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Resum:  

A l’institut d’ensenyament secundari Bovalar de la ciutat de Castelló 

des de ja fa 5 anys es porten a terme algunes  dinàmiques de participació 

comunitària. En algunes de les seues aules, s’ha facilitat la inclusió educativa 

mitjançant dinàmiques de treball que es coneixen com a grups interactius. La 

participació de voluntariat comunitari en la realització de les activitats de 

classe propicia majors possibilitats d’aprenentatge a l’incrementar els 

discursos i les ajudes dintre de l’aula. El diàleg igualitari i  la solidaritat 

permeten una major inclusió i normalització de la vida i les experiències de 

totes les persones participants. La potencialitat d’aquesta experiència es 

reflexa de forma singular en la normalització de la  participació com a agents 

comunitaris de persones afectades per dany cerebral sobrevingut. 

 

Resumen: 

  

En el  instituto de enseñanza secundaria Bovalar de la ciudad de Castellón, 

dede hace ya 5 años se llevan a cabo algunas dinámicas de participación 

comunitaria. En algunas de sus aulas se ha facilitado la inclusión educativa 

mediante dinámicas de trabajo que se conocen como grupos interactivos. La 

participación de voluntariado comunitario en la realización de las actividades 

de clase propicia mayores posibilidades de aprendizaje al incrementarse los 

discursos y las ayudas dentro del aula. El diálogo igualitario y la solidaridad 

permiten una mayor inclusión y normalización de la vida y las experiencias de 

todas las personas participantes. La potencialidad de esta experiencia se refleja 



de forma singular en la normalización como agentes comunitarios de personas 

afectadas por daño cerebral sobrevenido. 

Abstract 

 Over the last five years, Bovalar High School in Castelló has been 

implementing several community participation activities. Inclusive education 

activities such as interactive groups have been put into practice in different 

classrooms.  

 Participation of community volunteers in classroom activities favours 

learning opportunitees as it increases the ammount of different narratives and 

learning assistance in the classroom.  Egalitarian dialogue and solidarity 

favour inclusion and standarize all participant's life and experience. The 

potencial of these activities can be clearly observed in the standarization of 

brain injury affected persons as community agents. 
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1. Immersos en la societat global de la informació. 

L’era que ens acull es caracteritza tant pel continu canvi i evolució que 

sembla que assistim a l’arribada prematura del futur (Toffler, 1982). Seguint 

Elboj et alt., (2002) les capacitats intel·lectuals i els recursos tecnològics en el 

tractament de la informació són factors claus per a afrontar els reptes socials 

que ens proposa aquest futur. La seua inaccessibilitat provoca que certs sectors 

socials es queden exclosos  

Canvis de la nostra societat com la revolució de la informació i de les 

tecnologies de la comunicació, el fenomen de la globalització i l’increment de 

la flexibilitat econòmica han donat una transformació de la societat 

organitzada com una xarxa en la qual la transmissió d’informació és crucial 

(Castells, 2003). 

En una societat de la informació, l’economia està organitzada mitjançant 

xarxes i empreses que funcionen a nivell global. En aquest nou ordre social, la 

informació i el coneixement són les principals fonts de productivitat i, 

consegüentment, les claus que donen accés a la xarxa i faciliten el procés de 

selecció d’informació per participar en l’esfera social, política i econòmica 

(Ayuste et al., 2003; Castells et al.,1997). Així doncs, les persones han de tenir 

èxit en l’educació per a fugir de la marginació i l’exclusió social. Com 

asseguren Giroux i Flecha (1992), les dificultats d’una gran part de la població 

per accedir, seleccionar, tractar i analitzar la informació genera una nova 

forma de desigualtats basada en els diferents coneixements educatius, que 



incrementa el buit social entre aquells que han tingut accés a la informació i 

aquells que no.  

Els grups interactius que a continuació presentarem, permeten  facilitar 

una major inclusió educativa de totes les persones en les activitats educatives 

ordinàries. D’aquesta manera, s’amplien les possibilitats de tot l’alumnat per a 

desenvolupar les capacitats necessàries per a accedir, gestionar i analitzar la 

informació des de la implicació i la participació comunitària. Els grups 

interactius suposen una enriquidora experiència d’aprenentatge en el camí de 

la recerca d’una major igualtat d’oportunitats educatives.   

