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NICAJOANA: UNA EXPERIÈNCIA DEL 
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

VIL·LA JOANA AMB INFANTS 
AMB AUTISME A NICARAGUA

– Josep Rota –

Psicòleg i psicomotricista. 
Ex-director del CEE Vil·la Joana. 

Barcelona

–Carla Galofré–

Mestra de la Unitat d’autisme 
al CEE Vil·la Joana. 

Barcelona

– Yamileth Vilchez –

Psicòloga. Vinculada a la Fundación 
“el Sueño de la Campana”. Responsable 

del projecte a San Ramón.
Nicaragua

– Sandra Sáenz –

Psicòloga. Directora de l’Escola 
Fray Bartolomé de las Casas i vinculada 

a la tasca de coordinació de l’aula 
inclusiva de Yúcul.

Nicaragua

Nicajoana és un projecte que ens apas-
siona i que ha millorat la vida de molta 

gent. El dubte és si les millores han estat 
més en les persones que hi hem anat des 
de Barcelona o a les “nicas”.   

La feina és complicada per molts mo-
tius. Entre els professionals de Nicaragua 
i els catalans hi ha força diferències. Per 
exemple, diferències conceptuals sobre 
l’autisme o moments diferents en el pro-
cés de la inclusió. També, diversitats cul-
turals i històriques, per dir-ne alguna més. 
S’afegeixen dificultats de coordinació, de 
coincidència horària (vuit hores de di-
ferència) i de calendari (el curs a Nicara-
gua va de febrer a desembre). Tanmateix, 

hi ha moltes coincidències. En moments 
de debats identitaris en el nostre país, 
comprovar que l’estima als alumnes, l’es-
colta, les angoixes que genera un nen que 
no aprèn i com el podem ajudar de la mi-
llor manera et fa pensar que els mestres 
tenim moltes coses en comú tot i estar a 
més de 8.000 km de distància. Et fa obrir 
el ulls en molts sentits. 

Aquesta tasca tan complicada també 
s’ha reflectit en el mateix article. Hem vol-
gut elaborar un treball conjunt entre els 
professionals dels dos costats de l’oceà i 
l’experiència no sempre ha estat senzilla.

L’article consta de tres parts. Una pri-
mera, per situar el treball des de Vil·la 
Joana; una segona, amb la conjuntura 
explicada des de San Ramón i una terce-
ra, amb l’experiència, més vivencial, de la 
Carla Galofré, una mestra de Vil·la Joana 
que, en diferents moments, ha fet estades 
de llarga durada a Nicaragua.

L’EXPERIÈNCIA DES DEL 
CEE VIL·LA JOANA

Abans de descriure la realitat actual de 
la relació que tenim des de Vil.la Joana 
amb l´entorn educatiu de Nicaragua, amb 
el qual col·laborem, volem fer una mica 
d´història que contextualitzi la nostra ac-
tuació.

Aquesta es duu a terme sota el parai-
gua de la fundació privada “El Sueño de 
la Campana”, amb seu social a Tarragona. 
Aquesta fundació va néixer amb l´objectiu 

principal de crear llocs de treball per a les 
persones de Nicaragua. Entre totes les se-
ves activitats, que es poden consultar a la 
seva pàgina web, www.fundacionlacam-
pana.es, tenien també en aquell moment 
un compromís de col·laboració amb la 
realitat educativa de San Ramón, un mu-
nicipi de Matagalpa.

L´any 2008, un professional de Vil·la 
Joana, relacionat també amb la fundació 
de Tarragona, en una estada a Nicaragua, 
fa la proposta d´elaboració d’un Projecte 
de Col·laboració dins del context educatiu 
dels alumnes discapacitats de San Ramón, 
alumnos con capacidades diferentes, tal 
com allà els anomenen. Presentem el Pro-
jecte al Programa de “Barcelona Solidària” 
de l´Ajuntament de Barcelona, el qual 
l´aprova, dotant-lo d´una ajuda econòmi-
ca de 24.000 euros, una quantitat consi-
derable, tenint en compte la realitat i el 
nivell econòmic de Nicaragua. 

El Projecte duia per títol: “La mejo-
ra de la atención a los niños y niñas con 
discapacidad de la ciudad de San Ramón. 
Ampliación de las instalaciones y asesora-
miento psicopedagógico en la escuela re-
gular Fray Bartolomé de las Casas (FRAY)”. 
Es va signar un conveni de col·laboració 
entre els següents organismes:

- Delegación Municipal del Ministerio  
          de Educación (MINED) de San Ramón.

