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IV JORNADES SOBRE 
EXPERIÈNCIES PER 

PROMOURE L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA I LA INCLUSIÓ 

SOCIAL 
 
 
 

10 i 11 de març de 2021 
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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 6 de març de 2021, 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 

Aquest curs es faran en format virtual. Els enllaços per poder seguir les jornades s’enviaran quan 
estigui formalitzada la preinscripció. 

https://forms.gle/bW59UZnkvRmJLj9x6
mailto:coord.meducacioinclusiva@udg.edu
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PROGRAMA 
 

DIMECRES 10 DE MARÇ  
16.30-17:00 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 

17:00-18:15  
El treball amb grups 

cooperatius. L’experiència de 
l’escola Can Puig de Banyoles 

 
Glòria Franquesa 

Directora de l’escola 

 
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.  

18.15-18:45 DESCANS  
 

18:45-20:00  
 

Una experiència d'atenció a la 
diversitat a l'educació 
secundària: El projecte 

"Hortalitza't, Norfeu!" de l'INS 
Cap Norfeu de Roses 

 
 

Anna González 
Orientadora Educativa de l'INS 
Cap Norfeu de Roses, Cap de 
Departament de Diversitat, 
Coordinadora del Projecte 

"Hortalitza't, Norfeu!" i Tutora 
de l'àmbit pràctic del Projecte 

"Aprenent". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Amb la filosofia que tot l'alumnat ha de 
trobar el seu lloc al centre, l'INS Cap Norfeu 
porta més d'una dècada aplicant mesures i 
suports addicionals d'atenció a la diversitat 
com a resposta a les necessitats dels seus 
alumnes més vulnerables, aquells que per 
diferents raons presenten importants 
dificultats d'aprenentatge, de motivació i/o 
d'adaptació al context escolar. L'aplicació de 
metodologies d'aprenentatge globalitzat, 
amb treball cooperatiu i projectes 
d’Aprenentatge-Servei, molts d'ells al voltant 
de l'hort ecològic del pati, fan del Projecte 
"Hortalitza't Norfeu!" un potent recurs 
pedagògic aprofitat, cada vegada més, per 
diferents departaments didàctics, professors 
i alumnes. 
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DIJOUS 11 DE MARÇ  
9:30-10:45  

¿Y si personas con 
discapacidad intelectual te 

dieran clase en la 
universidad? Un proyecto de 

Trinity College Dublin 
 

Edurne García Iriarte 
Trinity College de Dublín 

 
Esta presentación explorará un proyecto de 
enseñanza compartida entre personas con 
discapacidad intelectual y profesores de Trinity 
College Dublin en el grado de Trabajo Social. Se 
describirá la participación de las personas con 
discapacidad en el diseño, impartición y 
evaluación de la asignatura así como los 
resultados de una investigación paralela con 
estudiantes de dicha asignatura acerca de su 
experiencia.  

10:45 -11:15 DESCANS  

11:15-12:30   
Prosperem Junts, una 

experiència d’Educació 360. 
Escola Mercè Rodoreda de 

Barcelona 
 

Àngels Cadena 
Directora de l’escola 

El projecte Prosperem junts ha portat a l’escola 
Mercè Rodoreda de Barcelona a esdevenir un 
centre comunitari obert al barri de dilluns a 
diumenge de 8 a 22h. A més de les activitats 
acadèmiques s’hi realitzen activitats dirigides tant 
al personal de l’escola, com a les famílies i veïns/es 
del barri, amb la idea que per millorar la situació 
de l’alumnat també cal millorar el seu entorn.  
 
Podeu trobar més informació a:  
https://www.educacio360.cat/fitxers/prosperem-
junts-treball-cooperatiu-amb-les-families-entorn-
agents-externs/ 

 
16:30-17:45  

Com  abordem la LGTBIfòbia 
en l’educació? 

 
Associació Enruta’t 

Laura Poch i Andrea Francisco 
 

 
Compartirem l’experiència del projecte 
Reapropiant-nos de les nostres vides, relats de 
vida de LGBTI+. Aquest projecte es dedica a través 
de tallers i formacions a transformar les lògiques 
masclistes i cisheteronormatives en els contextos 
educatius.  
Teniu més informació a: www.enrutat.org 
Vine si vols guanyar estratègies per fer front a les 
desigualtats de gènere! 

17:45-18:15 DESCANS  
18:15-19:45  

Tallers de rap, creativitat i 
educació inclusiva  

 
Pau Llonch 

Versembrant 

Versembrant és una escola popular itinerant que 
vol fomentar la consciència crítica del jovent 
mitjançant l’art urbà i el hip hop. Els tallers de rap, 
entre altres activitats busquen fomentar el procés 
creatiu per ajudar a repensar l’entorn. Van 
destinats a joves, especialment els que cursen 
educació secundària. Trobareu més informació a 
https://www.versembrant.cat/ 
En aquesta presentació es posarà èmfasi en els 
tallers de rap com a experiència d’educació 
inclusiva. 

19:45-20:00 Cloenda  

https://www.educacio360.cat/fitxers/prosperem-junts-treball-cooperatiu-amb-les-families-entorn-agents-externs/
https://www.educacio360.cat/fitxers/prosperem-junts-treball-cooperatiu-amb-les-families-entorn-agents-externs/
https://www.educacio360.cat/fitxers/prosperem-junts-treball-cooperatiu-amb-les-families-entorn-agents-externs/
https://www.versembrant.cat/
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