitat individual (en el 
llenguatge, limitacions sensorials o físiques, etc) sinó i també de les actituds de les persones que 
formen part del seu context immediat: llar de grup, companys d’habitatge (persones educadores i 
persones residents), família, amics i amigues, personal de serveis i de la comunitat i professorat i 
alumnat del centre.      
 
En educació de persones adultes percepcions errònies que moltes persones professionals tenen 
sobre l’adultesa i l’aprenentatge, d’una banda, i sobre la capacitat i la discapacitat, de l’altra, són 
unes de les barreres més importants en contra de la inclusió. La primera ha provocat 
tradicionalment la barrera de l’edisme. 
 
Relacionades amb l’accés al lloc  
Vinculades a l’entorn edificat: Tota estructura edificada, instal�lació o entorn, dissenyat en funció 
dels valors de “normalitat” que s’oposen a la utilització o accés per part de persones que no 
responen a aquest perfil. 
Persones amb mobilitat reduïda. Amb discapacitats manual, sensorials i cognitives. Amb 
dificultats per manipular. Gent gran. Amb algun desavantatge temporal per accident. Persones 
obeses o de talla gran amb dificultat per desplaçar-se. Persones nanes o de talla petita. 
 
Vinculades al transport i sistema de mobilitat: Obstacle o impediment que troben 
determinades persones en qualsevol sistema de mobilitat o transport públic per estar dissenyat 
en funció de valors de “normalitat”.  
Persones amb mobilitat reduïda. Amb discapacitats manual, sensorials i cognitives. Amb 
dificultats per manipular. Gent gran. Amb algun desavantatge temporal per accident. Persones 
obeses o de talla gran amb dificultat per desplaçar-se. Persones nanes o de talla petita. 
 
Relacionades amb l’accés a la comunicació  
Vinculades amb la interacció amb l’entorn, utilització de les noves tecnologies, comunicació 
i informació: Senyalització, mitjans de comunicació, serveis d’informació, ..., dissenyats en 
funció dels valors mentals i funcionals de normalitat, davant els quals les persones amb habilitats 
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reduïdes en quant a visió, comunicació i comprensió, veuen limitada la seva capacitat per la 
comunicació i la seva capacitat per a la recepció d’informació.  
Persones amb discapacitats cognitives o mentals. Amb deficiències visuals i/ cegues. Amb 
deficiències auditives i/o sordes. Persones amb incapacitat de parla. Gent gran. Amb dificultat 
per manipular. Sense coneixement o habilitats per l’ús de les noves tecnologies. 
 
Com a conseqüència de totes aquestes barreres, moltes persones veuen limitada la seva 
autonomia i el seu benestar. Per això és precís eliminar-les i planificar, organitzar i gestionar tots 
els espais, equipaments i serveis de manera que totes les persones puguin desenvolupar la seva 
condició de persones i ciutadanes amb comoditat, seguretat, confort i en igualtat de condicions. 
Per a que això sigui possible és fa necessari incloure la perspectiva d’Accessibilitat Universal en 
la planificació, previsió i gestió dels serveis d’educació. L’Accessibilitat Universal és la condició 
que han de complir els entorns, bens, processos, productes i serveis, així com els objectes o 
instruments, utensilis i dispositius, per a que siguin comprensibles, utilitzables i practicables per 
totes les persones amb condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural 
possible. Pressuposa l’estratègia de Disseny per a Tots i s’entén sense prejudici  d’aquells 
ajustaments raonables que s’hagin de realitzar”(Article 2c. De la Llei 51/2003, d’Igualtat 
d’Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal).  
 