- Alcaldía Municipal de San Ramón.
- Escuela Fray Bartolomé de las Casas,  

         de San Ramón.
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- Centro de Educación Especial Vil.la  
         Joana (Catalunya).

- Casa de Nicaragua de Catalunya.
- Fundación El Sueño de la Campana  

         de San Ramón.

La Fundació “El Sueño de la Campa-
na”, des de la seva seu a Espanya, serà 
l´encarregada de gestionar les donacions 
que s´aconsegueixin i les que es generin 
a través dels padrins i padrines solidàries. 
Aquest Conveni es va signar l’any 2011, 
amb una durada establerta de cinc anys, 
després dels quals el MINED de Nicaragua 
es comprometia a assumir i fer-se càrrec 
del Projecte. Ens va semblar un gran èxit 
que això esdevingués una realitat l’any 
2016, ja que va suposar que el propi país 
assumís les pròpies responsabilitats, tren-
cant d´aquesta manera els lligams de de-
pendència. Al finalitzar el Projecte, va ser 
el propi MINED que ens va demanar de 
repetir l´experiència en una zona rural de 
San Ramón, la comunitat de Yúcul.

Es va signar un nou Conveni de col·la-
boració, per cinc anys també, per desen-
volupar el “Proyecto integral de amplia-
ción a la atención a la inclusión educativa 
en San Ramón, Nicaragua”, amb l’objectiu 
de “beneficiar als ciutadans del munici-
pi de San Ramón, en concret als usuaris 
directes i indirectes integrats a l’Aula de 
Suport del Centro Escuela Fray Bartolomé 
de las Casas i la seva extensió en el Nú-
cleo Educativo Rural de la comunidad de 
Yúcul”.

En el nou conveni, Vil·la Joana es com-
promet a participar d´una manera formal 
en el Consell Assessor, així com a: “Parti-
cipar activament, complementant i apro-
fundint, en la mesura del possible, en la 
capacitació i seguiment dels professionals 
que exerceixen en els temes d’inclusió 
educativa a l’Escuela Fray Bartolomé de 
las Casas de San Ramón, tant a l’Aula de 
Suport, com en la seva extensió a la comu-
nitat de Yúcul”.

Cal dir que, en aquest moment, a l´Au-
la de Suport se l´anomena Aula Integral. 
El MINED les va crear el curs 2016-17, 
prenent com a model el funcionament de 
l´Aula de Suport de la FRAY de San Ramón.

Aquest és el context i ara volem des-
criure l´aportació que Vil·la Joana fa en 
aquest moment:

1. Desplaçament de professionals de 
Vil·la Joana a Nicaragua per col·laborar 
sobre el terreny amb els professionals de 
San Ramón i de Yúcul. Per qüestions or-
ganitzatives, aquestes estades solen coin-
cidir amb les nostres vacances de juliol i 
agost, dates que allà són lectives, tot i que 
hi ha excepcions, com la que es dóna en 
aquest moment, en què una professional 
de Vil·la Joana s´ha desplaçat durant el 
mes de febrer a San Ramón per treballar 
en el Projecte per un període de sis me-
sos.

2. Organitzar estades de formació a 
Barcelona per a professionals de Nicara-
gua, ubicades dins el Projecte. El mes de 
maig de l’any 2015, vàrem acollir a dues 
professionals: la psicòloga del Projecte i 
la responsable de la part educativa de la 
Fundació de Nicaragua. En aquest mo-
ment, estem preparant l’arribada de dues 
professionals, també durant el mes de 
maig: la directora de la FRAY i psicòloga, 
també, a temps parcial de l´Aula Integral 
de Yúcul, i la mestra dedicada a temps to-
tal a aquesta Aula.

3. Coordinacions mensuals, via Skype, 
entre els professionals de Vil·la Joana i les 
professionals de Nicaragua que atenen als 
alumnes amb necessitats educatives es-

