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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10776 - Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat / 1
Titulació Màster Universitari d'Educació Inclusiva
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

María Dolores Forteza Forteza
dolorsforteza@uib.es

12:30 13:30 Dilluns 10/09/2018 28/02/2019 A104

Contextualització

L’assignatura s’ubica al mòdul 4 del Màster en Educació Inclusiva que duu per títol “Planificació i organització
de la intervenció educativa amb l'alumnat fills de famílies immigrans i amb alumnat amb alguna discapacitat
des d'un enfocament inclusiu”. És una assignatura obligatòria de 3 crèdits, que pretén determinar els
paràmetres bàsics d’actuació en una escola que volem que sigui inclusiva. En aquesta assignatura ens
centrarem en el desenvolupament de l’educació inclusiva a l’àmbit escolar des dels orígens de l’atenció a la
diversitat fins als plantejaments clau que marquen el procés envers una escola inclusiva. L’objectiu és delimitar
el concepte i les bases del model inclusiu aplicat a l’ambit escolar des de l’educació infantil fins a l’educació
postobligatòria.

Aquesta assignatura la imparteix la Universitat de Vic - Univesitat Central de Catalunya a través de
videoconferència. Professorat: Antoni Tort, Núria Simó i Jordi Collet.

Requisits

Essencials
Haver cursat les tres assignatures del mòdul 1: codis 10765, 10766 i 10767.

Competències

Específiques
* Examinar críticament teories, models i interpretacions sobre l’educació inclusiva, així com conèixer l’estat

actual dels debats internacionals dels diferents organismes (OCDE, UNESCO) sobre aquesta qüestió. .

http://www.uib.cat/personal/ABDI3MDQ
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* Argumentar l’enfocament inclusiu de l’educació a partir de fonaments teòrics pedagògics, psicològics,
sociològics i ètics. .

Genèriques
* Integrar coneixements i formular judicis a partir d’una informació incompleta o limitada que inclogui

reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i
judicis. .

* Buscar i analitzar informació i documentació. .
* Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1.. Interpretació de la diversitat

- Un canvi de paradigma: del dèficit al context

- Què entenem per diversitat? problema o valor?

- De l’eliminació a la equitat: homogeneïtat versus heterogeneïtat

2.. Una escola oberta a la diversitat
- De l’educació especial a l’atenció a la diversitat

- Una teoria per avançar: Montobbio

- L’escola inclusiva, una aposta de futur

- Plantejam una definició, com a referència

- Principis i valors que la sustenten

- Condicions bàsiques que requereix

3.. Desenvolupament de l'escola inclusiva
- La inclusió com a projecte educatiu

- Crear cultures inclusives

- Elaborar polítiques inclusives

- Desenvolupar pràctiques inclusives

- Algunes reflexions finals

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1 crèdits, 25 hores)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) L’assignatura disposa d’una aula virtual per facilitar la
comunicació entre el professorat i l’alumnat, fer el seguiment
de tasques, posar a l’abast dels estudiants la documentació
adient per a l’estudi i aprofundiment en els continguts i per
oferir la proposta d’activitats a treballar de manera autònoma
individualment i/o en grup.

A les activitats de treball presencial es tractaran els
coneixements fonamentals de l’assignatura essent important
la participació de l’alumnat en el debat, anàlisi i reflexió dels
continguts exposats. A les activitats de contacte personal,
l’estudiant tindrà el recolzament del professorat per dur-les a
terme, a través de la tutoria virtual.

25

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (2 crèdits, 50 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca
d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura de documents per ampliar els
continguts de l’assignatura, etc. Es pretén que l’alumnat desenvolupi un
estudi autònom que ha de concloure en un treball en equip, el qual es
concretarà en iniciar-se el curs.

50

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció L’assignatura disposa d’una aula virtual per facilitar la comunicació entre el professorat i l’alumnat, fer el

seguiment de tasques, posar a l’abast dels estudiants la documentació adient per a l’estudi i aprofundiment
en els continguts i per oferir la proposta d’activitats a treballar de manera autònoma individualment i/o en
grup. A les activitats de treball presencial es tractaran els coneixements fonamentals de l’assignatura essent
important la participació de l’alumnat en el debat, anàlisi i reflexió dels continguts exposats. A les activitats
de contacte personal, l’estudiant tindrà el recolzament del professorat per dur-les a terme, a través de la
tutoria virtual.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura

