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Un programa d’ensenyament basat en la tecnologia per ensenyar la 
construcció de frases a alumnes amb necessitats de suport extens 

El camp de l’educació especial ha estat testimoni d’un canvi immens en les 
expectatives de participació dels alumnes amb necessitats de suport extens en els 
entorns educatius. En les darreres dècades, diversos grups d’interès han treballat de 
manera diligent per facilitar l’accés al currículum ordinari. Els investigadors, impulsats 
per aquest moment, han establert noves línies de recerca sobre l’ensenyament de les 
habilitats acadèmiques per aquests alumnes i han iniciat un nou camí cap el futur. El 
seu treball ha proporcionat demostracions de procediments efectius en la lectura, en 
les matemàtiques, en les àrees de naturals i socials i en l’escriptura. D’aquestes 
recerques, els investigadors han extret pràctiques basades en l’evidència que els 
professionals poden aplicar en el seu treball diari. Dues de les pràctiques que s’han 
utilitzat en l’ensenyament de les habilitats acadèmiques als alumnes amb necessitats 
de suport extens són el suport a la resposta i l’ensenyament assistit per la tecnologia.  

El suport a la resposta implica la presentació d’un estímul d’ensenyament, la provisió 
posterior d’un suport per promoure la resposta correcta de l’alumne i, finalment, la 
provisió d’una conseqüència (per ex., un reforçador, la correcció de l’error, l’extinció). 
Amb el temps, el mestre esvaeix el suport inserint un breu retard entre l’estímul 
d’ensenyament i la presentació del suport o proporcionant suports més o menys 
intensos. Els procediments de suport a la resposta inclouen el retard temporal 
constant i progressiu, els sistema de menys ajuda, el sistema de més ajuda, el suport 
simultani i la guia graduada.  

L’ensenyament assistit per la tecnologia suposa l’ús de qualsevol element electrònic, 
equipament, aplicació o xarxa virtual per facilitar l’aprenentatge de noves conductes o 
habilitats. L’ensenyament assistit per la tecnologia ha estat omnipresent en la 
literatura recent sobre l’ensenyament d’habilitats acadèmiques als alumnes amb 
discapacitat severa.  

Una de les àrees que pot ser especialment adequada per aplicar l’ensenyament assistit 
per la tecnologia i el suport a la resposta és l’expressió escrita. Escriure implica 
l’execució d’un conjunt complex d’habilitats, moltes de les quals poden ser difícils 
d’adquirir pels alumnes amb necessitats de suport extens. Per exemple, molts 
d’aquests alumnes poden tenir dificultats a l’hora de produir textos escrits que siguin 
llegibles o desenvolupar un repertori ortogràfic suficient per crear de manera efectiva i 
eficient narracions. En ambdós casos, els mestres poden fer servir la tecnologia per 
evitar aquestes possibles barreres per escriure.  

La majoria dels estudis que inclouen l’ensenyament assistit per la tecnologia a l’hora 
d’ensenyar a escriure als alumnes amb necessitats de suport extens incorporen el 
suport a la resposta com a mètode principal per facilitar l’adquisició de l’habilitat 
proposada.  

Recentment, els avenços en la tecnologia han permès als investigadors incorporar les 
estratègies de suport a la resposta dins dels circuits tancats de la programació 
informàtica. És a dir, els investigadors han programat tutors digitals per presentar els 
estímuls d’ensenyament i proporcionar feedback diferencial en funció de la resposta 
de l’alumne.  
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En un article1 de la revista Journal of Special Education Technology es presenta una 
recerca en la que es descriu un programa informàtic, el GoWrite, que serveix per 
ensenyar la construcció de frases a alumnes amb necessitats de suport extens.  

Els participants són vuit alumnes de 8 a 21 anys. Sis alumnes presenten discapacitat 
intel·lectual moderada, un discapacitat intel·lectual severa i TEA, i un altre 
discapacitat intel·lectual i TEA. 

