Disseny universal d'aprenentatge a
l'administració educativa
Curs 2020-2021
Esdeveniment 16787
20 hores - 25 places
Autonòmic
Mixt

Servei d'Atenció a la Diversitat
12 d'abril a 31 de maig de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1.Personal docent de la DGPICE. 2.Personal docent de la DGPOC. 3.Inspecció educativa. 4.Assessors de CEP
d'Inclusivitat i atenció a la diversitat. 5.Assessors de CEP de Metodologies d'aprenentatge i de les dinàmiques de
l'ensenyament.

Requisits
Personal que romangui en el seu càrrec durant el curs 2021-2022.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.
Per tal de poder admetre sol·licituds de tots els grups de destinataris es farà un repartiment de les places entre els
diferents grups.

Objectius
Identificar l'educació inclusiva com a paradigma de suport i qualitat de vida.
Abordar les dimensions de la qualitat de vida per assolir a centres i a aules que garanteixen la inclusió.
Analitzar i identificar les barreres per a la presència, la participació i els assoliments.
Identificar els elements clau de la pauta DUA per a la implementació en els centres i aules educatives.

Continguts
Educació inclusiva, un paradigma transformador.
Paradigma de suports i qualitat de vida.
Disseny universal per a l'aprenentatge.

Metodologia
Formació mixta: Fase a distància (8h) a través de Moodle (fweib.caib.es).
S'utilitzarà per a treballar els continguts, la realització i lliurament de tasques programades i per interactuar en els
fòrums de participació.
Fase presencial per videoconferència (12h) a través de Zoom.
Trobareu l'enllaç/ID de Zoom al Moodle.
S'emprarà una metodologia activa-participativa, alternant exposició teòrica, comprensió, anàlisi i reflexió.
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Transferència
Cada participant elaborarà una proposta per garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat en els centres
educatius, a partir de la rúbrica de progressió DUA de Katie Novak i d'allò après a la formació.

Horari
Presencials per videoconferència: 13 i 27 d'abril i 6 i 20 de maig de 9:30 a 12:30h

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 23 de març de 2021 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 26 de març de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 29 de març a dia 7
d'abril a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 8 d'abril, fins que s'ocupin les places lliures.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria al 100% de les sessions presencials per videoconferència.
Lliurament i valoració positiva de les diferents tasques obligatòries proposades al Moodle i de l'activitat de
transferència.

Coordinació i informació
Joan Carles Piñero
jcpinyero@dgpice.caib.es

Formador
Coral Elizondo Carmona
Mestra, psicòloga educativa i especialista en educació inclusiva.
https://www.coralelizondo.com/

Àrea: Atenció a la diversitat Modalitat: Formació per àmbits
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