de documents per ampliar els continguts de l’assignatura, etc. Es pretén que l’alumnat desenvolupi un estudi
autònom que ha de concloure en un treball en equip, el qual es concretarà en iniciar-se el curs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Alegre, M. A; Collet, J. (2007). Els plans educatius d'entorn: debats, balanç i reptes. Barcelona: Fundació
Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/465.pdf
Carbonell, J.; Simó, N.; Tort, A. (2002). Magribins a les aules. El Model Vic a debat. Vic: Eumo Editorial.
Charlot, B. (2010). La relación con el saber. Elementos para una teoría. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
Collet, J. (2007). "Treball educatiu en xarxa: marc conceptual". http://www.fbofill.cat/trama/pdfs/congres/
marc_conceptual_treball_xarxa-collet.pdf
Collet, J. (2009). "El Treball i l'aprenentatge en xarxa". http://guix.grao.com/revistas/guix/356-357-el-treball-
i-lacute-aprenentatge-en-xarxa-en-els-plans-educatius-dacute-entorn/educacio-eficac-o-educacio-intelligent
Collet, J.; Subirats, J. (2010). Noves famílies, noves polítiques. Barcelona, Diputació de Barcelona.
Collet, J. (2011). "Educar els fills és molt complicat ! Els malestars actuals de la socialització familiar". Revista
Catalana de Sociologia 27. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000179/00000082.pdf
Collet, J.; Tort, A. (coords.) (2011). Escola, família i èxit escolar. Millorar els vincles per millorar els resultats.
Barcelona, Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/555.pdf
Collet, J. (2013). "Manlleu: tres etapes contra la segregació escolar d'un municipi pioner " Dins de Bonal,
X. (dir.), "Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local". Barcelona,
Fundació Jaume Bofill.
Gordó,G (2007). Planes Educativos de Entorno: Una oportunidad para el aprendizaje organizacional en red
de los centros educativos. A: www.gestiondecentros.com
Gordó,G. (2010) Centros educativos: ¿islas o nodos?. Graó. Barcelona.
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Hernández. F. (2011). (coord.) Cap a una escola secundària inclusiva: saber i experiències de joves
en situación d’exclusió. Barcelona: Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital. Disponible a: http://
hdl.handle.net/2445/15963 [Data de consulta: 1 de febrer de 2013]

Bibliografia complementària

Hernández, F.; Tort, A. (2009). Cambiar la mirada sobre el fracaso escolar desde la relación de los jóvenes
con el saber. Revista Iberoamericana de Educación, 49 (8), 1-11. Disponible a: http://www.rieoei.org/
deloslectores/3109Hernandez.pdf [Data de consulta: 1 de febrer de 2013].
López Melero, M. (2007). “Ideología y ciencia en el tratamiento educativo de la diversidad: compensación,
integración, inclusión”, A: A. Sánchez Palomino; R. Pulido (coord.) El centro educativo: Una organización
de y para la diversidad. Almería: Grupo Editorial Universitario, p. 39-91.
Porres, A. (2012). Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual de los jóvenes. Barcelona: Octaedro,
Bolsillo, 28.
Simó, N.; Tort, A.; Lago, J.R. (2009). Escola i comunitat intercultural: estratègies de treball comunitari a
Vic i a Hostalets de Balenyà. Dins (DDAA). Recerca i Immigració II. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament d’Acció Social i Ciutadania/Secretaria per a la Immigració, Col·lecció Ciutadania i Immigració
4, 243-268. Disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Coleccions/Ciutadania%20i
%20immigracio/recerca_immigracio_2/200110versiodefinitiva.pdf [Data de consulta: 1 de febrer de 2013].
Simó, N.; Pàmies, J. Collet, J.; Tort, A.; Carrasco, S.; Narciso, L. (2012). L’avaluació dels
espais de benvinguda educativa a Vic i a Reus: implicacions per a l’acollida. Dins (DDAA).
Recerca i Immigració IV. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social
i Ciutadania/Secretaria per a la Immigració, Col·lecció Ciutadania i Immigració 8, 115-133.
Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/08Publicacions/Coleccions/Ciutadania%20i
%20immigracio/09recerca4/recerca_immigracio_iv.pdf [Data de consulta: 1 de febrer de 2013].
Simó, N. (2011). L’acollida d’alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: reflexions i propostes a
partir de l’anàlisi del cas de Vic. Temps d’Educació, 40, 147-162. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/
TempsEducacio/article/view/248250/332363. [Data de consulta: 1 de febrer de 2013].
Simó, N.; Telford, J. (2012). Vic: The Challenges Facing Schools in a Small, Newly Diverse, Catalan City.
Improving Schools, 15 (3), 211-227.
Subirats, J; Albaigés, B. (2006) Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents
educatius. Fundació Jaume Bofill. www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/424.pdf
Tort, A. ; Simó, N. (2007). Escolarització, immigració i territori. AUSA, XXIII (159), 123-136. Disponible a:
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/85166/110163 [Data de consulta: 1 de febrer de 2013].

Altres recursos

Monogràfic sobre Plans Educatius d’Entorn de la revista revista Graó, núm.012, abril, 2007
Monogràfic sobre Plans Educatius d’Entorn de la revista Cuadernos de pedagogia Nº 375. Gener 2008
Monogràfic sobre el treball en xarxa de la revista Guix, nº 356-357. Estiu 2009.
Monogràfic de la revista Cuadernos de Pedagogía sobre “La relación de los jóvenes con el saber” Cuadernos
de Pedagogía, 430, Gener 2013. 54-82.
Guia metodològica per a l'elaboració de Projectes Educatius de Ciutat (IGOP-DIBA):
http://www.diba.es/educacio/pdf/guia_m7.pdf


