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Divendres, 2 de febrer de 2018

8.30 a 9.00 Acreditació dels participants i recollida de documentació.

9.00 a 9.15 Inauguració de les jornades.  
Dr. Jaume Padròs, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.  
Carme Ortoll, directora de Diversitat del Departament d’Ensenyament.

9.15 a 10.30 Conferència inaugural: La implementació del nou Decret 150/2017 de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. De la llei a la societat.

 Mercè Esteve, Subdirecció general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat del  
Departament d’Ensenyament.  

10.30 a 11.30 Puedo hacerlo solo: auTOnomía en la escuela.
 Germán Pérez, terapeuta ocupacional. Treballa a la Fundació Síndrome de Down 

de Cantàbria on desenvolupa la seva labor en la formació permanent que reben 
les persones amb discapacitat per aconseguir una vida plena. També desenvolupa 
la seva pràctica com a terapeuta ocupacional pediàtric al centre de desenvolupa-
ment infantil Niñucos del que és titular. 

11.30 a 12.00   Descans

12.00 a 14.00 Un currículum per a una inclusió justa i factible: estratègies per aplicar a l’aula. 
 D. Miguel López Melero, catedràtic de Didàctica i Organització escolar de la Uni-

versitat de Màlaga. Ha obtingut el premi Caja Navarra per la investigació en la 
discapacitat intel·lectual i sobre l’aprenentatge de les persones amb la síndrome 
de Down. Dirigeix el projecte Roma basat en la cooperació, el treball en grup i el 
raonament deductiu.

14.00 a 16.00 Dinar.

16.00 a 17.00 Qualitat i equitat a educació. 
D. Manuel Ávila Cañadas, inspector d’Educació jubilat. Ha estat president del 
Fòrum europeu d’administradors d’educació de la Comunitat Valenciana.

17.00 a 18.00 Patis inclusius.
 Jordi Finestres, coordinador del projecte Dofins de colors de l’Institut Guttman. 

Treballa en la implementació d’activitats d’oci i esportives per a fomentar la parti-
cipació de tots els nens i nenes per igual.

18.00 a 18.30 Descans.

18.30 a 19.00 El Mètode Le Bon Départ. 
 Laia Bosch i Artur Fernández, Servei de Seguiment en la Etapa Escolar de la Funda-

ció Catalana del Síndrome de Down.



19.00 a 20.00 Els canals d’entrada i sortida de la informació: Cures i optimització de la sa-
lut auditiva i bucodental.

 Dr. Xavier Maristany, llicenciat en Medicina i Cirurgia i metge especialista en Esto-
 matologia. Rehabilitador Neuro-Oclusal de nens i adolescents amb necessitats es-
 pecials, així com de prevenció i tractament precoç de maloclusions dentals i ortopèdiques.                         

Dr. Jordi Coromina, otorinolaringòleg del Centre Mèdic Teknon i doctor en  
Medicina. Especialista en làser, imparteix classes d'aquesta matèria en màsters i 
postgraus de diverses universitats de Catalunya.

Dissabte, 3 de febrer  de 2018 

8.30 a 9.00 Acreditació dels participants i recollida de documentació.

9.00 a 11.00 Taula rodona: Treballant plegats anem més lluny. 
Les primeres passes: Cristina Puig i Blanca de Ferrater, presidenta i vicepresidenta de 
Fundació Cromosuma. 

 L’etapa escolar primària i ESO: Efren Carbonell. Fundació Aspasim.
 Cicles formatius transició a la vida laboral: Francesc Bosch y Carlos Gómez de 

Aranda. Fundació Talita. 
 Inclusió laboral a l’empresa ordinària: Glòria Canals. Fundació Projecte Aura.
  
           Modera: Noemí Santiveri, portaveu de la Plataforma inclusiva.

11.10  a 11.30  Descans.

11.30  a 13.00 Matemàtiques per créixer: enfocament, recursos i continguts per a la iniciació dels 
nens amb discapacitat intel·lectual 

 Elena Gil, mare del Luis (nen amb la síndrome de Down de 9 anys) i de quatre 
més grans. Educadora amb especial dedicació als adolescents i professora de 
matemàtiques al Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Saragossa des de fa 27 anys. Pro-
fessora associada a la Facultat d’Educació de Saragossa que va doctorar-s’hi amb 
la tesi Didàctica de les matemàtiques per a nens amb la síndrome de Down des 
d’una visió integrada de l’aritmètica i geometria elementals.

 
13.00 a 13.30 Les meves filles i jo.
  María Victoria Troncoso és llicenciada en Dret, diplomada en Pedagogia Terapèutica 

i en Orientació Familiar. L’any 1970 va iniciar l’elaboració d’un mètode de lectura per 
a alumnes amb discapacitat intel·lectual, que anys més tard va donar lloc a la publi-
cació Síndrome de Down: Lectura y Escritura (1988). És autora del llibre Mi hija tiene 
síndrome de Down (2006). L’any 1982 va constituir la Fundació Síndrome de Down de 
Cantabria. Ha rebut diversos premis, entre ells el primer premi al Voluntariat, dins la 
categoria Enfermedades y Discapacidades, Madrid (2002); el premi Christian Pueschel 
del National Down Syndrome Congress, USA (2006); i el premi Solidarios 2017 de 
l’ONCE Cantabria, en la categoria de Persona Física, Santander (2017).



13.30 a 14.00 Soc feliç amb la meva vida.
 Miriam Flórez Troncoso té trisomia regular del parell 21. Va realitzar l’escolaritat 

en règim d’integració al col·legi Jardín de África (Santander). Va fer cursos de Ga-
rantia Social i de Treballadora d’Oficina a la Fundació Síndrome de Down de Canta-
bria. Va treballar durant 4 anys a l’Ajuntament de Santander. Des de gener de 2004 
és Auxiliar d’arxiu a la Clínica Mompía de Santander. Ha participat en congressos 
en què ha exposat les seves experiències a Buenos Aires (Argentina), Orlando i 
Boston (USA), Monterrey (Mèxic), Madrid i Santander (Espanya). L’any 2008 va 
rebre a USA el premi Christian Pueschel Memorial Citizen Award. 

14.00 a 14.30  Cloenda de les jornades: Ens enriquim amb la diferència. 
La coral de l’institut Leonardo da Vinci interpretarà Black or white, de Michel Jackson. 

 Josep Maria Fradera, professor de música de secundària i director de la coral de 
l’Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat.

14.30   Lliurament de certificats
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