
 

 
          
            

               

II JORNADES D’ACTUALITZACIÓ EN 

PRÀCTIQUES INCLUSIVES 

 

UIB, Dimecres 12 i dijous 13 de març de 2014 
Aules A-14 i A-16 de l’edifici Guillem Cifre del Campus Universitari 

 
La Fundació Down i més, en col·laboració amb el Departament de Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, te el plaer d’invitar-lis a aquestes  

jornades , dirigides al professorat de primària i secundària i estudiants dels graus de mestre, 

pedagogia i/o psicologia, que presentarà D. Joan Jordi Muntaner i Guasp, catedràtic de 

didàctica i organització escolar en la UIB. 

PROGRAMA 

 

12 de març: 17:30- 20:30 

Els suports eines de l’escola inclusiva.  

Dra. Begoña de la Iglesia. Professora del departament de PAPE a la UIB. Membre del grup de 

recerca GREID 

 

13 de març: 17:30- 20:30 

 L’escola inclusiva a l’aula. Dra. Maria Rosa Rosselló Ramón. 

Professora del departament de PAPE a la UIB. Membre del grup de recerca GREID 

 

 

En el convenciment de la necessitat de col·laborar en la formació dels professionals que atenen 

als nostres fills, alumnes amb necessitades educatives especials i  de l’estreta vinculació que ha 

d’existir entre família i professionals,  aquesta activitat està emmarcada dins del programa de 

formació programat per la nostra Fundació. 

 

El cost de  l’ inscripció es de 30€, però la Fundació Down i més subvencionarà el 50%,  quedant 

un import de 15€ per inscripció. 

 

Les places són limitades a 50 persones, per aquest motiu les places s’adjudicaran d’ acord amb 

l’ordre d’entrada del butlletí d’inscripció corresponent.  

 

Per una millor organització de les JORNADES, preguem que ens confirmin la seva assistència 

abans del dia 10 de març, enviant complimentat el butlletí d’inscripció de la nostra pàgina web: 

www.downimes.org o la fulla d’inscripció adjunta i el comprovant bancari, o bé per correu 

electrònic a info@downimes.org , o bé per fax al 971 582 374. 

http://www.downimes.org/
mailto:info@downimes.org