La importància d’una activitat com aquesta rau, precisament en el fet de ser 

una eina contra l’exclusió. El context d’aprenentatge generat pels grups 

interactius permet que tot l’alumnat es beneficie d’iguals oportunitats per a 

l’aprenentatge sense ser exclòs de l’aula. 

 

2.  Una societat multicultural: necessitat d’una inclusió de les 

cultures.  

La societat de la informació va molt unida a un procés de globalització, 

que no sols és econòmica sinó també cultural. Front a eixa globalització i front 

a eixa homogeneïtzació cultural en manifestacions de consum com la música, 

l’art i el cinema (Touraine, 1997), trobem l’opinió d’alguns autors, que creuen 

que la globalització econòmica no és transportable al plànol cultural. Segons 

ells aquest procés també porta un increment de la multiculturalitat en les 

nostres societats: "Per exemple, en molts col·lectius, des de finals del segle 

XX s’ha produït una reafirmació de les identitats culturals, regionals i 

nacionals, reacció considerada com una resposta defensiva a l’avanç de la 

globalització i l’homogeneïtat cultural, una recerca de seguretat perduda" 

(Elboj et alt., 2002). 

Per a apropar-nos a la realitat educativa dels grups interactius, cal analitzar-los 



des dels paràmetres del que significa la convivència, el contacte i el diàleg 

intercultural. 

Seguint Malgenesi i Giménez (2000) diferenciarem la interculturalitat d’altres 

conceptes propers com els de multiculturalisme i multiculturalitat, ja que 

aquestos reflexen molt més les situacions d’estàtica social tot i fer referència a 

la coexistència de distintes cultures en una mateixa societat. 

Continuant aquesta definició confirmarem que els grups interactius són un fet 

multicultural i si volem tendir cap a una comunicació intercultural haurem de 

crear espais de diàleg i comunicació entre persones. Com assenyala Touraine 

(1997:233): “L’altre no pot ser reconegut com a tal si no és comprés, acceptat 

i estimat com a subjecte”.  

I un espai idoni per a reconèixer a l’altre i acceptar-los són els grups 

interactius, on diferents veus dialoguen en una aula. El diàleg intercultural 

mitjançant la dinàmica dels grups interactius és el que possibilita i amplia les 

possibilitats d’aprenentatge de tot l’alumnat. 

 

3. El barri de Sant Agustí-Sant Marc: un reflex de la 

multiculturalitat. 

L’experiència que plantegem es desenvolupa en l’IES Bovalar. Situat en 

el barri de Sant Agustí- Sant Marc de Castelló, concentra molta població 

immigrada de les comarques interiors de la província. Aquest nucli, doncs, 

seria un exemple d’allò que va produir la societat industrial: la vinguda a la 

ciutat de la gent del camp per tal de trobar un lloc de treball a la ciutat. 

Aquest barri també ha reunit molta població procedent d’altres comunitats 

autònomes, com ara Castella la Manxa o Andalusia, que aplegà al País 

Valencià buscant millors condicions laborals i de vida. 

Si parlem de cultures diverses també hem de destacar la important comunitat 

gitana que des de fa molt de temps habita el barri. Precisament membres de 



l’associació gitana participen en els grups interactius de l’institut.  

Finalment, cal afegir que els diàlegs s’han enriquit amb les diferents visions 

culturals aportades per una infinitud de gent de països diferents que ha aterrat 

al barri. 

 

3.1. L'IES Bovalar i L'Ateneu: una  llarga col·laboració. 

L’IES Bovalar està situat en un emplaçament transitori en un antic 

Quarter de l’exèrcit, mentre es busca un emplaçament definitiu molt prop de la 

Universitat Jaume I. Avui, aquest institut compta amb un grup de voluntàries i 

voluntaris que col·laboren en diversos projectes com ara els grups interactius, 

o en els projectes de compensatòria. Aquesta iniciativa va començar fa molt 

de temps, quan un grup de voluntariat va entrar a les antigues aules del centre 

de Penyeta Roja, on estava ubicat abans, per a fer costat afectivament a aquell 

alumnat que més ho necessitava. Tot aquest projecte va estar inspirat des d’un 

primer moment pel model escolar de les comunitats d’aprenentatge 

desenvolupat pel CREA, inspirades en un model que integra recíprocament 

context i centre educatiu (Jausi et alt.,2002; Aubert et alt., 2004; Alcalde et 

alt., 2006). I la millor forma de fer aquesta integració era permetre l’entrada de 

voluntariat al centre. 