pecials (NEE). Volem ressaltar la riquesa 
d´aquestes sessions. Uns dies abans del 
dia de la coordinació, ens fan arribar un 
escrit amb totes les descripcions, obser-
vacions, dubtes i preguntes sobre el cas 
que compartirem, a fi de que nosaltres 
puguem preparar-ho. De cada sessió, s´e-
labora una acta, per deixar constància de 
tots els continguts i temes treballats. Més 
enllà d´aquests continguts i temes, ens 
semblen molt importants els efectes indi-
rectes que es deriven d´aquestes sessions, 
sobretot per a les mestres de Nicaragua: 
el fet de poder disposar d´una hora i dos 
quarts mensualment on poder expressar 
els dubtes, dificultats, incerteses, en rela-
ció als infants amb capacidades diferentes 
amb els quals treballen. La relació amb 
uns professionals de Catalunya, dels quals 
reben normalment un mirall de reconeixe-
ment de la feina que estan fent amb els 
recursos de que disposen, té un efecte 
innegable en relació a la seva autoestima. 
En una ocasió, la proposta va ser a la in-
versa: des de Vil.la Joana els vàrem enviar 
la descripció d´un cas, a fi de que elles ens 
donessin la seva opinió i assessorament.

Aquest és un treball que, a les perso-
nes que hi estem implicades, ens apas-
siona.
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L’EXPERIÈNCIA DES DE L’ESCOLA FRAY 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE SAN 

RAMÓN, MATAGALPA (NICARAGUA)1

La nostra experiència es duu a terme en 
una “escola regular”, amb una població 
de sis-cents estudiants, que ofereix aten-
ció des de preescolar fins a sisè grau de 
primària amb un enfocament d’escola 
inclusiva. Des de fa temps, hem anat con-
cretant diferents projectes d’inclusió amb 
nois amb diverses discapacitats. L’escola 
Fray Bartolomé de las Casas ha estat, en 
aquest aspecte, una ajuda i referent per 
a infants del nostre municipi que han pre-
sentat alguna NEE. Pensem que alguns 
d’ells difícilment haurien gaudit d’alguna 
opció educativa si no hagués estat per 
aquest projecte. Per poder fer això, hem 
comptat amb l’acompanyament i les faci-
litats, fruit de la coordinació amb la fun-
dació “El Sueño de la Campana”. Des de 
l’any 2007, la fundació ha col·laborat amb 
un sector amb força carències com és el 
de l’atenció a persones amb discapacitat 
juntament amb altres organitzacions i 
àmbits.

L’escola Fray Bartolomé de las Casas, 
escola pública dels casc urbà, comptava 
amb experiències inclusives, sempre amb 
una bona coordinació amb la fundació 
“El Sueño de la Campana”, el que va per-
metre redreçar la intervenció a infants 
que no estaven en el centre educatiu per 
presentar necessitats educatives severes.

L’educació inclusiva aposta per una 
escola que no posa requisits d’entrada ni 
mecanismes de selecció o discriminació 
de cap tipus, a on tots els estudiants es 
beneficien d’un ensenyament adaptat 
a les seves necessitats educatives espe-
cials.

Es basa en criteris de justícia i d’igual-
tat, referit a una “Educació per a tot-
hom”, el que implica una transformació 
del sistema que porta a reestructurar les 
polítiques i els plans d’acció.

En conseqüència, l’educació inclusiva 
implica modificar l’estructura de l’escola 
substancialment, sobretot en allò que 
fa referència al funcionament i proposta 
pedagògica per donar resposta a les ne-
cessitats educatives de tots i cadascun 
dels nois i noies. Això significa acceptar 

la diversitat, treballar per l’equitat i bus-
car la qualitat, el que requereix un canvi 
important en la resposta pedagògica, en 
el funcionament actual de les escoles i en 
les activitats dels docents.

L’educació inclusiva desafia totes les 
formes d’exclusió i en els darrers quinze 
anys s’ha convertit en l’enfocament més 
encertat per a satisfer les necessitats 
d’aprenentatge de tots els estudiants en 
escoles regulars a Nicaragua; d’aquí sor-
geix la necessitat de l’aula de suport, pro-
ducte del conveni entre la fundació “El 
Sueño de la Campana”, el Ministerio de 
Educación de San Ramón, l’Alcaldía Mu-
nicipal, l’Escola Especial Vil·la Joana i la 
Casa de Nicaragua a Barcelona, amb un 
finançament sol·licitat a l’Ajuntament de 
Barcelona dins del programa Barcelona 
Solidària.

Per tant, la nostra experiència s’ha 
nodrit amb totes aquelles aportacions 
econòmiques i humanes i de la bona 
coordinació del conveni establert, el que 
ha permès tenir un centre sòlid a l’es-
cola Fray Bartolomé i poder eixamplar 
l’atenció a un altre centre educatiu, que 
beneficia a nou escoles més del nostre 
municipi, brindant atenció a infants amb 
necessitats educatives especials. Es pro-
gramen sessions de Skype per compartir 
casos amb el centre Vil·la Joana, alhora 
que s’estableixen intercanvis d’experièn-

cies que enforteixen els coneixements i, 
d’aquesta manera, es millora l’atenció als 
infants.

