Benvolguda senyora, benvolgut senyor,
L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat) en col·laboració amb
universitats de Finlàndia, Itàlia, Portugal, Regne Unit i Romania, està desenvolupant des de
l’any 2015 el projecte E+KA2 “Access4All” (http://www.access4allproject.eu).
L’objectiu principal de projecte es promoure l’accessibilitat i la inclusió en les institucions
europees d’educació superior. En aquest sentit, s’ha desenvolupat un “Toolkit” que inclou
alguns dels resultats principals del projecte: banc de bones pràctiques i criteris per la
identificació i selecció d’aquestes bones pràctiques, eina d’autoavaluació institucional i un
model per fomentar la planificació estratègica envers la innovació i la inclusió en Educació
Superior (Pyramid for inclusion).
Una de les accions claus d’aquest tipus projectes és la difusió interna dels resultats. Al respecte,
el convidem a un grup de discussió, on no només li donarem a conèixer l’A4A Toolkit, sinó que
també li demanarem la seva opinió experta sobre l’estructura, els continguts i la utilitat de
l’A4A Toolkit en el marc dels processos d’accés i inclusió a l’Educació Superior.
La reunió tindrà lloc el proper dimecres 22 de novembre, de 17h30’ a 19h30’, al Seminari del
Departament de Pedagogia Aplicada (Edifici G6), de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Li agrairem que confirmi la seva assistència a Aleix Barrera (aleix.barrera@uab.cat).
Salutacions cordials i gràcies per la seva col·laboració.

Joaquín Gairín i David Rodríguez
Cerdanyola del Vallés, 22 d’octubre de 2017
Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Programa de la sessió de treball del 22 de novembre de
2017
17h30’

Benvinguda
Joaquín Gairín Sallán, Codirector del Projecte i Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació

17h45’

Descripció i Objectius del projecte Access4All
David Rodríguez- Gómez, Codirector del Projecte

18h00’

Presentació de l’A4A Toolkit.
David Rodríguez-Gómez, Codirector del Projecte

18h15’

Debat
Banc de bones practiques
-

Estructura, pertinència, coherència i utilitat del template de bones practiques
Usabilitat i utilitat del banc de bones practiques.

Eina d’autoavaluació institucional A4A
-

Estructura, suficiència, pertinència, claredat de les dimensions i indicadors.
Utilitat i usabilitat de l’eina online.

Pyramid for Inclusion – Planificació estratègica
-

Estructura, pertinència, coherència i utilitat del template .

Altres
1. Considera que l’A4A Toolkit és rellevant pels destinataris?
1. Com es podria integrar aquesta eina en els processos habituals de diagnòstic i
planificació estratègica de les universitats?
2. Quin és el valor afegit d’aquesta eina pel foment de la inclusió a l’Educació Superior?
3. Com creu que es poden explotar els resultats d’aquest projecte per incrementar la
inclusió a l’Educació Superior?

19h15’

Tancament i comiat

