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

19L8

Ensenyament i Didàctica

CURS TEORICOPRÀCTIC
D’INTRODUCCIÓ A LES ALTES
CAPACITATS INTEL·LECTUALS
Del 9 al 12 de juliol
Lleida

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

Cada vegada es fa més palesa la necessitat de dur a terme una intervenció multi/interdisciplinària amb l’alumnat amb altes capacitats
(AC) intel·lectuals. Els mestres, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i educadors tenen la responsabilitat de formar-se per realitzar
un abordatge psicoeducatiu amb garanties. Però, malauradament, el
desconeixement que existeix actualment vers aquest tòpic posa en
perill una atenció de qualitat a les necessitats que s’esdevenen de
les AC intel·lectuals.
No menys importants són les famílies, a les quals conèixer i comprendre les característiques evolutives dels seus fills els permet dur
a terme un guiatge de qualitat en el transcurs dels continus canvis
que es produeixen durant la infància i l’adolescència.
Per aquests motius, aquest curs va adreçat a famílies, estudiants
universitaris, professionals de la docència, pedagogia, psicologia,
psicopedagogia i orientadors, així com a tothom que estigui interessat en les AC intel·lectuals.
Concretament, ens aproparem als coneixements bàsics de les AC,
treballarem al voltant de l’avaluació i el diagnòstic i aprofundirem en
els paradigmes d’intervenció educativa i metodològics més adients a
les particularitats d’aquests nens i adolescents.
Llengua
d’impartició

Català i castellà

Coordinació

Clara Sansó Galiay (Departament de Pedagogia i Psicologia
de la UdL) i Martí Sans Cisquella (president de la Fundació
d’Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats)
Leopold Carreras Truñó (psicòleg) i Milagros Valera Sanz
(pedagoga)
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 9

Leopold Carreras
Introducció a les altes capacitats intel·lectuals: definició, característiques generals, factors de risc, estereotips i prejudicis
11.30-14.30 h Conceptes psicològics: models d’intel·ligència humana, diversitat cognitiva, anamnesis i qüestionaris
		
Dimarts 10
Leopold Carreras
09.00-11.00 h Intel·ligència, aptituds, personalitat i creativitat. Casos pràctics
11.30-14.30 h Avaluació i diagnòstic. Casos pràctics
09.00-11.00 h

Dimecres 11

Milagros Valera
Intervenció educativa: pràctiques específiques i
marc legal educatiu
11.30-14.30 h Intervenció educativa i famílies: orientació, rols i estratègies per acompanyar les famílies. Models, tècniques i programes
		
Dijous 12
Milagros Valera
09.00-11.00 h Protocols d’intervenció escolar: enriquiment de continguts del currículum i del context d’aprenentatge.
Estudi de casos.
11.30-14.30 h Programa de motivació escolar i de desenvolupament de la creativitat a l’aula: currículum, estratègies
del docent i capacitats de l’alumnat
09.00-11.00 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