A partir de l’any 2016, el Ministeri 
d’Educació implementa aules integrades 
en escoles regulars i, per tant, a la Fray 
Bartolomé de las Casas se substitueix el 
nom d’ ”aula de suport” pel d’ ”aula inte-
grada”. Aquest canvi de nom generà algu-
nes adaptacions en el funcionament de 
l’aula atès que és una escola especial en 
petit, dins d’una escola regular i seguint 
les normes del Ministeri d’Educació; així 
doncs, hi ha certs esquemes que s’han 
de complir. Un d’ells és el de que els es-
tudiants atesos són aquells que presenten 
una discapacitat intel·lectual i infants au-
tistes.

Com es treballa a l’aula integral
A l’aula integral s’atén a vuit infants, qua-
tre amb discapacitat intel·lectual, tres 
amb físico-motora i un infant autista. L’ho-
rari d’atenció és de 7:30 a 12:15. L’atenció 
és compartida entre el docent de l’aula re-
gular i el docent de l’aula integral. A l’aula 
integral es treballa amb el pla individual 
adequat a les necessitats educatives de 
cada infant.

Hem atès a tres infants autistes durant 
aquests set anys. Els dos primers casos 
van ser d’infants que van ingressar al cen-
tre sent ja adolescents, l’últim cas va ser el 

1   Traducció realitzada de l’original en castellà per l’Equip eipea. 
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d’un nen de cinc anys que ingressà a pre-
escolar i que presentava moltes dificultats 
a nivell de desenvolupament motriu, equi-
libri, coordinació viso-manual, fins al punt 
de que va caldre que dos companys l’aju-
dessin a desplaçar-se en el pati i a l’aula.

El treball amb el primer noi s’inicia des 
de la fisioteràpia per treballar aspectes de 
psicomotricitat, amb una freqüència de 
tres cops a la setmana, assolint amb això 
grans avenços. Va poder-se vincular amb 
certs infants del grup, que van passar a fer 
de monitors acadèmics per ell. Se’l va pro-
moure a primer grau, on s’inicia l’atenció 
compartida entre la docent de l’aula regu-
lar i la docent de l’aula integral. La docent 
de l’aula regular fa el seguiment oportú 
del treball que es realitza a l’aula integral, 
en el reforç escolar i en la consolidació de 
les competències acadèmiques.

L’experiència és satisfactòria tant per 
a l’equip de docents del centre escolar 
com per a la família. Aquesta té un rol 
fonamental en el treball compartit que 
hem realitzat durant aquests tres anys 
d’atenció a l’infant. S’han assolit grans fi-
tes acadèmiques; en l’expressió oral, per 
exemple, que encara és limitada, però 
clara i coherent. Les aules integrades es 
presenten com un nou model educatiu 
que ve a enfortir tota l’experiència empíri-
ca de molts docents. Cada dia és un repte 
per ells el fet de poder oferir atenció als 
infants amb diferents discapacitats. És per 
això que les aules de suport s’estructuren 
per oferir atenció als infants segons les 
seves necessitats educatives i s’organitzen 
de la següent manera:

• Una docent ofereix atenció a un grup 
de cinc a vuit infants, en un horari de 7:30 
a 12:30. En aquest cas, es va decidir que 
els infants també romanguessin a l’aula 
regular de 11 a 12:30.

• S’aplica el mètode Montessori.
• S’elaboren adequacions curriculars 

individualitzades.
• Es realitzen sessions de psicomotrici-

tat dos cops per setmana.
• Es disposa d’un gabinet d’Educació 

Especial format per pares, mares i do-
cents, que tenen una participació activa i 
important en l’àrea educativa. Es treballa 
a partir d’un pla contextualitzat en base 
a quatre línies d’acció de referència na-
cional:

• Resposta a les necessitats socioedu-
catives dels estudiants amb discapacitat.

• Gestió i articulació amb institucions i 
actors locals de la comunitat.

• Formació i enfortiment als membres 
del gabinet d’Educació Especial.

• Enfortiment i participació activa de 
les famílies.

L’àrea educativa a l’Escuela Fray Bar-
tolomé de las Casas s’organitza d’acord 
a orientacions del Ministeri d’Educació 
central. Però, gràcies a les bones coordi-
nacions, hem aconseguit enfortir la nostra 
organització per respondre a les neces-
sitats amb les que ens trobem al nostre 
municipi. 