Pel que fa a la inclusió, la incorporació de la condició d’Accessibilitat Universal en la planificació, 
organització i gestió de qualsevol dels recursos bàsics per poder exercir els drets i deures de 
totes les persones, facilita una convivència entre persones sense jerarquies, adaptats a les 
diferents edats i etapes vitals i sense segregació o discriminació de cap grup determinat i permet 
promoure la participació i la visibilitat de les diferents persones i les seves identitats. Això que és 
un benefici per a totes les persones, en la mesura que facilita una millor qualitat de vida als 
diferents col�lectius de persones que formen la diversitat, fa referència a l’estructura i als 
sistemes d’accessibilitat de tots els serveis públics (tal com es recull en el “II Pla d’Acció per a les 
Persones amb Discapacitat, 1997-2003”). En Educació de persones adultes cal contemplar de 
manera seriosa la incorporació de la condició d’Accessibilitat Universal ja que malauradament no 
és així, especialment en molts del centres de Formació bàsica de persones adultes de la xarxa 
de Catalunya. Però el que pot ser suficient per a incloure tothom en els espais educatius no és 
un sinònim en l’èxit d’aprendre. 
 

• Les altres barreres que inhibeixen l’aprenentatge, quan l’accés a l’educació ja és 
un fet: 

 
L’aprenentatge està condicionat pel nivell i el tipus d’inclusió. En el fet d’aprendre, les barreres 
s’estenen més enllà dels aspectes estructurals del centre i de factors com: la planificació, 
l’organització, la gestió, de la cultura educativa i del tipus de discapacitat de cada persona.  
 
Alguns dels aspectes organitzacionals, acompanyaments pedagògics o suports que requereixen 
les discapacitats físiques o sensorials (especialment els relacionats amb les barreres 
arquitectòniques i d’accés a la informació: adaptacions d’espais, infraestructures i equipaments i 
recursos materials o tecnològics per a l’accessibilitat)  són de tipologia diferent als que 
requereixen determinades dificultats d’aprenentatge produïdes com a conseqüència d’una 
discapacitat psíquica o mental. En tots els casos l’organització i cultura inclusiva del centre hi té 
un paper fonamental però les expectatives sobre els objectius d’aprenentatge i les creences 
sobre les possibilitats d’aprendre de totes les persones (especialment les que tenen un dèficit 
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mental) hi juguen un paper molt més determinant, tal com s’ha demostrat, per exemple, que una 
persona amb síndrome de Down és capaç d’assolir una titulació universitària4.  
 
 
Actuen com a barreres a l’aprenentatge l’autoconcepte sobre la capacitat d’aprendre, les 
expectatives pròpies i dels altres sobre les possibilitats d’aprendre -que embolcallen una 
determinada relació personal i educativa a favor o en contra de l’aprenentatge- i l’adequació dels 
suports o acompanyaments pedagògics.  
 
Classificació de les barreres inhibidores d’aprenentatge 
 
Barreres relacionades amb el sistema i estructura de l’educació. Barreres de situació, 
barreres de disposició i barreres institucionals: 
Vinculades a l’estructura i la naturalesa del programa de formació o de l’oferta formativa 
del centre: problemes en les condicions-característiques del programa, amb el transport i 
localització, manca de cursos en els que la gent hi està interessada, problemes de 
temporalització o calendari, mancances en els programes, inadequació de la seva progressió, 
forma i procediments d’acreditació.  
 
Vinculades a factors de la instrucció que inclou aspectes com l’experiència de la persona 
formadora, tipus de cursos, coordinació, proposta pedagògica, entre d’altres. De manera especial 
cal tractar les barreres que troben les persones amb menys recursos formatius, especialment 
barreres referents a la informació i accés a la formació, tal com es destaca en molts estudis tant 
a nivell nacional com internacional (Merriam, 1982, Puigdellívol, 2005).   
 
Una anàlisi a les barreres des d’una perspectiva interaccionista va més enllà  de l’estructura i el 
sistema de la formació i fa notar la importància de la relació entre les variables psicològiques 
internes de les persones participants i les variables externes del context d’aprenentatge com a 
creadors o eliminadors de d’aquestes barreres.  
 