 Primer va ser mitjançant una voluntària que va arribar  després d’haver 

anunciat la possibilitat de voluntaris al Servei de voluntariat de l'UJI. En 

paraules  d'Anna, la primera voluntària que va aplegar: 

-"Para mi conocer el instituto fue ver y conocer otra realidad escolar. 

Nunca había visto nada así" (Anna). 

 Després, diversos alumnes de Psicopedagogia de la Universitat 

arribaren al centre, i  amb la il·lusió del jove voluntariat, es van portar a terme 

nous projectes per a millorar i transformar certs aspectes del barri, entre ells, 



les tertúlies literàries dialògiques, l’aula d’informàtica oberta al barri per a què 

tothom tingués accés a Internet, o la revista del barri. 

Tot açò s’emmarca dins de l’enfocament comunicatiu de l’educació 

(Flecha,1999, Freire, 2002, Wells, 1999 Ayuste et alt., 2003; Aubert et alt.; 

2004) que tenen per objectiu obrir les aules de l'institut per fer-les permeables 

a nous discursos, obrir el centre al barri, i dotar-lo de més recursos, per tal 

que, d'aquesta manera, el barri també millore.  

 El centre Ateneu, és un centre de rehabilitació per a persones que han 

patit un dany cerebral sobrevingut per diversos motius, que van des 

d'accidents-cerebrovasculars, accidents de trànsit o de treball. Com al nostre 

centre, a elles també els havien apartat a un vell quarter de fora de la ciutat, 

una manera d’ocultar-los als ulls de la societat. 

En general, existeix la visió que aquestes persones ja no poden fer res 

en la nostra societat, i que sols poden viure de les ajudes. Com es denominava 

fa anys, se les considera invàlides. Ara bé, com a persones que són, porten un 

bagatge cultural i uns coneixements molts rics i diversos: alguns d’elles 

havien treballat com a soldadors, altres eren treballadors i treballadores de 

fàbrica, periodistes, estudiants o  polítics, només que en un moment 

determinat, la vida els havia donat un tomb. Ells i elles tenen una infinitat de 

vides viscudes i una infinitat de cultures que no podíem deixar d’aprofitar. 

 Com que l’Ateneu està situat proper al nostre centre sempre hi ha hagut 

contactes, fins al punt que, seguint amb la idea d’obrir el centre per deixar-hi 

entrar nous discursos, es va creure molt interessant encetar una col·laboració 

amb la gent de l’Ateneu. Es van portar a terme diferents iniciatives conjuntes, 

de les quals podem destacar el taller de cuina o la inclusió de voluntariat en els 

grups interactius. 

 Així que un dia es va decidir  comentar a la gent d’aquest centre per què 

no venia als grups interactius o a les tertúlies dialògiques del barri. Tothom 



se’n podia beneficiar. 

 El primer que van respondre fou que alguns d’ells i d'elles tenien 

problemes de parla, i que de vegades començaven a dir coses que no tenien 

sentit. Des de l’institut, es va dir que a la tertúlia hi havia també persones amb 

problemes de parla i que també de vegades tots i totes havíem dit coses que no 

venien al tema, o ens atabalàvem un poc. Per tant, es va pensar, on estan les 

diferències entre uns i altres? De vegades ens empenyem a posar més 

diferències de les que realment hi ha. 

Els primers dies els alumnes es sobtaven un poc de veure els afectats i 

les afectades participar als grups interactius, però a poc a poc s’ha anat forjant 

una relació molt especial. Ara és normal veure a Tere o a Rogelio entrant a 

una classe enmig d’un grup, i explicant-los aquells dubtes que sorgeixen. El 

context educatiu generat ha comportat un doble avantatge educatiu: enriqueix 

molt més els aprenentatges de tothom en ampliar els discursos a l’aula, i 

possibilita una major inclusió de totes les persones en espais de normalitat on 

sentir-nos vitalment importants (com en aquest cas es dona en les persones 

amb dany cerebral sobrevingut al poder participar en les dinàmiques d’aula 

del centre).  

 

4. La inclusió com a fórmula i filosofia educativa en les 

dinàmiques dels grups interactius. 

