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- Nota de premsa -

II Jornades de l’Escola Municipal d’Educació Especial
Can Vila
L’Escola Municipal d’Educació Especial de Can Vila organitza aquestes
jornades amb l’objectiu de donar a conèixer la pràctica educativa del
centre, difondre aquelles experiències que cal que coneguin els
professionals que treballen amb infants amb necessitats educatives
especials i compartir bones pràctiques.
Els dies 30 de juny i 1 de juliol, l’Institut Aiguaviva de Mollet acollirà aquestes
jornades, en horari de matí. Les jornades s’adrecen a tots els professionals de
l’educació, mestres, educadors i vetlladors, així com als professionals que
treballen en serveis com els CDIAP o els EAP.
Els objectius de les jornades són:
 Donar a conèixer la pràctica educativa que es fa a l’EMEE Can Vila.
 Explicar aquelles experiències que creiem important que coneguin tots
els professionals que treballen amb alumnes de Necessitats Educatives
Especials.
 Demanar la cooperació de centres ordinaris que treballen la inclusió i
aposten per una escola ordinària que treballi amb tots els seus alumnes,
sigui quines siguin les seves necessitats.
 Parlar sobre temes que generen inquietuds entre els professionals de
l’educació, aquest any es parlarà sobre el TDAH (Trastorn del Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat).
 Crear un espai per compartir bones pràctiques educatives i poder
debatre sobre les mateixes.
L’obertura de les Jornades, dilluns 30 a les 9 del matí, comptarà amb la
presència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i del director general de Serveis
Territorials del Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament,
Josep Vicenç Garcia.
Adjuntem el programa de les jornades.
II Jornades EEE Can Vila
Dilluns 30 de juny
9 hores – Obertura de les Jornades
Institut Aiguaviva (rbla. Pompeu Fabra, 1)
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