Barreres ocasionades en la relació entre les persones i el context d’aprenentatge 
 
Vinculades al grau d’equilibri entre els aspectes formals i els informals de l’educació: Com 
des del centre es pot tenir més o menys en compte l’oferta formativa i el seu context territorial i 
comunitari; la relació amb els elements informals com la qualitat de l’acollida i recepció de les 
persones; l’aprenentatge informal; flexibilitat o no d’horaris, terminis; el nivell de qualitat 
(reputació del centre, rellevància dels cursos, adequabilitat d’aquests a les persones, nivell de 
satisfacció dels mètodes utilitzats); limitacions per a les persones que treballen, etc.  
 
Vinculades al currículum ocult i prejudicis: cal destacar la importància de les barreres 
generades pel currículum ocult, els prejudicis edistes –que discriminen a les persones en base a 
l’edat-, socials, ètnics, culturals (Bernstein, 1990) de gènere i també en base a les diferents 
discapacitats especialment les intel�lectuals, psicològiques i les malalties mentals.  
 

                                            
4  Reflexió de Pablo Pineda sobre les expectatives del professorat i els especialistes mèdics en vers ell degut a la seva discapacitat:  
“Al principio me sorprendí. Me desanimé y pensé en tirar la toalla. Tampoco sabía cómo contárselo a mis padres, así que me lo 
callé todo. Los de primero eran profesores jóvenes, pero en segundo eran mayores y no creían en mí. Decían que ese niño no podía 
aprender, que no sabían cómo iban a enseñarme, que no iba a aprender nunca, que las matemáticas me costaban un montón. No 
veían ninguna luz y empecé a deprimirme (...) “Nunca creyeron que no podría aprender, nunca creyeron a mi médico, y eso que era 
muy bueno y me quería mucho, pero su mentalidad era de aquella época. Mis padres siempre pensaron que yo debía ser autónomo y 
me educaron para ello.”. http://www.estimulaciontemprana.org/pablopineda.htm  
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Vinculades als efectes de colonització del coneixement expert: El coneixement expert és el 
concepte que Giddens (1997) atorga al coneixement tècnic dels col�lectius professionals i al seu 
procedir professional. En EpA hi ha molts programes en els que sorgeix un conflicte sobre la 
forma de veure el món, en especial entre el professorat, la institució o la concepció del propi 
programa i l’alumnat. Amb les persones adultes interaccionen diverses formes de veure el món i 
conseqüentment diverses formes d’aprenentatge. Hi ha una probabilitat elevada que sorgeixin 
diferents formes competitives de veure el món, discrepància d’opinió, d’expectatives o de 
sentiments entre l’alumnat –o entre alumnat i professorat- sobre com i quin ha d’ésser un 
contingut rellevant, quin és l’objectiu del programa o activitat, quins mètodes educatius són els 
apropiats en relació a cada estil d’aprenentatge, etc. (Tennant, 1988). Generalment és una 
confrontació no explicitada i per tant poc percebuda per part de les persones professionals que 
acaben imposant la seva visió. Una gestió inadequada d’aquesta diversitat de percepció genera 
un ambient poc propici i de vegades en contra de  l’aprenentatge.  
 
Malgrat que hi ha poques recerques serioses de com aquests factors faciliten o inhibeixen 
l’aprenentatge en contextos formals i adreçades a determinar què constitueix un ambient positiu 
per a l’aprenentatge (Merriam, S. B. i Caffarella, R., 1991), les investigacions que fan aportacions 
més innovadores i eficaces així com les pràctiques que estan donant bons resultats vénen de la 
pedagogia crítica. Tenen en compte els diferents tipus d’intel�ligència i aprenentatge, avancen en 
l’aprenentatge dialògic en base a les diverses intel�ligències i amb la implicació de la comunitat 
d’aprenentatge (Elboj, C. et al, 2002). Un dels factors fonamentals que destaquen és la qualitat 
de les relacions interpersonals i les interaccions que s’estableixen entre totes les persones que 
participen al voltant de l’aprenentatge. En aquestes relacions, en les que hi té un paper clau el 
tipus d’acció comunicativa i de diàleg que s’estableix entre les persones, hi ha implicats aspectes 
emocionals, actitudinals i de creences que si no es tenen en compte posen barreres 
l’aprenentatge. 
 