 Els grups interactius faciliten la inclusió educativa de tot l’alumnat en 

els espais i les experiències de l’aula ordinària. Mitjançant la participació 

comunitària i l’ampliació dels discursos es multipliquen les mediacions socials 

per a l’aprenentatge. Aquest fet comporta, conjuntament, una major inclusió 

educativa i una millora en les possibilitats d’aprenentatge per a tothom. Però, a 

més, el fet d’obrir les portes del centre a un col·lectiu tradicionalment exclòs 

de la major part dels espais naturals de convivència i participació social, 



possibilita realitzar una doble inclusió comunitària. Les persones amb dany 

cerebral sobrevingut troben en la seua inclusió en els grups interactius un 

espai per normalitzar la seua participació ciutadana i sentir-se, novament, útils 

i amb potencialitats que oferir als altres.  

Les experiències d'inclusió educativa parteixen de la necessitat que 

tenim, com a professionals de l'educació, d'acostar-nos al món de la diferència 

i la desigualtat social des d'imaginaris positius. Són massa abundants les 

experiències d'integració educativa que treballen des de les carències de 

l'alumnat. La idea de la “compensació educativa” en el treball amb l'alumnat 

que presenta NEE emmascara, en excés, les seues potencialitats. 

Una accepció àmplia de l'atenció a la diversitat guarda prou paral·lelisme amb 

el d’ “inclusió educativa” (Stainback i Stainback, 1999; Giné, 2001). Com 

apunta Giné (2001), el concepte d'inclusió “està relacionat fonamentalment 

amb el fet que tots els i les alumnes siguen acceptats, valorats i reconeguts en 

la seua singularitat, amb possibilitats de participar en l'escola d'acord amb les 

seues capacitats. Una escola inclusiva és aquella que ofereix a tot l’alumnat 

les oportunitats educatives i les ajudes (curriculars, personals, materials) 

necessàries per al seu progrés acadèmic i personal”.   

Partint d'aquestes consideracions, des del punt de vista de l'educació 

intercultural, les finalitats de la nostra proposta s'han fixat també com a meta 

la inclusió cultural. Terme que, al nostre entendre, permet redefinir els límits 

de la cultura hegemònica, amb la qual cosa ens distanciem prudentment de la 

mera “integració i de l'assimilació cultural”. Passar d'una lògica de la imitació 

a la lògica del contagi possibilita l'ampliació cultural. Així doncs el que fem 

amb els grups interactius és obrir l'aula per tal que puguen entrar més 

discursos culturals en ella. Quan açò ocorre, ja no sols està el discurs de la 

persona docent , sinó que entra també el discurs del voluntariat, que en aquest 

cas prové de cultures i d'àmbits molt diferents i que van des de persones de 



l'Associació gitana, estudiantat de la Universitat o persones afectades de dany 

cerebral. Totes i tots ells han tingut i tenen experiències per aportar. I serà 

precisament aquesta multiplicació de discursos la que permetrà un 

enriquiment de l'aprenenentatge. 

 

5. Grups interactius: la inclusió de la comunitat en l’aula.  

  Com apunten autors com Flecha (1999),  Jiménez i Pozuelos (2001), 

Bolívar (2000) o Rodríguez Romero (1998) les experiències educatives 

estructurades des de la participació i acció conjunta de la comunitat educativa 

(alumnat, professorat, famílies i agents socials i comunitaris) que es basen en 

processos dialògics i cooperatius d'aprenentatge amaguen algunes de les 

principals claus per a superar les desigualtats educatives i socials.  

Totes aquestes experiències, des del punt de vista de l'aprenentatge, 

basen les seues propostes en les característiques de l'aprenentatge dialògic 

(que engloba i supera al significatiu) (Flecha, 1999), conceptualització de 

l'aprenentatge que hem d'entendre des d'una orientació comunicativa, 

dialògica i cultural en educació (Vygotsky, 1979; Habermas, 2003; Freire, 

2002). Quan un centre educatiu es converteix en una comunitat d'aprenentatge, 

el que es persegueix és la transformació del context educatiu en un context 

més ampli on capien totes les diferències, per mitjà de l'ampliació cultural de 

les propostes educatives del centre.  Les claus per a aquesta transformació són 

la participació democràtica, el diàleg i el consens argumentatiu. 

  “El concepte comunitat s’enriqueix al relacionar-lo amb el de territori. 