Durant totes les sessions, els alumnes utilitzen una aplicació, el GoWrite, que s’ha 
instal·lat en una tauleta portàtil (iPad). Abans de les sessions de línia base, 
l’investigador o el mestre ajuden als alumnes a desenvolupar imatges animades amb 
l’aplicació. El mestre presenta diverses eleccions (per ex., noi/noia) i aleshores ajuda a 
l’alumne a fer una selecció tocant el dibuix. El alumnes poden elegir el gènere, el tipus 
de cos, el color del cabell, el color de la pell i el color de la camisa.  En les sessions de la 
línia base i de la intervenció, el prototipus revisat presenta una pantalla en la que hi ha 
les imatges animades que ha elaborat l’alumne, un mestre digital (per ex., el robot, 
Robin), una imatge, un banc de paraules i un sistema de fitxes (veure les figures). 

 

 

 
1 Pennington, R.C., i col. (2021). A pilot investigation of an autonomous technology-based instructional 
program for teaching sentence construction to students with extensive support needs. Journal of Special 
Education Technology, 36, 18-28.  
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Es fa servir una disseny experimental de prova múltiple simultània entre els  
participants per tal d’avaluar l’eficàcia de la intervenció. 

La variable dependent és el nombre de frases escrites correctament. Una frase és 
considera ben escrita quan coincideix amb el format de frase establert. En aquest cas, 
“Veig el/la [nom]. El/la [nom] és [adjectiu].” 

A l’inici de la primera sessió, un mestre virtual proporciona les orientacions per fer 
servir el programa informàtic i per guanyar monedes digitals. A les sessions 2-4, 
l’aplicació presenta sis exercicis amb un retard de O segons en quant a la provisió del 
suport (el mestre, d’acord amb els resultats de la línia base, programa el tipus de 
retard que l’aplicació ha d’utilitzar per a cada alumne). En les sessions de O retard, 
l’aplicació presenta un dibuix amb la frase correcta a sota, un banc de paraules, i 
l’ordre, “Què veus, escriu una frase.” Immediatament després de l’ordre, es 
proporciona el suport per a la selecció de cada paraula (és a dir, la paraula ressaltada 
dins de la frase model i la paraula ressaltada dins el banc de paraules). La resta 
d’opcions, excepte la paraula correcta, s’esvaeixen i es fan inaccessibles, la qual cosa 
força l’elecció de la paraula correcta. Després de seleccionar la paraula correcta, el 
programa diu la paraula i la pantalla mostra una moneda i se sent un “ping”  auditiu en 
el banc de monedes de l’alumne. En els exercicis de suport, l’aplicació presenta una 
imatge, un banc de paraules, l’ordre, “Què veus, escriu una frase” i s’espera 8s perquè 
l’alumne respongui. Si l’alumne selecciona la paraula correcta, el programa diu la 
paraula i una moneda amb els seu corresponent so surt al banc de l’alumne. A 
continuació, comença un interval de 8s per a la selecció de la següent paraula. Si 
l’alumne no respon o selecciona una paraula incorrecta, l’aplicació destaca la paraula i 
diu “Selecciona aquesta paraula”. Totes les altres paraules s’esvaeixen i es fan 
inaccessibles. Després de seleccionar la paraula destacada, el programa llegeix la 

http://www.giee.cat/


 

 www.giee.cat 4 

paraula però no surt cap moneda en el banc de l’alumne. Al final de cada frase escrita 
amb o sense ajuda, el programa llegeix tota la frase en veu alta i es destaca cada 
paraula de la frase. Quan s’acaba la sessió, apareix una nova pantalla que mostra les 
monedes que s’han guanyat en la sessió i que s’afegeixen al nombre total de monedes 
que té l’alumne. A més, es presenta als alumnes l’oportunitat d’anar al menú de la 
“Botiga” i  optar a alguns reforçadors.  

Els resultats indiquen que el conjunt de la intervenció  produeix bons resultats en set 
dels vuit participants. A més, la dades de la validesa social suggereixen  que els 
mestres perceben que la intervenció és efectiva i que l’aplicaran amb altres alumnes. 
Aquests són alguns resultats. 
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