
 

Presentació 

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un model que ens ofereix un bon plantejament 
per donar resposta a l’actual necessitat de l’educació d’integrar les aportacions del camp de la 
psicopedagogia, la neurociència i la tecnologia. L’aplicació del DUA al desplegament del currículum i, 
més concretament, a les propostes didàctiques afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici, 
per atendre la diversitat a l’aula. En aquesta formació es pretén donar a conèixer aquest model i els 
recursos tecnològics que en faciliten la implementació. L’aplicació del DUA incrementa les mesures i 
recursos universals que el centre posa en funcionament i que afavoreixen l’aprenentatge de tothom. 

 

Destinataris 
 

 

 

 

Docents de l’escola Claret de Barcelona 
 

Objectius 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Conèixer què aporta el DUA a la programació i a les pràctiques del centre i com enriqueix les 
mesures i recursos universals de què el centre ja disposa. 

✓ Compartir la pertinença d’aquest referent per a l’anàlisi i la revisió dels documents i les pro-
gramacions que guien les pràctiques en els centres. 

✓ Identificar maneres i estratègies per utilitzar el DUA quan es dissenyen programacions i mate-

rials. 
✓ Conèixer de quins recursos tecnològics disposem per poder aplicar el DUA a l'aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts 

 

 

 

 

1. El disseny universal de l’aprenentatge (DUA), un disseny d’entorns d’aprenentatge obert i fle-
xible on tothom pot aprendre. 

2. Anàlisi de situacions concretes utilitzant el DUA i exemples de pràctiques concretes. 

3. Recursos tecnològics per aplicar el DUA a l’aula 
 

Formadores 
 
 

 

 

- Ingrid Sala Bars. Professora dels Graus d'Educació i Màster Universitari en Psicopedagogia 
de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. Experta en escola 
inclusiva i atenció a la diversitat.  

 

- Maria Macià Golobardes. Orientadora a l’Institut Barri Besòs. Formadora de docents en in-
clusió digital i professora col·laboradora en el Màster de Psicopedagogia de la Facultat de Psi-
cologia, Ciències de l'Educació  i l'Esport Blanquerna. Anteriorment docent de SIEI i tècnic 
docent al Departament d’Ensenyament. 

 

Lloc de realització 
 

 

 

Escola Claret. Sant Antoni Maria Claret, 49. 08025 Barcelona. 
            

Calendari i horari 

 

 

 

 

  Inici i final de curs: 
  Dates aules virtuals: 

Del 19 de setembre al 17 d’octubre de 2020 
19 de setembre i 3 d’octubre de 2020 

  Horari: 09 a 13h 
  Modalitat: Mixta  
  Durada: 8h aula virtual + 7h teleformació = 15h    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
20138.01 

Curs:  
Disseny Universal per a l'Aprenentatge, 

per aprendre junts a l'aula (Secundària) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de setembre al 17 d’octubre de 2020 
 



 
 
 

 

 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és el següent: 

Entre 10 i 13 participants: 188€ / participant--> Bonificació: 140€ per participant 
Entre 14 i 17 participants: 135€ / participant--> Bonificació: 134€ per participant 

Entre 18 i 21 participants: 105€ / participant--> Bonificació: 104€ per participant 
Entre 22 i 25 participants:   86€ / participant--> Bonificació:   85€ per participant 
Entre 26 i 30 participants:   73€ / participant--> Bonificació:   72€ per participant 

Els participants autònoms no bonifiquen, però tenen un 25% de descompte del preu inicial. 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas 

que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualse-

vol aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho 

comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 
detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de la docència presencial 

i en cas que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador) i 

tenir lliurades les tasques al Moodle individualment dins del plaç (últim dia del curs).  

 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonifi-

cació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs,  la no superació 

de la part de teleformació (en cas que n’hi hagi) la participació dels Autònoms i les inscripcions en les 

quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al 

curs a través de la web. 

Documentació del curs que ens heu de fer arribar  

Per tal poder gestionar-vos la bonificació, cal que ens feu arribar en el plaç de quinze dies una vegada 
acabat el curs la següent documentació: 

Documents que estan dins la carpeta de formador/a i que ell/a gestiona: 
- Llistats d’assistència signat pels docents i també pel formador/a 
- Document "Rebut de material" 
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa 
- Avaluació final de l'aprenentatge (a emplenar pel formador/a) 
- Full de valoració que ha d'emplenar el formador 
- només si el curs és molt curt hi podeu trobar els certificats d'assistència que el formador donarà. Hi ha 
dues còpies, una d'elles és l '"he rebut" on el docent ha de signar i ens heu de retornar. 

A més: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de 
la FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu 
historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta 
al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 

 

 

escolacristiana.org 
Carrer dels àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 
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