El barri, la localitat, el territori, no és només l'espai pel qual es transita i es 

desenvolupen les nostres accions quotidianes sinó que  és també un entorn 

educatiu i de convivència que val la pena tindre en compte” (Jiménez i 

Pozuelos, 2001). 

 A l'IES Bovalar, vam veure que  al barri hi havia un potencial molt gran 



que calia aprofitar. S'havia de ser capaç d'integrar la comunitat a les aules, així 

com s'havia d'aconseguir que  la transformació que es feia a l'interior de 

l'institut repercutira també en el barri. Sols canviant  el context podríem 

transformar i millorar l'educació del nostre alumnat. 

 Així doncs, es van decidir a portar a terme diverses activitats: tertúlies 

literàries dialògiques, una aula d'informàtica oberta al barri, una revista de 

l'institut on col·laboren moltes associacions del barri, la creació de llibres per 

Sant Jordi, o els grups interactius, on agents comunitaris entren a l'aula per a 

col·laborar en una millora de l'institut. 

 El començament dels grups interactius a l'IES Bovalar  va ser fa uns 

cinc anys. No es  pretenia que el voluntariat que allí anava suplantara les 

funcions docents, el que es pretenia amb el voluntariat és que participaren 

d’un projecte de transformació social. 

 Els problemes amb els quals s'enfrontava el professorat en les  aules de 

l'institut eren diverses, com ara per exemple, la existencia d'un alt fracàs 

escolar o l'existencia d'alumnat disruptiu en classe que interrompia 

constantment. Una de les causes que produïa aquest fet era que les tasques que 

es portaven a terme en classe no comptaven amb la seua participació i per tant 

s’avorrien i molestaven. Necessitaven tasques curtes i que s’acabaren abans 

que perderen l’interés. D'altra banda,  una part del col·lectiu de professorat 

estava desanimat i moltes vegades no trobava eixida per aquesta situació. 

  Amb els grups interactius s'intenta fer participar per igual a tot 

l’alumnat i fomentar  les seues  interaccions per tal que cap persona  es puga 

sentir desvinculada de les activitats que allí es desenvolupen i millorar, així, el 

seu aprenentatge. 

 La funció del professorat quan es fan grups interactius és la de preparar 

els materials que es van a fer servir en les classes, i aclarir dubtes que puguen 

tenir l'alumnat i el voluntariat sobre la realització de la seua tasca. 



Les classes duren cinquanta minuts, i s'intenta dividir el voluntariat en 

diferents grups  amb, aproximadament un quart d'hora per cada activitat. Amb 

aquesta organització veurem treballar en la mateixa taula, interaccionar i 

ajudar l'alumnat diferent per a assolir a una meta igual: aprendre i compartir el 

màxim de coneixements. 

 Aquest ha estat el cinqué any que s’han portat a terme els grups 

interactius a l’I.E.S Bovalar, en assignatures com ara música, ciències 

naturals, ciències socials o educació artística entre d'altres. El contagi que s'ha 

produït entre les i els docents ha fet que s'extenguen per diferents assignatures, 

i les conclusions per part del professorat han estat molt positives. 

 El professorat ha vist positivament els canvis i açò ha estat molt 

important. Ha vist com l'alumnat que abans no agafava un llapis ara escriuen i 

mostren interés. Com és molt més fàcil el treball en classe quan les tasques 

estan dividides i l’interés dels i de les  alumnes es manté quan les activitats es 

canvien per mitjà de les rotacions d’activitats i com es poden aprofitar les 

hores al màxim accelerant l’aprenentatge dels alumnes. 

 

 

6. Conclusions, valoracions i anàlisi comparatiu amb l’índex for 

inclusion. 

 Per a extreure conclusions sobre si realment els grups interactius eren 

una eina per a poder assolir  una inclusió van decidir contrastar-los amb un 

instrument reconegut per la comunitat científica, com és L'Index for inclusion 

.  

