UNIVERSITAT
DE LLEIDA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

LLEIDA
Del 3 al 14 de juliol de 2017
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Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

16L7

Ensenyament i Didàctica

ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS.
UN REPTE EDUCATIU DEL SEGLE
XXI
Del 10 al 13 de
juliol Lleida

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores de treball
autònom de l’alumnat

L’atenció a la diversitat també implica l’alumnat que té unes capacitats per sobre del que es pot considerar com a normal. Així, els
objectius del curs són: adequar l’atenció a alumnes d’altes capacitats
intel·lectuals, ja que requereixen d’unes tècniques específiques que
donin resposta a les seves necessitats; dissenyar models educatius
que ens permetin l’atenció a la diversitat real a l’aula; realitzar un
disseny d’aprenentatge a l’aula, i aplicar estratègies metodològiques
d’intervenció en l’aula per desenvolupar al màxim les competències
de tots i cadascun dels estudiants.
La metodologia que s’utilitzarà durant el curs serà: funcional, perquè s’analitzaran els processos d’ensenyament-aprenentatge per
establir pautes que orientin l’enfocament de la intervenció educativa; innovadora, perquè a més de sensibilitzar el professorat sobre les necessitats específiques de l’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals, s’elaboraran activitats per aplicar-les a l’aula; reﬂexiva,
perquè s’analitzaran les dificultats de l’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals en diferents cursos i com s’ha d’adaptar la metodologia docent; activa, perquè es fomentarà la cerca i el disseny de
recursos i materials adequats per a l’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals, i cooperativa, perquè es treballarà posant en comú els
coneixements inicials, l’experiència personal i les fonts d’informació,
així com les solucions i els recursos.
El curs va dirigit a pares, estudiantat dels graus d’Educació Primària i
Infantil, a mestres, així com a professorat en general i orientadors/es.
Llengua
d’impartició

Castellà

Coordinació

Jorge Moya Higueras (Departament de Pedagogia i Psicologia de la UdL)
M. Montserrat Expósito González (coordinadora del Programa d’Enriquiment d’Altes Capacitats de la Comunitat de
Madrid)
a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Equip docent
Durada

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
40

PROGRAMA
Dilluns 10

Montserrat Expósito
09.00-09.30 h Presentació del curs
Què ens mou a participar en aquest curs?
09.30-11.30 h Les altes capacitats a la Unió Europea
Què són les altes capacitats?
Indicadors d’altes capacitats
Mites per desterrar
A qui es considera posseïdor d’altes capacitats?
Com es determina qui posseeix altes capacitats?
Pràctica: Escultures conceptuals
12.00-14.30 h Què necessitem saber per determinar la resposta
educativa més adequada als alumnes

Dimarts 11

Montserrat Expósito
La creativitat, pilar fonamental en l’atenció als alumnes amb altes capacitats: confiança en si mateix,
percepció fina, capacitat intuïtiva, imaginació, entusiasme i curiositat intel·lectual
Pràctica en grup: Compartim i comprovem
12.00-14.30 h Respostes educatives més aplicades
09.00-11.30 h

Dimecres 12

Montserrat Expósito
1. Racons d’enriquiment a les aules
2. Enriquiment extracurricular
3. Aprenentatge cooperatiu
Enriquiment educatiu en llengua i literatura
Realització de dues activitats: culleres i abefrasejar
12.00-14.30 h Enriquiment educatiu en matemàtiques
Realització d’activitats: nombre auri, taula pitagòrica, problemes amb més d’una solució…
09.00-11.30 h

Dijous 13

Montserrat Expósito
09.00-10.00 h Enriquiment educatiu en ciències naturals
Experiment per grups: densitat, estats de la matèria,
aerolliscador, neu de colors, unﬂar globus sense bufar, volcans…
10.00-11.30 h Enriquiment en ciències socials
Activitats en grup: fases de la lluna, rellotges de sal,
mandales publicitàries del curs, comprovant les expectatives de Jules Verne, viatjant per la Unió Europea…
12.00-14.00 h Context emocional davant qualsevol resposta educativa i habilitats socials
14.00-14.30 h Avaluació oral i escrita

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar
informació sobre allotjament per als participants del curs
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

