
                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat El benestar docent VI: del lideratge del centre educatiu a 

la inclusió. La cultura de centre. 
Codi 6000420020 
Nivell educatiu internivells Modalitat curs 
Hores presencials 24 Hores certificades 30 

 
PROFESSORAT 
 
 
Josep Rubial Capdevila, (Llic . INEFC i  Mestre)  
David Ribera Gassol (Llic. Fil. cat. i  Fil. cast.)   
Josep Ma. Pujol  Mercadé (Llic. Historia i Mestre)  
Lluís Sallán Abizanda (Llic. en Teologia  i  Mestre)   
Coordinació: Maria-Pau Cornadó Teixidó (Dra.Fil. cat i Mestra) 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Aquest curs vol ser un espai de trobada i reflexió a l’entorn de les realitats de 
Primària i Secundària pel que fa als sistemes inclusius i com a nous reptes per a 
la construcción d’una cultura de centre. 
Es promourà la creació de dinàmiques participatives entre el professorat i 
l’estudiantat. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 
-Construcció de la cultura de centre i transferència a la comunitat educativa. 
-De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. 
-El lideratge del docent. 
-L’atenció social dins el sistema inclusiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
 
OBJECTIUS 
 
 
-Reflexionar sobre els avantatges que comportaria la construcció d’una cultura 
de centre. 
 -Compartir estratègies d’inclusió.  
-Analitzar de diferents models  i propostes de lideratge. 
-Treballar models d’atenció socioeducativa més enllà del centre ducatiu. 
 
 
METODOLOGIA I AVALUACIÓ 
 
 
Metodologia: basada:   
a) En la comunicació professor formador-professors   
b)L’aportació i dinàmiques d’experiències entre professors  
c) Reflexió i síntesi de les idees compartides que porten a l’enriquiment pràctic.   
 
Avaluació: Assistència obligatòria mínim 80%. Treball de síntesi i de reflexió 

individual de les idees més rellevants del curs, equivalent a 6 hores. És 
obligatori presentar el treball per obtenir la certificació del curs. 

 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:   
8 divendres, de 18,00 hores a 21,00 hores.  
Dies: 02/03 (Josep Rubiol) , 09/03 (Josep Rubiol), 16/03 (Josep M. Pujol) 06/04 
(Josep M. Pujol), 13/04 (David Ribera), 20/04 (David Ribera) 27/04 (Lluís 
Sallán), 04/05 (Lluís Sallán) 
 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL): 
Lloc: Edifici Polivalent, Campus Cappont 

de la UdL 
Carrer Jaume II, 71 de Lleida 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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