L’Index for inclusion és un conjunt de  materials dissenyats per a  

facilitar el desenvolupament  d’una educació inclusiva en els  nostres centres 

escolars. L’objectiu final del mateix és construir comunitats  escolars 

col·laboradores que  fomenten en tot l’alumnat alts  nivells d’èxit. (Booth i 



Ainscow, 2000). Es composa d’un procés  d’autoavaluació dels centres  

educatius en tres dimensions  referides a la cultura, les  polítiques i les 

pràctiques d’una  educació inclusiva. Aquest procés implica una  progressió a 

través d’una sèrie de fases de desenvolupament  dels centres educatius  

Nosaltres l'hem utilitzat com una eina per a realitzar l’autoavaluació que ens 

permetera comprovar amb un referent extern -de qualitat demostrada i 

valorada per la comunitat científica- el grau d’assoliment de la inclusió 

realitzada mitjançant els grups interactius centrant-nos en principalment en 

dues de les seues dimensions: la dimensió A i la C.  

Així doncs : 

Dimensió A: Crear cultura inclusiva (d'aquesta primera dimensió ens 

hem centrat principalment en dues de les seues dimensions): 

A1: Construir comunitat 

A2 Establir valors inclusius 

Dimensió C: Desenvolupar pràctiques inclusives: 

C1: Orquestrar el procés d’aprenentatge  

C2: Movilitzar recursos 

Els grups interactius es basen en l’anomenat aprenentatge dialògic, que 

és “aquell aprenentatge que resulta del diàleg entre iguals basat en pretensions 

de validesa” (Aubert et alt., 2004). Emplaçats dins d’un d’aquests grups  

podríem dir que realitzem aprenentatges de forma dialògica quan som capaços 

de comprendre i explicar la realitat i els continguts  establint diàlegs entre les 

persones que participen de l'aprenentatge  sense pretensions de poder, o siga 

sense imposar els arguments. 

Pel que fa a les característiques d’aquest aprenentatge, CREA (1999) ha 

desenvolupat una teoria de l’aprenentatge dialògic que està explicada en 7 

principis. Com podem comprovar, tots ells es relacionen amb la metodologia 

dels grups interactius:  



1. Diàleg igualitari: Ús de les habilitats comunicatives com a instruments 

per a resoldre situacions que una persona en solitari no seria capaç de 

solucionar. És possible quan en el diàleg es tenen en compte la validesa 

dels arguments aportats en lloc de la posició de poder o privilegi de les 

persones. 

2. La intel·ligència cultural: Fa referència tant a la intel·ligència 

acadèmica com a la pràctica i a les habilitats comunicatives. A través de 

les habilitats comunicatives és possible el traspàs de competències 

d’àmbits acadèmics a pràctics, o d’àmbits pràctics a acadèmics. La 

definició del concepte d’intel·ligència cultural parteix de les capacitats 

que tots i totes posseïm, amb la qual cosa es desacrediten les teories 

educatives basades en els dèficits. 

3. La transformació: L’aprenentatge dialògic transforma les 

relacions entre la gent i el seu entorn. Es basa en la premissa de Freire 

(2002)  que les persones som éssers de transformació i no d’adaptació. 

Defén la possibilitat i conveniència de les transformacions igualitàries 

que siguen resultat del diàleg. 

4. La dimensió instrumental: L’aprenentatge es basa, no en la 

reproducció jeràrquica o la competitivitat, sinó en la creació a través del 

diàleg d’expectatives positives i en la selecció dialogada d’aquelles 

coses que es volen i de quina manera es volen aprendre. 

5. Creació de sentit: Implica el desenvolupament de l’autonomia, el 

compromís i la responsabilitat de les persones amb elles mateixes per a 

orientar la pròpia existència al voltant del projecte de vida que 

elegeixen. Amb la creació de sentit s’amplia a l’esfera de decisió més 

personal la capacitat de transformació que implica l’aprenentatge 

dialògic. 

6. La solidaritat: La comunitat basada en l’aprenentatge dialògic es 



constitueix com un espai solidari creat per les aportacions de tots i totes, 

fetes no en funció de l’estatus social sinó de l’interés comú. Suposa una 

lluita contra l’exclusió derivada de la dualització social. 

Igualtat de diferències: Significa respectar per igual totes les 

diferències que puguem trobar a l'aula. 

Si fem la comparació entre les dimensions de L'index for inclusion amb 

les característiques de l'aprenentatge dialògic, podrem veure que realment amb 

els grups interactius s'arriba a una inclusió educativa. A més, en el nostre cas, 

podem veure que la inclusió és doble , ja que per una banda s'inclou a tot 

l'alumnat en les activitats de classe i d'altra banda s'inclou també a agents 

comunitaris en l'aula, com ocorre mitjançant la inclusió del voluntariat dintre 

de l'aula. 
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