 És degut a tot això, que avui comptem 
amb la següent estructura organitzativa:

1. Àrea de psicologia, que s’encarrega 
de la valoració i seguiment de casos.

2. Àrea de psicomotricitat, amb una 
funció terapèutica per als infants de l’aula 
integrada i reeducativa per als estudiants 
amb conductes inadaptades, prioritzant 
els alumnes de primer i segon grau.

3. Unitat d’orientadores educatives, 
amb una cobertura municipal, encarrega-
da de la captació de casos per a l’ingrés a 
la escola, ja sigui a l’aula regular o a l’aula 
de suport.

4. Conselleria escolar, a càrrec de 
l’orientadora educativa, psicològica i con-
sellera escolar.

5. Elaboració i aplicació de proves 
diagnòstiques pedagògiques per valoració 
educativa d’acord amb el nivell acadèmic, 
a càrrec d’orientadores educatives, sota 
revisió i aprovació de la direcció del cen-
tre.

6. Reforç escolar. En una primera eta-
pa, en els anys 2011 a 2015. Amb continuï-
tat pels anys 2016-2020.

 
DES DE VIL·LA JOANA FINS A NICA-

RAGUA. L’EXPERIÈNCIA DE LA CARLA 
GALOFRÉ, UNA MESTRA DEL CEE VIL·LA 

JOANA A SAN RAMÓN
Vaig arribar al CEE Vil·la Joana a l’oc-

tubre de l’any 2015 sense saber com d’es-
pecial és el seu projecte educatiu. Vil·la 
Joana és un centre d’educació especial 
que es dedica a l’atenció a infants i joves 
que presenten trastorns mentals greus. 
Tanmateix, el seu radi d’acció no s’acaba 
a Barcelona, sinó que arriba fins a Nicara-

gua, on participa d’un projecte de creació i 
ajuda a les aules de suport a l’educació es-
pecial. A mesura que m’he endinsat en la 
personalitat de l’escola, he anat coneixent 
també la seva relació amb Nicaragua: 
l’educació inclusiva de l’autisme, la psicosi 
i els trastorns de conducta s’ha fet un lloc 
en el país centreamericà.  

Vil·la Joana és un indret que destil·la 
passió. Quelcom que s’escapa a la parau-
la et captiva. Nicaragua també té aquest 
efecte. Potser aquest sentiment comú 
neix de la manera com es construeixen, 
es viuen i es transmeten ambdós projec-
tes, tots dos dotats d’un potent caràcter 
propi. Vaig començar a formar part de 
l’equip de mestres que dóna seguiment a 
la tasca inclusiva de l’escola de San Ramón 
(Matagalpa, Nicaragua) engrescada per 
l’entusiasme dels companys implicats en 
el projecte. Sense saber-ho, aquest era el 
primer pas d’un llarg viatge. 

A través de les coordinacions via Sky-
pe, anava endinsant-me en una realitat 
educativa tan diferent com complexa. Les 
ganes de viure-ho en primera persona, 
combinades amb grans dosis de curiositat, 
van ser els ingredients que van motivar el 
meu primer viatge a Nicaragua al mes de 
juliol de l’any 2017. L’experiència va ser 
intensa i enriquidora; tanmateix, dispo-
sar només de sis setmanes va fer que la 
sentís incompleta. Havia vist l’altra cara 
del projecte i això em permetia participar 
dels Skypes d’una forma més conscient, 
més precisa. No obstant, jo tenia ganes 
d’alguna cosa més. És per això que, amb 
el suport del claustre de Vil·la Joana, m’he 
animat a fer un pas més i repetir l’estada, 
aquest cop per un període de sis mesos. 

L’autisme a la comunitat educativa de 
San Ramón 
Abans de descriure la meva experiència 
amb l’autisme a Nicaragua, m’agradaria 
puntualitzar que el que expresso en aquest 
article està directament vinculat a la meva 
vivència al centre escolar del municipi de 
San Ramón i al de la comunitat de Yúcul. 
Així doncs, no deixa de ser un relat subjec-
tiu: recull d’impressions i reflexions perso-
nals sobre com es viu, sota el meu punt de 
vista, un trastorn del desenvolupament en 
aquest context. Endemés, tot i que escric 
des de Nicaragua sobre una experiència a 
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Nicaragua, la meva mirada i les meves pa-
raules provenen de l’altra banda de l’oceà. 
La distància cultural és, en aquest text, un 
element tan present com inevitable.  

