
Crear un espai de trobada i coneixement mutu entre centres.

Compartir les experiències viscudes durant el procés de formació i realitzar la 
difusió del banc de materials curriculars compartit.

Fomentar la formació de xarxes professionals col·laboratives des de les 
pràctiques d'aula i encetar accions que facen sostenibles els processos 
d'innovació iniciats.

Compartir les experiències viscudes i difondre els treballs realitzats per tots 
els centres participants a través de panells i exposicions públiques.

Obrir noves direccions formatives que aprofundisquen en els coneixements 
adquirits, fonamentalment pel que es refereix a la utilització dels principis del 
Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA) en les Unitats Didàctiques Integrades 
(UDIs) i al desenvolupament de la capacitat professional docent.

Dijous 14 de juliol de 2016
De 9:30 a 14:30 i de 16:00 a 19:00 h

Facultat d'Educació, Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n 03690

Espais d'inclusió, competències clau i 
desenvolupament professional

Col·labora:

II Jornades de l'itinerari de competències
Objectius

II Jornades de Competències



Criteri d'admissió: orde d'inscripció fins a completar el nombre de places 
oferides, donant preferència als coordinadors/es i membres dels equips 
directius dels PFC de l'itinerari formatiu

CONTINGUTS

Coordinadors/es i membres dels equips directius dels projectes de formació 
en centres (PFC) de l'itinerari formatiu sobre competències clau.

Professorat dels centres que han realitzat qualsevol nivell de l'itinerari 
formatiu.

Professorat de totes les etapes educatives.

Orientadors i orientadores dels departaments  d'orientació dels centres 
educatius, així com dels SPE.

Coordinadors de formació dels centres.

Inspecció educativa.

ADREÇAT A

Carmen Alba Pastor, Professora titular del departament de Didàctica i 
Organització Escolar de la Universitat Complutense de Madrid. 

José Moya Otero, Professor titular de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic 
en Educació del departament d'Educació de la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Professorat dels centres participants en l'Itinerari de competències.

9:30-10:00h Recepció i lliurament de materials

10:00-10:30h Inauguració de la Jornada

10'30-12'00h
Carmen Alba Pastor
Ponència: Disseny Universal d'Aprenentatge: pensar des de la diversitat, fer 
un currículum accessible per a tots

12:00-12:30h Pausa 

12:30-14:30h, en les aules taller
Unitats didàctiques integrades per a la inclusió

Exposició simultània d'experiències.

14:30-16:00h Dinar

16:00-17:30h
Exposició d'experiències referents.
CEIP Juan Esteve Muñoz (Albal)
IES Marjana (Chiva)

17:30-18:30h
José Moya Otero
Ponència: Desenrotllament del currículum i capacitat professional docent.

18:30-19:00h
Cloenda

PONENTS I PROGRAMA DE LA JORNADA

Comunicació i difusió d'experiències formatives i didàctiques.

Difusió d'experiències i unitats didàctiques integrades elaborades i aplicades 
pels centres que han participat en l'itinerari formatiu d'avaluació i 
programació de competències clau.

Desenvolupament de la capacitat docent en una comunitat professional.

Disseny universal d'aprenentatge i inclusió educativa.

Unitats didàctiques integrades per a la inclusió.

CONDICIONS


