INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

PatrocinEN:

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

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
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 es realitza la
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018
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
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA

Del 2 al 13 de
juliol de 2018

13L8

Ensenyament i Didàctica

DIVERSITAT EDUCATIVA I INCLUSIÓ
A L’AULA. UNA TASCA PENDENT
Del 2 al 6 de juliol
Lleida
Un dels principals reptes de l’escola actual és poder donar una resposta inclusiva i de qualitat a tot l’alumnat. La comunitat educativa,
en general, i l’escola, en particular, necessita professionals capaços
de detectar, assessorar, orientar, avaluar i intervenir de manera globalitzada i integradora. Només quan els professionals de l’educació
treballin des del paradigma inclusiu podran ajudar en la superació de
les barreres educatives amb què es troben molts dels alumnes en el
seu procés d’aprenentatge, així com en la potenciació de les seves
capacitats.
Amb aquesta finalitat, el curs va adreçat a mestres d’educació infantil, primària i secundària, psicopedagogs i pedagogs, així com a estudiants i altres professionals interessats en la detecció i la intervenció
inclusiva de les necessitats educatives derivades dels trastorns de
l’espectre autista, trastorns d’atenció sense i amb hiperactivat, diversitat lingüística i cultural, i dislèxia.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació

Durada

Maria Júlia Girol Merino (Departament de Pedagogia i Psicologia de la UdL)
Maria Júlia Girol Merino (UdL), Cristina Petreñas Caballero (UdL), Inés F. Polo Izquierdo (UdL) i Clara Sansó Galiay
(UdL)
30 hores lectives

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135,00 € la resta
30

Equip docent

PROGRAMA
Dilluns 2

Maria Júlia Girol
Escola inclusiva
Metodologies inclusives I
Maria Júlia Girol
16.00-18.00 h Metodologies inclusives II
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Dimarts 3

Maria Júlia Girol
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Intervenció en TEA
Maria Júlia Girol
16.00-18.00 h Avaluació del TEA
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Dimecres 4

Cristina Petreñas
Detecció del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
11.30-13.30 h Intervenció en TDAH
Cristina Petreñas
16.00-18.00 h Avaluació del TDAH
		
Dijous 5
Clara Sansó
09.00-11.00 h Detecció de les necessitats educatives en alumnat
immigrant
11.30-13.30 h Intervenció en immigrants
Clara Sansó
16.00-18.00 h Avaluació de la intervenció en immigrants
09.00-11.00 h

Divendres 6

Inés Polo
Detecció de la dislèxia
Intervenció en la dislèxia
Inés Polo
16.00-18.00 h Avaluació de la intervenció en la dislèxia
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

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

