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Introducció al treball amb persones amb discapacitat 
2021-2022  

 

Dates: del 7 de març al 8 d’abril de 2022. 

Modalitat: En línia; No hi ha horari excepte per la taula rodona.  

El curs consisteix en: 

-  Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de 
durada. Del 7 de març al 24 de març de 2022. 
 

- Sortida (assistència voluntària): Visita al Centre Especial de Treball de La Fageda (en el 
moment d’inscriure’s al curs caldrà confirmar l’assistència a la sortida)  
Dia: 30 de març de 2022, de 15 a 17h. aprox. (ANUL·LADA!!) 
 

-  Taula rodona en línia: Assistència obligatòria en directe. 
Dia: 24 de març de 2022 de 16h a 18h. 
 

- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us 
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 8 d’abril de 2022. 
 

- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els 
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives.  Data límit: 18 d’abril de 2022. 

 

Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, assistir a la 
taula rodona en directe, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs. 

 

Descripció del curs: En moments de retallades en el sector, el voluntariat es presenta com 
l’oportunitat de continuar projectes que potencien l’autonomia de les persones amb 
discapacitat alhora que permet trencar tabús oferint una mirada realista i positiva sobre els seus 
drets i les seves capacitats.  

Aquest curs es basa en el protagonisme de les persones amb discapacitat i està orientat des d’un 
caire pràctic. També permetrà conèixer el treball que es realitza des de la UdG per a la inclusió 
dels estudiants i treballadors amb discapacitat. 

 

Coordinació del curs: Montse Castro 
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Píndola Títol Ponent 

0 Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat 
UdG 

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de 
Compromís Social de la UdG i 
Gemma Ros, responsable de 
Cooperació i Voluntariat de la Unitat 
de Compromís Social de la UdG 

1 Atenció a les persones amb 
discapacitat a la UdG 

Montserrat Castro, tècnica 
d’igualtat de la Unitat de Compromís 
Social de la UdG  

 

2 Discapacitat: una qüestió de drets Carol Puyaltó Rovira, professora 
lectora del Departament de Pedagogia 
de la UdG 

3 L’educació inclusiva. aclariments 
conceptuals i reptes d'avui 

Montserrat Vilà Suñé, professora 
del Departament de Pedagogia de la 
UdG 

4 Les persones amb discapacitat Albert Carbonell, president del grup 
MIFAS 

5 Els drets de les persones amb 
discapacitat 

Albert Castro i Isaac Padrós, 
activistes socials 

6 Com relacionar-se amb persones amb 
discapacitat 

Isaac Padrós i Albert Castro, 
activistes socials 

 

SORTIDA 
(opcional) Visita al Centre Especial de Treball 

de La Fageda 

Dia 30 de març de 2022, de 15h a 17h 
(aprox) 

 

24/03/22 
a les 16 h Taula rodona en línia, d’assistència i visionat obligatòria 

 


