
  

Seminari de Professionals que fan suport a la inclusió 
curs 2019-2020 
 
Descripció: Seminari en que es troben professionals d’orientació de diversos centres públics i             
privats del districte, per a revisar la tasca professional en relació a les directrius actuals (segons                
instruccions d’inici de curs dels i d’altra normativa), per a compartir experiències i bones              
pràctiques, per a compartir criteris de treball i per a augmentar el coneixement sobre diversos               
temes relacionats amb la millora de la inclusió escolar. Tanmateix persegueix contribuir a             
promoure una xarxa professional de col·laboració entre els orientadors del centre i els             
psicopedagogs de l’EAP. 
 
Aquesta activitat serveix per a acreditar el perfil professional "Atenció a la diversitat de l’alumnat". 
   
Requisits de certificació  
- Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació 
- Valoració positiva de les tasques d'aula treballades (elaboració d’un portafolis) 
 
Objectius 
- Reflexionar sobre les funcions complementàries dels Orientadors de secundària i dels            
psicopedagogs d’EAP. 
- Consensuar criteris i actuacions en aspectes relatius al perfil de l’orientador de centre. 
- Conèixer i debatre sobre els suports i mesures per a la inclusió educativa de l’alumnat a l’ESO                  
als nostres centres educatius.  
- Augmentar el coneixement de tècniques concretes que ajuden a millorar les funcions de              
l’orientador 
 
Continguts 
- Revisió de les funcions i tasques de l’orientador. 
- Atencions individualitzades. Debat de casos. 
- Avaluació psicopedagògica, informes i registres. Protecció de dades. 
- Bones pràctiques. Recursos i catàleg de serveis externs. Treball en xarxa. 
- Novetats en l’orientació Postobligatòria 
- Convivència positiva i coeducació des del PAT.  
 
La primera sessió serà de presentació dels membres i concreció de la proposta temàtica i               
metodologia de treball durant les sessions. La darrera sessió es dedicarà a compartir les              
reflexions acumulades al llarg del curs i recollir les propostes temàtiques de cara al curs següent.  
 
Durada:  20h.    7 sessions presencials de 2h i  6h de dedicació personal. 

1a sessió 16/10/19  4a sessió 22/01/20  6a sessió 18/03/20 

2a sessió  20/11/19  5a sessió 19/02/20  7a sessió 15/04/20 

3a sessió  18/12/19       
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