
• Per fer una recerca cal planificar cada fase
• Es comproven hipòtesis, es fan preguntes i es 

miren de respondre.
• Treballem conjuntament donant les nostres 

opinions i idees per a elaborar les entrevistes.

• L’adolescència és una època complicada.
• La generació més gran va  tenir més dificultats en la 

transició a la vida adulta. Els joves han tingut més 
suports a l’escola i estan més preparats.

• La crisi econòmica incideix en les possibilitats dels 
joves i  afecta l’educació, la sanitat, la cultura i 
trobar feina.

• Els trets físics d’algunes discapacitats, com la 
Síndrome de Down, dificulten la transició.

• És una experiència nova.
• Ens hem sentit més segurs a mesura que 

passava  el temps.
• Parlar en el grup ens ajuda a alleugerir les 

penes.
• L’equip d’investigadores ens han fet sentir bé. 

Ens hem sentit acollits.
• Hem conegut gent nova i hem fet noves 

amistats.

• Hem après de tots i  cada persona del grup
• Tots ens hem sentit inclosos en el grup
• Ens hem sentit ajudats pel grup.
• Hem pogut expressar diferents opinions i s’han 

respectat.

QUÈ HEM APRÈS FENT RECERCA INCLUSIVA? 
UNA RECERCA SOBRE LA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

Angel Bagué, Joan Batlle, Anna Colomer, Manel Espinosa, Pere Martí, Maria Martínez, Sara Martínez, Llorenç Riu, Ferran
Ruiz, Jordi Saubí,, Maria Pallisera, Carolina Puyaltó, Raquel Martín, Montserrat Vilà i Judit Fullana. Membres del Comitè
Assessor i de Seguiment del Grup de Recerca en Diversitat (Universitat de Girona- Spain)

QUÈ PRESENTEM
El treball realitzat en la reunió número 5. Ha consistit a valorar què hem après al llarg del procés de treball 

conjunt i fer propostes per a seguir treballant conjuntament.

QUÈ HEM APRÈS SOBRE...?

QUÈ PROPOSEM?
• Ampliar la franja d’edat dels participants en el comitè assessor. Seguir-nos trobant a la universitat.
• Col·laborar amb els serveis de suport a la inclusió laboral per intercanviar informació.
• Difondre: Fer un vídeo del treball realitzat per fer-ne difusió a les escoles, associacions, etc.
• Parlar de l’atur i situació laboral actual, sexualitat, política, projectes que ens afecten.

Col·laboració i diàleg

Sentiments

La transició a la vida adulta

El procés

QUI SOM
Som un grup de persones que participem en una 

recerca sobre discapacitat a la Universitat de 
Girona. Som un comitè assessor. 

QUÈ FEM:
Parlem de temes que ens importen. Hem investigat 

conjuntament sobre la transició a l’edat adulta. El curs 
2012-13 hem fet 5 reunions.

El grup
La recerca

Hi ha moltes coses que la gent no sap sobre la discapacitat intel·lectual. HI 
ha idees preconcebudes que són errònies i signifiquen barreres socials. 

Volem ser respectats. Tenim coses a dir

Contact person: Maria Pallisera. Institute of Educational Research. University of Girona (Spain. E-mail: maria.pallisera@udg.edu


