«L’educació superior en el món actual. Disseny universal de l’aprenentatge»
2 de desembre de 2021 · Segona jornada de reflexió
Jornada presencial – Aula Capella de l’Edifici Històric de la UB
Les sessions es retransmetran en línia pel canal UBTV: https://www.ub.edu/ubtv/video/jornada-dua-2021
El disseny universal de l’aprenentatge (DUA) proposa crear entorns educatius que s’adaptin a totes les persones.
Va molt més enllà de l’acompanyament dels estudiants amb necessitats especials: convida a diversificar i
expandir les possibilitats d’aprenentatge de tothom mitjançant el disseny d’entorns d’aprenentatge i l’aplicació
de metodologies docents que tinguin en compte la diversitat, la inclusió social i la igualtat.
Aquesta jornada, organitzada pels vicerectorats de Política Docent i d’Igualtat i Gènere, s’emmarca en el procés
de reflexió sobre el model acadèmic i docent de la UB.

9:00-9:20

BENVINGUDA
Joan Guàrdia, rector
Montserrat Puig, vicerectora d’Igualtat i Gènere
Concepció Amat, vicerectora de Política Docent

9:20-10:00

Sessió 1. FONAMENTS I PRINCIPIS DEL DUA
Ignasi Puigdellívol, catedràtic del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la
Universitat de Barcelona i director del màster d’Educació Inclusiva: Polítiques, Pràctiques i
Suport a una Educació per a Tothom
Modera: Javier Onrubia

10:00-10:40

Sessió 2. ESTRATÈGIES PER IMPLEMENTAR EL DUA
Ingrid Sala, doctora en Psicologia de l’Educació per la Universitat Ramon Llull i
investigadora del grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius
Modera: Javier Onrubia

10:40-11:15

Descans - cafè

11:15-12:30

Sessió 3. TAULA RODONA «La inclusió de les persones
amb discapacitat a la universitat. Aportacions d’UNIDISCAT»
Climent Giné, doctor en Psicologia, professor emèrit de la Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull, i assessor d’Universitat i
Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT)
Antoni Vilà, doctor en Pedagogia, llicenciat en Dret i assessor d’UNIDISCAT
Jordi Molina, psicòleg, responsable de Programes d’Integració del Servei d’Atenció
a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona
Modera: Marta Ferrer, vicerectora d’Estudiants i Participació

12:30-13:00

CONCLUSIONS I CLOENDA
Concepció Amat, vicerectora
Montserrat Puig, vicerectora

