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JORNADES SOBRE 
EXPERIÈNCIES PER 

PROMOURE L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA I LA INCLUSIÓ 

SOCIAL 
 

 
 
 

22 i 23 de març de 2023 

 

Sala de Graus 

Facultat d’Educació i Psicologia 
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ORGANITZA 

 
▪ Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva 

 
▪ Facultat d’Educació i Psicologia                                                     

▪ Grup de Recerca en Diversitat                                                     

ADREÇAT A  

▪ Estudiants del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva 
▪ Estudiants de doctorat 
▪ Professionals de l’àmbit de l’educació 

OBJECTIU 

Les jornades pretenen constituir un espai formatiu per a la presentació, intercanvi, discussió i reflexió 
sobre experiències educatives i socials que fomenten l’educació inclusiva i la inclusió social a través 
de: 

▪ Plantejaments organitzatius i curriculars innovadors en l’àmbit del sistema educatiu 
▪ Projectes que donen suport a la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual i 

altres grups en situació de vulnerabilitat. 
▪ Actuacions d’àmbit local per minimitzar la segregació escolar. 

INSCRIPCIÓ 

 
▪ Gratuïta.  
▪ Cal confirmar assistència abans del dia 20 de març de 2023, omplint el formulari que 

trobareu a l’enllaç següent:  Formulari d’inscripció 
Si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través del correu:  
coord.meducacioinclusiva@udg.edu 
 

LLOC ON ES FAN LES JORNADES 

▪ Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona 
Plaça Sant Domènec, 9, 17004 Girona      
Sala de Graus 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsW-GsxuoHSz_wTcPFYakkIeQHno2wlvKTXfHm9RDE671wvQ/viewform?usp=share_link
mailto:coord.meducacioinclusiva@udg.edu
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PROGRAMA 
 

DIMECRES 22 DE MARÇ  
16.30-17:00 

 
Sala de Graus 

Benvinguda i presentació de les jornades. 
 

Montserrat Vilà 
Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia  

 
Judit Fullana 

Coordinadora del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva 

17:00-18:30 
 
 

Sala de Graus 

 
Suport a l’alumnat amb 

Discapacitat visual. 
L’experiència del CREDV 

 
Laura Nadal 

CREDV-CRE ONCE Barcelona, 
equip de Girona. 

L’objectiu d’aquesta presentació és donar a 
conèixer el CREDV i el treball que fan les 
mestres itinerants per donar suport a 
l’alumnat amb discapacitat visual.  

18.30-18:50 DESCANS  

18:50-20.15 
 

Aula 226 
(gimnàs) 

Dansa inclusiva: descobrir, 
expressar i comunicar-nos 

 
Laura Chaparro  

Psicopedagoga, mestra, 
ballarina i especialista amb 

dansa inclusiva 

“Tothom pot ballar” és el lema d’aquesta 
parella de ball, en Francesc Ramírez i la Laura 
Chaparro. Van partir de la seva experiència 
com a ballarins de balls de saló i, a partir 
d’aquí, han anat desenvolupant els 
plantejaments de la dansa inclusiva. Com diu 
el títol, la xerrada ens presentarà dansa com 
a mitja per descobrir les pròpies habilitats 
artístiques, per expressar-se i comunicar-se. 

 
 

DIJOUS 23 DE MARÇ  
9:30-11:00 

 
Sala de Graus 

 

“Puta, gorda, maricón” o com 

es(ens) construeixen les nostres 

sexualitats.  

 

Sònia Notario Entor 

 

Educadora social i màster en 

Sexologia i Gènere.  

Tècnica de promoció de la salut 

de la Fundació Antisida de Lleida 

Les paraules creen imaginaris, els imaginaris 
travessen els cossos que la societat etiqueta. 
Des de ben petits i petites escoltem què 
s’espera del nostre comportament i quins són 
els cossos desitjables. “Puta, gorda, maricón” 
són les paraules que fan de policia del gènere 
per tal que no ens n’oblidem. 
A partir de la revisió personal de les pròpies 
mirades i creences sobre la sexualitat i les 
seves expressions, en aquesta sessió es 
practicaran eines i estratègies que es puguin 
incorporar a la tasca professional per tal 
d’acompanyar el desenvolupament de les 
sexualitats dels nens i les nenes i fomentar 
espais i actituds segures i lliures de 
discriminació. 