En relació a l’autisme, el primer que 
em va cridar l’atenció va ser l’ús que es fa 
d’aquest terme. Entre mestres i famílies, 
és freqüent sentir-ne a parlar; no obstant, 
al meu entendre, sovint es tracta d’una 
referència poc precisa i superficial basada, 
principalment, en la forma del trastorn. 
És a dir, en diferents casos, he tingut la 
impressió que el diagnòstic no està lligat 
al funcionament d’una estructura mental 
diferenciada, sinó que es vincula a la iden-
tificació d’algun o alguns trets compatibles 
amb el TEA (especialment l’absència de 
llenguatge i la presència d’estereotípies). 

En aquesta línia, m’agradaria afegir 
que són varis els casos en que l’etique-
tatge d’autisme no ha sorgit d’un procés 
diagnòstic “oficial”, sinó que és fruit de 
la impressió particular d’un professional 
no especialitzat o d’un familiar. Aquesta 
dinàmica alimenta la confusió entorn a un 
trastorn ja de per si carregat d’incògnites. 
Tanmateix, desestimar-la per complet és 
tancar la porta a l’escletxa que permet 
parlar de les dificultats en el desenvolupa-
ment, la importància de l’atenció prime-
renca i la complexitat de l’autisme.  

En el nostre context, són molts els au-
tors que alerten de com el pes del diagnòs-
tic pot convertir-se en una etiqueta que 
condiciona i coarta el desenvolupament 
personal i acadèmic dels infants. Con-
seqüentment, s’apel·la a la prudència i a 
la relativització en defensa del reconeixe-
ment del subjecte. Professionalment, 
tracto de mantenir-me en aquesta línia, 
buscant al nen atrapat en l’autisme. En 
canvi, des de Nicaragua, aquesta qüestió 
em planteja molts interrogants. Quin ús i 
funció té aquí el diagnòstic? De quina ma-
nera interfereix en l’atenció educativa que 
reben els infants? És un requisit per com-
prendre o una condició per ser atès? 

Contra la detecció i el diagnòstic d’au-
tisme juga amb força la irregularitat en 
l’assistència escolar, especialment en la 
comunitat rural de Yúcul. Els infants po-
den incorporar-se a les aules a partir dels 
tres anys; tanmateix, no és estrany que ho 
facin de més grans. Aquest fet, combinat 
amb l’absentisme, dificulta tant la identi-
ficació de l’autisme com la seva interven-
ció. Previ al diagnòstic i la seva interpre-
tació, em qüestiono quina és la influència 
del context en el pronòstic i l’evolució del 
trastorn. D’entre els casos d’autisme que 
he conegut a Nicaragua, n’hi ha que s’ubi-
quen en un entorn privat d’estimulació i 
empobrit socialment i emocional. L’expe-
riència d’abandonament, el trencament, 
el desconsol i la desprotecció són algunes 
de les marques vitals sobre les que s’han 
organitzat, de manera defensiva, aquests 
infants. Davant d’aquesta realitat, es fa 
evident el pes de la resiliència i la (in)capa-
citat d’alguns subjectes per enganxar-se a 
la vida en situacions adverses. 

Hi ha contextos que semblen anun-
ciar el naixement de l’autisme. Al meu 
entendre, aquest panorama fa evident 

la necessitat d’una comunitat educativa 
organitzada que pugui suplir parcialment 
aquestes carències, tot donant seguiment 
i resposta a l’autisme. L’alerta sobre la im-
portància de l’estimulació primerenca és 
bàsica, així com la intervenció en aquells 
casos en que s’adverteixen dificultats en el 
desenvolupament. A la llum de la realitat, 
més enllà del tractament, calen espais per 
al vincle i el bon tracte cap al subjecte amb 
TEA, tot vetllant per a la promoció de la 
comprensió i l’acolliment d’aquesta altra 
forma de ser i estar al món.  

Considero que les aules de suport a 
l’educació especial creades a San Ramón 
i a Yúcul són una plataforma adequada 
per dur a terme aquesta tasca. El treball 
està en consolidar-les com a un espai de 
referència, acollida i estimulació, on els 
infants puguin gaudir d’una altra expe-
riència de vida, d’un acompanyament vital 
que resulti terapèutic i educatiu a parts 
iguals. Sota la meva mirada, el municipi de 
San Ramón té un llarg camí per recórrer 
en matèria d’autisme. Ara bé, les primeres 
passes estan assolides i no els falten ganes 
de seguir caminant. l
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