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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 18 de març de 2022, 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      
Aula Sala de Graus i aula 140

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRoJsjBqyUBJ4YxYPl1lsya1vVrx-CjbQtT2mIMIou6sfcnw/viewform?usp=sf_link
mailto:coord.meducacioinclusiva@udg.edu
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PROGRAMA 
 

DIMECRES 23 DE MARÇ Lloc: Sala de Graus 
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 

17:00-18:30  
Una excusa per conèixer-nos i... 

Patricia Fuentes Millán 
 Desiré Rodrigo García 

Lo relacional 

A partir de petites activacions compartirem 
les formes de pensar, fer i de relacions que 
donen cos als nostres projectes. Són formes 
que beuen i barregen teories i metodologies 
feministes, queer i de pràctiques artístiques 
col·laboratives. https://lorelacional.org/ 

18.30-18:50 DESCANS  

18:50-20.15  
El treball amb grups 

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

 
Glòria Franquesa 

Directora de l’escola Cal Puig 

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. 
 

 
 

DIJOUS 24 DE MARÇ Lloc: Aula 140 
9:30-11:00  

19 historias de inclusión social 

en Irlanda. Investigación 

inclusiva sobre el derecho a vivir 

en la comunidad 

 

Edurne García Iriarte 

Profesora del Trinity College de 

Dublín 

El proyecto “19 historias de inclusión social” se 
llevó a cabo para investigar los factores que 
hacen posible la inclusion social de las 
personas con discapacidad intelectual en 
Irlanda. En esta presentación, se explica cómo 
se llevó a cabo la investigación de manera 
inclusiva y cómo las experiencias recogidas nos 
permiten avanzar en el derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, de acuerdo al artículo 19 de la 
Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Naciones Unidas, 2006).   

11:00 -11:30 DESCANS  

11:30-13:00  El suport a la inclusió des dels 
CEEPSIR. L’experiencia de la 

Fundació Aspasim 
 

Efren Carbonell 
Director de la Fundació Aspasim 

fins al setembre de 2021  

El Centre d’Educació Especial d’Aspasim 
(Barcelona), a més d’atendre alumnes amb 
necessitats de suport educatiu intenses i 
generalitzades, té una llarga trajectòria 
actuant com a Centre d’Educació Especial 
Proveïdor de Serveis i Recursos a l’escola 
ordinària. Acompanya equips de mestres i 
famílies i els faciliten recursos per mantenir els 

https://lorelacional.org/
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infants amb necessitats educatives especials a 
la seva escola de referència.  
https://aspasim.es/serveis/escola/ 

13:00-14:00   
Petits Joves actius: 

 Una experiència en temps de 
pandèmia 

 
Laura Sánchez Ruiz 

Montserrat Rodríguez Pujol 

Petits Joves Actius és una iniciativa educativa 
sorgida dins del context de pandèmia, que va 
permetre als infants i joves de les diferents 
escoles de Catalunya una aproximació en 
l'aprenentatge  del currículum escolar del 
mateix any. A través d'una educació i un 
acompanyament territorial, inclusiu i social, va 
resultar possible la posada en acció d'aquesta 
iniciativa. 

14:00-15:30 DESCANS  per dinar 
 

 

15:30-16:45 L’oci, un mitjà d’inclusió i 
transformació comunitària 

 
 

Isa López Naspreda 
Directora de la Fundació Estany 

(Banyoles) 
 

Una societat inclusiva, implica que la persona 
tingui els suports adequats però també la 
necessària transformació i implicació de 
l’entorn comunitari. La inclusió és 
responsabilitat de tothom. Des d’aquesta 
perspectiva més comunitària, parlarem de 
com l’oci i el temps lliure, esdevenen un 
context molt interessant per a la inclusió. 

16:45-17:00  descans  

17:00 a 18:15 Un projecte per acompanyar a 
tots els infants. L'experiència de 

l'escola de Bordils 
 
 

Isaac Cirera Faibella 
Mestre de l’Escola de Bordils 

És partint de les nenes i els nens i també dels 
mestres, com es va afavorint l'educació, a 
través de propostes obertes així com amb l'ús 
de la diversitat de llenguatges, facilitant 
d'aquesta manera la participació activa de 
tots els infants i de la resta de la comunitat 
educativa. 

18:30 a 19:45   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 
 

Marta Berrocal Arévalo 
Suport-coordinació projecte 

Talent Maker (grup de recerca 
UdiGital.edu) 

 

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/ 
 

19:45 a 20:00 Cloenda  

 

https://aspasim.es/serveis/escola/
https://talent-maker.eu/