DIÀLEG I APRENENTATGE 
El llenguatge de cada persona depèn del seu món de la vida (Habermas, 1988), que es dóna per 
descomptat en un context donat. Les condicions mateixes de la comunicació impliquen uns 
mínims elements comunicatius compartits entre les persones que interactuen. A través del 
mateix desenvolupament lingüístic les persones tenim capacitat de llenguatge i per tant 
d’expressar la nostra pròpia concepció del món. 
 
Si el món de la vida comú a una cultura afavoreix la intercomunicació entre les persones que en 
formen part vol dir que totes elles tenen establerts els mínims per a la comunicació i 
l’argumentació. Per tant, afegint que totes elles tenen capacitat d’acció, mitjançant l’acord i el 
consens, podran actuar en una direcció comuna que pot anar orientada al canvi.  
 
Si contemplem l’aprenentatge que es produeix en les interaccions que realitzem amb les 
persones, on sovint s’hi barregen de manera interconnectada la comunicació i l’acció, estarem 
parlant d’aprenentatge dialògic. Contemplant l’aprenentatge des de la perspectiva dialògica 
donem més importància i ens fixem més en el procés de desenvolupament que es realitza a 
través de les múltiples interaccions humanes que no pas en l’ancoratge intencional dels nous 
coneixements amb els previs, que es fixa més en el procés mental individual de construcció del 
coneixement i que té èxit quan es construeix la comprensió: esdevé un aprenentatge significatiu. 
L’aprenentatge dialògic, en canvi, no està només basat en la paraula sinó en la paraula i 
l’actuació en una situació d’interacció comunicativa de la vida quotidiana que també permet la 
construcció col�lectiva d’aprenentatges significatius. Això vol dir que podem compartir els nostres 
significats amb altres persones i conjuntament podem crear nous significats a partir de la posada 
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en comú dels propis. En aquest procés hi participen múltiples i diverses persones. Com a 
producte d’aquestes interaccions, comunicació i diàleg del dia a dia, en el seu sentit ampli, és 
com aprenem.  
 
Des d’un punt de vista comunicatiu, el món de la vida en el que transcorre el nostre dia a dia del 
centre no està composat només de la cultura, sinó que també hi intervenen les competències, les 
habilitats, els comportaments de cadascú, les emocions, els sentiments, i aquelles dades o 
conceptes no qüestionades que en una relació comunicativa poden posar-se en qüestionament. 
 
La relació intersubjectiva que es produeix entre les diverses persones que participen en el centre 
(persones formadores, alumnes, personal especialista, voluntariat, etc) permet un qüestionament 
i una possibilitat de consens del mateix món de la vida (el dia a dia del centre) que comparteixen 
com a realitat present que pot canviar. Reflexionar col�lectivament i compartir el que desitges del 
centre o de la teva formació permet analitzar amb major profunditat el centre i la pràctica, així 
com també allò que hi viuen les persones (professionals i alumnat),  amb la seva capacitat o dis-
capacitat. Aquesta reflexió compartida permet endemés crear conjuntament bones i millors 
respostes formatives als problemes d’aprenentatge i superar les desigualtats generades per la 
discapacitat, transformant conjuntament les dificultats amb possibilitats (Freire, 1997). En 
aquesta relació, les persones formadores, l’alumnat i les altres persones s’enriqueixen 
mútuament en un intercanvi d’experiències i coneixements. El centre es converteix en un 
projecte en el que tothom aprèn i aporta coneixement. 


