BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
L’ESCOLA INCLUSIVA : Eines, mètodes,
estratègies i recursos pràctics.

Introducció L’escola inclusiva és un dels grans reptes que
tenim els qui treballem en l’àmbit de l’educació. Aquesta
escola per a tothom pretén generar els canvis necessaris
en el seu si per a poder atendre la diversitat de tots els
seus alumnes.
Enguany
podeu
apuntar-vos,
també,
als
tallers
especialitzats que s’ impartiran de forma opcional amb
l’objectiu d’ampliar els continguts i trobar un espai que
pretén ser bàsicament pràctic per compartir aquells
aspectes que creieu més rellevant per a la vostra tasca
educativa. L’escola inclusiva comporta un canvi en la visió
de grup, de centre, d’intervenció educativa i treball
cooperatiu que es prou rellevant com per aturar-se i
compartir-ho. Aquest és l’espai que pretén trobar aquest
curs.

Dades personals
Cognoms i nom
Adreça
Codi postal i població

Objectiu del curs

Telèfon fix/mòbil*

Correu electrònic*

Estudis realitzats
Centre

Proporcionar una base del coneixement,
habilitats i
actituds necessàries per treballar amb persones amb NEE
en el marc de l’escola inclusiva.
Disposar d’eines, estratègies, metodologies i recursos que
han de permetre a l’alumne aprendre a l’escola ordinària
en base a les seves habilitats competencials.
Treballar sobre la base del Pla individual com a eix de
l’aprenentatge de l’alumne amb NEE

Contingut
Educació Infantil

Educació Primària

Educació Especial

Magisteri (antic pla)

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Fisioteràpia

Treballador Social
Altres, especifiqueu:
En cas d’estar cursant encara els estudis, indicar
curs:

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
El dia d’inici del curs cal lliurar a ASPASIM
l’imprès de sol·licitud que vau omplir durant la
reserva de plaça i la fotocopia del DNI

Fonaments de l’Escola Inclusiva– un abordatge holístic:
panorama internacional i català. Un nou Decret.
El Pla Educatiu Individualitzat com a eix d’intervenció:
Fonaments educatius que han de permetre crear
accés a l’aprenentatge a la persona amb NEE en el
marc de l’escola inclusiva.
Es treballarà a partir de casos pràctics.
•
Currículum: currículum multinivell, DUA,
flexibilització, treball per competències,
adaptacions, estratègies metodològiques,
treball cooperatiu .
•
Accés al coneixement .Detecció de barreres a
l’ aprenentatge i creació d’accés al coneixement
i a la participació.
•
Diversitats funcionals i de capacitats: visuals,
sensorials,
intel·lectuals, del
desenvolupament,
físiques, TEA
•
Abordatge dels problemes de comunicació
SAAC i Noves tecnologies aplicades a la
comunicació i l’aprenentatge
•
Abordatge dels trastorns de comportament
des del Suport conductual positiu

Metodologia Curs presencial amb classes teòriques,
seminaris, tallers i fòrums de discussió dirigits

TALLERS ESPECÍFICS

.NOVETAT.

10 Juliol 2017: .NOVETAT.
Noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge
Formadora: Núria Paret (ASPASIM)
11 juliol 2017:
L’elaboració del Pla Individual. El repte de l’escola
inclusiva ( En aquest taller es demanarà a l’alumne que
porti un cas sobre el qual treballar el PI)

Formadora: Dra. Doris Sabando (Universitat de
Barcelona)

12 juliol 2017:
La Intervenció comunicativa en el marc de l’escola
inclusiva
Formadora: Núria Capellas (ASPASIM)
13 juliol 2017:
Suport Conductual Positiu : La prevenció i la
comunicació com a base de la intervenció
Formador: Efren Carbonell (ASPASIM)

DADES GENERALS DEL CURS
Places: 70
Hores curs: 20 hores
Hores tallers(opcional): 2h/taller
Preu del curs base: 190 EUR
Preu taller : 25 €

DATES I HORARI
DIES 10, 11, 12 i 13 de Juliol de 2017
HORARI CURS
de 9:00 a 14:00 h
HORARI TALLERS
16 h a 18 h

LLOC
Fundació Antiga Caixa de Sabadell- Espai Cultura
c/ Font, 25 - Sabadell-08201 (Barcelona)

RESERVA DE A

http://www.fundaciosabadell.cat/es/espai-culturafundacio-sabadell-1859-es/espai-cultura-es/dondeestamos/

RESERVA DE PLAÇA

Per e-mail a lolam@aspasim.com ,
Adjunt al correu s’ha d’incloure la butlleta
d’inscripció d’aquest tríptic (es pot sol·licitar
model
document
Word
en
blanc
a
lolam@aspasim.com ).
RESERVA DE PLAÇA : 26 /4/17 al 30 /6/17
L’adjudicació de les places es farà per ordre de
reserva i formalització del pagament bancari. La
reserva de la plaça es mantindrà durant 72 hores,
termini dins del qual s’haurà de formalitzar el
pagament bancari. Per major seguretat, es prega
comunicar per e-mail el dia que es realitza el
pagament del curs.

DADES PER FER EL PAGAMENT
Número de compte corrent:
IBAN: ES98 2100 0541 8502 0032 9149
Forma de pagament :Transferència bancària
És imprescindible que en l’imprès de la
transferència bancària consti el nom de la
persona admesa al curs.
Possibilitat de fraccionar el pagament en 2
terminis:
100 € en el període de reserva de la
plaça-inscripció
90 € que cal fer efectius abans del 3 /7/2017

FORMALITZACIÓ
DE LA MATRÍCULA
Més
informació a
Fundació ASPASIM
http://www.aspasim.es/notícies
CERTIFICAT DEL CURS
La superació del curs (assistència mínima del
80% i avaluació del curs) permet obtenir el
certificat del curs expedit per la Fundació
ASPASIM

ACREDITACIÓ DEL CURS
Curs reconegut pel Departament
d’
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
segons resolució de data 26 d’abril de 2017.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Escola d’Estiu 2017

El curs comptarà amb traducció simultània
al castellà i l’ anglès
a càrrec dels
professors i alumnes del Master en
interpretació de conferències de la UCM.
PROFESSIONALS A QUI VA DIRIGIT

Mestres d’Educació Infantil i Primària i a tots aquells
professionals o estudiants que desenvoluparan la seva
activitat professional en l’àmbit de l’escola inclusiva.

SECRETARIA DEL CURS
Lola Moreno
lolam@aspasim.com

Formació

permanent

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL CURS
Efren Carbonell i Paret
Director ASPASIM

www.aspasim.com
AQUEST CURS COMPTE AMB EL SUPORT DE :
Master en Interpretació de Conferencias de la
Universitat Catòlica de Murcia.
Fundació Antiga Caixa Sabadell

Curs Presencial
L’ESCOLA INCLUSIVA
Eines, mètodes, estratègies
i recursos pràctics.
10,11,12 i 13 de Juliol 2017

6ª Edició
Curs reconegut per la

