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La Discapacitat 



Paradigmes de la discapacitat
Evolució històrica



“La discapacitat és un concepte que 

evoluciona i que resulta de la interacció 

entre les persones amb limitacions i les 

barreres degudes a l'actitud i a l'entorn que 

eviten la seva participació plena i efectiva en 

la societat, en igualtat de condicions amb les 

altres.” (CDPD, 2006, preàmbul).

Què és la discapacitat? 
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La Discapacitat Intel·lectual
AAIDD (2021)

Discapacitat que es caracteritza per:

1. Limitació significativa
en el funcionament intel·lectual

2. Limitació significativa
en la conducta adaptativa:

- Conceptual

- Social

- Pràctica 

3. S’origina abans dels 22 anys



Criteris per al tractament 
informatiu i l’ús del llenguatge 
amb relació a les persones amb 

discapacitat intel·lectual



1. Prioritzar la 
persona a la 
discapacitat

2. Prou termes 
obsolets o 
pejoratius



3. Evitar els 
eufemismes

4. Evitar el 
llenguatge 
infantilitzat

✘Els xicots, noies, aquests vailets, 
nanos, xavals, angelets...

5. La 
discapacitat no 
és una malaltia

Tenir una discapacitat no pressuposa 
estar malalt, encara que de vegades 
una malaltia pot provocar una 
discapacitat.



6. No hi ha 
‘persones 
normals’

persones sense discapacitat o la resta 
de la població

contraposar nosaltres a ells o elles 
fent referència a les persones amb 
discapacitat. 

7. Defugir el 
paternalisme/
victimisme



https://www.youtube.com/watch?v=2LGbN02uhiE


8. Evitar els 
usos 
metafòrics 
denigrants

9. Millor 
‘inclusió’ que 
‘integració’

Inclusió  denota una implicació de la 

persona amb discapacitat i de la societat, 
al mateix nivell, per crear un entorn en 
què hi hagi igualtat de condicions.

Integració  suggereix que és la persona 

amb discapacitat qui s’ha d’esforçar a 
adaptar-se.



11. Presència de 
la discapacitat

Visibilitat i participació en tots 
els àmbits (cultura, política, 
educació, economia, esports...).

? És rellevant la discapacitat o 
promou els sensacionalisme?

10. El terme 
‘diversitat 
funcional’

Invisibilitza les persones amb 
discapacitat intel·lectual i no 
serveix per referir-se a un 
col·lectiu determinat. 



12. Donar veu als 
protagonistes

https://youtu.be/65kk9LsuvaE


MOLTES GRÀCIES!!!