11:00 -11:30 DESCANS  
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11:30-13:30 
 
 

Sala d’Actes 
(soterrani)  

Presentació i projecció del 
documental “Educación 

inclusiva. Quererla es Crearla” 
de la directora Cecilia Barriga  

 
El col·loqui posterior el conduirà: 

Dr. Climent Giné 
 

Professor emèrit de la FPCEE 
Blanquerna de la  Universitat 

Ramon Llull 

Es tracta d’un documental sobre el dret, 
necessitat, compromís públic i possibilitat de 
fer que a les escoles les persones puguin 
aprendre a viure juntes. El documental vol 
contribuir a construir una societat inclusiva  a 
través de desmuntar prejudicis sobre la 
diversitat i les diferències. La pel·lícula 
reflexiona sobre aquesta realitat a través de 
diverses històries que s’entrecreueun en la 
defensa del dret a l’educació inclusiva. La 
història de Rubén Calleja es el fil conductor de 
la pel·lícula. Fou expulsat de l’escola primària i 
obligat a ser escolartizat en un centre 
d’educació especial, cosa que la família es va 
negar a acatar, i que va conduir a un procés 
judicial que finalment va guanyar la família. 
Aquesta història connecta amb altres lluites 
més profundes i complexes que la jurídica, que 
comparteixen un grup d’estudiants i les seves 
famílies i que fan referència a la cultura, les 
polítiques, i les pràctiques escolars que 
discriminen per capacitat, origen social, 
gènere, ètnia, salut, orientació sexual, 
nacionalitat, etc. però que també perjudiquen 
a qui no entra en cap d’aquestes categories. La 
pel·lícula vol ser un testimoni d’un moviment 
col·l3ctiu: la inclusió no és quelcom llunyà i 
inabastable, sinó una experiència real que 
viuen moltes persones avui, que aprofundeix 
en la diversitat i, per tant, en la nostra 
naturalesa humana”. (Extret i adapta de la 
sinopsis del documental proporcionat pels 
mateixos autors). 

13:30-15:15 DESCANS  per dinar 
 

 

15:30-16:50 
 

Sala de Graus 

Els Talents de l’escola El Pla 
 

Cristina Riu Mir 
Directora Escola El Pla 

 
David Mena Garcia 

Cap d'estudis Escola El Pla 
 

Clara Puig Vidal 
Coordinadora Talent Maker a 

l’escola 
 

El projecte Talents de l’escola El Pla de Salt és 
una experiència que mostra com a partir d'un 
talent personal, en aquest cas dels docents de 
l'escola, es potencien les intel·ligències 
múltiples de l'alumnat.  
L’escola és un dels socis d’un consorci que 
desenvolupa el projecte Talent Maker, 
juntament amb el grup de recerca 
UdiGital.edu de la Universitat de Girona, a 
partir d’un ajut del programa europeu 
Erasmus plus. https://talent-maker.eu/ 
 

17:00 a 18:15 
 

Sala de Graus 

L’atenció d’infants amb greus 
discapacitats en una escola 

bressol. L’experiència de l’Escola 
Bressol Trencadís 

L’escola bressol municipal Trencadís està 
situada al districte de Gràcia, de Barcelona, i 
va iniciar la seva activitat el mes de setembre 
de l’any 2015. És una escola de cinc grups 

https://talent-maker.eu/
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Rut Canals 

Psicòloga i Directora de l’Escola 
Bressol Municipal Trencadís 

Ajuntament de Barcelona 

que, de forma pionera a la ciutat de 
Barcelona, incorpora una Unitat Bàsica 
d’Atenció Inclusiva per a nou infants amb 
greus discapacitats. 
 

18:15 a 18:30 Descans  

18:30 a 19:45  
 

Sala de Graus 

 El treball amb grups 
cooperatius. L’experiència de 
l’escola Can Puig de Banyoles 

 
Glòria Franquesa 

Directora de l’escola Can Puig 
 

Laia Oset 
Mestra d’Educació Primària i 

coordinadora pedagògica 

L’escola Can Puig de Banyoles té una dilatada 
experiència en el treball amb grups 
cooperatius. Ens presentaran la seva 
experiència en la utilització d’aquesta 
metodologia docent com a estratègia per 
afavorir l’educació inclusiva. 
 

19:45 a 20:00 Cloenda  

 


