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El present treball de fi de grau és una introducció a la problemàtica de la discapacitat 

sota la perspectiva dels estudis de la discapacitat, el model social i el concepte de 

societat discapacitant. 

 

El model social ens diu que la societat no és un fet individual i relatiu a les limitacions 

de cada persona, sinó un fenomen social basat en la interacció entre determinades 

limitacions o habilitats i un context social que no s’adapta a la persona i les seves 

necessitats. Això, sumat a un context capitalista que demanda que l’individu sigui 

capaç de reproduir i produir sense limitació situa a les persones amb discapacitats en 

desavantatge social, provocant discriminació, menys recursos i una pitjor vida. Aquest 

tipus de societat, on hi ha un procés per el qual les persones esdevenen 

discapacitades és anomenat societat discapacitant. En aquesta, la discapacitat, com 

a producte social es manté com un eix , que crea aquest eix de desigualtat i el 

mantenen amb un sistema d’opressió basat en tres dimensions principals, la dimensió 

actitudinal, la dimensió ambiental i la dimensió estructural. 

 

La dimensió actitudinal cobreix basat en els prejudicis envers la discapacitat i les 

persones amb discapacitat, el comportament individual de les persones i interaccions. 

La dimensió ambiental ens parla de les lleis, l’espai físic, i les pràctiques del món on 

una persona viu. Finalment, la dimensió estructural es centra en els sistemes 

d’opressió, desapoderament, desigualtat, pobresa i negació de dret). Les institucions 

a una societat discapacitant són per conseqüència discapacitants també i són 

creadores de desigualtats. 

 

D’aquesta teoria neix la nostra pregunta, és la universitat una institució discapacitant? 

De quina manera es manifesta i reprodueix el sistema capacitista a la universitat? 

Aquesta pregunta ens porta a construir una recerca preliminar que ens ajudi a 

construir la base per futurs projectes i investigacions. Aquesta es porta a terme a partir 

de l’anàlisi de X diferents textos que tracten la temàtica de discapacitat i universitat. 

La naturalesa d’aquests textos es pot dividir tant en textos polítics (legislacions, guies, 

plans d’acció), científics (investigacions, recerques, articles científics) i narratius 

(extret d’altres tipus de text o no, narracions directes de les persones amb discapacitat 

sobre la seva experiència. 
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Gràcies a l’anàlisi del textos, podem veure que les universitats presenten totes tres 

dimensions d’una societat o institució discapacitant.  

 

La dimensió actitudinal a la universitat es reprodueix tant en la resta de l’alumnat com 

en el professorat. L’alumnat i el professorat té prejudicis negatius sobre la 

discapacitat, valorant-la malament, com una tragèdia o una molèstia. Això porta a una 

manca de relació amb la resta de l’alumnat, sensació d’exclusió a moviments socials 

dins de la universitat i fins i tot negació a les adaptacions necessàries. 

 

La dimensió ambiental a la universitat es reprodueix a partir de l’existència d’espais 

físics encara no accessibles per a tothom, o accessibles amb molta dificultat o fins i 

tot perill. De la mateixa manera, les pràctiques a la universitat, els recursos i eines no 

sempre són accessibles, i tot i que hi ha una sèrie de normes i lleis per protegir les 

alumnes de discriminació no hi ha massa protocols que ajustin l’avaluació i 

l’ensenyança per l’alumnat amb discapacitat. 

 

Per últim, la dimensió estructural es veu reproduïda en el desapoderament de les 

persones discapacitades la universitat, tant en l’activisme, com la manca de posicions 

de poder que aquestes ocupen i la falta de dinamització entorn les seves necessitats. 

A més a més, es veu una necessitat important de lluitar contra la pobresa que 

acostuma a acompanyar la discapacitat, tant en quant a beques per poder seguir o 

fins i tot començar els estudis com també el foment de la contractació i els llocs de 

treballs per l’alumnat amb discapacitats. 

 

A partir d’aquests resultats, podem arribar a la conclusió preliminar de que, en efecte, 

la universitat és una institució discapacitant, que promou i reprodueix els sistemes de 

discriminació i desigualtat de la societat. Tot i que no podem fer grans declaracions 

amb un treball d’aquesta mida i amb aquests recursos, si que podem utilitzar-lo com 

a base per la construcció de futures investigacions més específiques. 

 

Mentre que una investigació ideal prendria la forma d’una investigació 

multidisciplinària, amb mostres de diverses universitats de Catalunya, volem fer una 

proposta més humil i realista. A partir d’aquestes troballes seria interessant mirar a la 

nostra universitat, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb ella com mostra, 
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seria interessant realitzar una investigació sota la hipòtesi “De quina manera, la UAB 

com a institució discapacitant, canvia la forma en la que les persones amb discapacitat 

interactuen amb el sistema capacitista? Hi ha formes de capacitisme específiques que 

només podem veure en un context universitari?”. Es podria realitzar entrevistant 

persones amb discapacitats dins i fora de la UAB, mirant les seves trajectòries, 

experiències i interpretacions del món i fent una comparació per intentar esclarir la 

qüestió de la discapacitat a les universitats. 

 

 


