
2. Evolució històrica de l’educació especial 
 
2.1 L’educació especial en els orígens 
 

Realment història pròpiament educativa en el camp de l'educació especial a penes ha 
existit, però sí que podem conèixer com han estat tractats aquests xiquets i aquestes xiquetes 
al llarg de la història i reflexionar sobre les actituds socials al llarg de la història i com ha 
evolucionat el concepte d'educació especial fins a l’actualitat. 

 
La prehistòria de l’educació especial s’inicia en èpoques molt antigues (Grècia i 

Roma), en les quals es pot comprovar un rebuig total envers les persones que eren 
considerades deformes i deficients. El subjecte deficient era considerat malalt per estranyes 
causes malignes i la resposta social era la burla i l’aïllament i la reclusió. Aquestes antigues 
creences, que consideraven els xiquets i les xiquetes anormals com víctimes d’una malaltia 
innata de la mateixa natura, van perdurar durant bastant temps. Obscurantisme, maledicció, 
superstició, por, rebuig i reclusió eren les característiques de la prehistòria de l’actitud envers 
els xiquets subnormals, deficients mentals i deformes. 
 
2.2 Primeres experiències educatives en l’àmbit de 

l’educació especial 
 

Les primeres referències d’experiències educatives, encara que amb un marcat caràcter 
assistencial, apareixen en el camp de les deficiències sensorials i les podem localitzar en el 
segle XVI a través dels treballs que va dur a terme a Espanya, en un monestir de Burgos, el 
frare benedictí Ponce de León (1510-1584). Les seues experiències educatives se centren a 
ensenyar a parlar i a escriure a les persones sordes, mitjançant els signes de l’alfabet 
dactilològic i el llenguatge oral. Tota la seua metodologia queda recopilada en la seua obra 
Doctrina de los mudos-sordos, metodologia que quaranta anys després recollirà també a 
España Juan Pablo Bonet (1579-1633), en l’obra Reducción de las letras i el arte de enseñar 
a hablar a mudos, en la qual insisteix en la metodologia i l’estimulació oral des de les 
primeres edats al mateix temps que s’aprèn l’alfabet manual dactilològic. 
 

A França, i continuant en el camp de les deficiències sensorials, apareixen les primeres 
experiències educatives per l’abat de L´Epée, qui va crear, el 1755, la primera escola pública 
a París per a xiquets sords. Utilitza la metodologia del llenguatge de signes en contraposició al 
llenguatge oral. Més tard aquesta escola es convertiria en el primer Institut Nacional de 
Sordomuts. 
 

Seguint en l’atenció educativa en el camp de les deficiències sensorials, Valentín Hüay 
va crear a París l’any 1784 la primera escola per a xiquets cecs, a la qual va assistir com 
alumne qui més tard seria el creador del mètode de lectoescriptura que porta el seu nom: 
Louis Braille (1806-1852). 
 

És en el segle XIX i principis del XX quan s’inicia la institucionalització de l’educació 
especial, “el que podríem anomenar rehabilitació dels subnormals” (Sánchez Palomino i 
Torres González, 1997), període que intenta abandonar el caràcter de rebuig, assistencial i 
mèdic que ha definit l’atenció a aquests xiquets anomenats erròniament subnormals. Per a 
entendre aquest lent canvi de mentalitat, cal esmentar una sèrie de factors i autors: 
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Autors com Pinel, Itard i Seguín són considerats en tota la bibliografia que hi ha sobre 
el tema com els pares de l’educació especial. Van estudiar el comportament i l’educació del 
retard i la debilitat mental. Concretament Itard duu a terme l’educació d’un xiquet salvatge, El 
Victor de Aveyrón, i hi aplica durant quatre anys un programa de rehabilitació basat en 
l’estimulació sensorial, l’adaptació al medi, l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge. 
Seguín (1812-1880), amb la creació d’una escola per a xiquets amb debilitat mental, va 
dedicar els seus estudis i les pràctiques educatives a l’atenció des dels primers anys de vida 
dels xiquets amb debilitat mental, amb l’objectiu d’estudiar l’adquisició i el desenvolupament 
de les seues facultats mentals. 
 

Els estudis que Binet i Simó van dur a terme a principis del segle XX en el camp de la 
psicometria van obrir una nova pràctica educativa d’ús dels tests psicomètrics com a mesura 
de diagnòstic individual i de classificació del que fins dates recents ha sigut la pràctica 
habitual en l’educació ordinària: xiquets normals i xiquets anormals o subnormals. La 
divulgació d’aquests estudis i d’aquestes pràctiques educatives coincideix amb la 
institucionalització de l’educació i amb els plantejaments educatius consegüents en l’àmbit de 
l’educació especial, que potencien l’etiquetatge de l’alumnat centrat exclusivament en el 
dèficit i la segregació i la separació d’aquests xiquets a centres d’educació especial. 
 

Autors del segle XX com Maria Montessori (1870-1952), amb la seua metodologia 
centrada en el desenvolupament d’una educació sensorial a través d’un material 
perceptivomotriu, i Ovidi Decroly (18771-1922), amb la seua didàctica fonamentada en la 
globalització com a mitjà de desenvolupament i d’adquisició del coneixement, van dedicar 
totes les seues pràctiques educatives a l’educació especial. 
 

Durant les dècades dels anys 40, 50 i 60, amb la institucionalització generalitzada de 
l’educació, segueix aplicant-se el plantejament clínic i el de marginació mitjançant 
l’etiquetatge de l’alumnat. En aquests anys també es refermen la pedagogia diferencial i la 
pedagogia terapèutica com disciplines que s’han d’encarregar de resoldre i de rehabilitar els 
conflictes que presenta l’alumnat a l’escola, cosa que motiva l’aparició dels primers centres 
especials (centres per a sords, cecs, xiquets amb síndrome de Down, autistes, retardats 
mentals): són centres que segueixen un sistema educatiu separat del sistema educatiu ordinari. 
 


