La discapacitat auditiva. Intervenció als
centres educatius (Eivissa)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16354
8 hores - 50 places
Eivissa i Formentera
Presencial

Servei d'Atenció a la Diversitat
14 a 22 de novembre de 2019

Línia estratègica
4. Educació inclusiva

Destinataris

Mestres d'audició i llenguatge, mestres de suport, mestres i professorat de llengües.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer la discapacitat auditiva.
Heterogeneïtat i tipus.
Conèixer la realitat educativa dels alumnes amb discapacitat auditiva.
Conèixer els sistemes de comunicació augmentatius i alternatius.
Millorar les estratègies metodològiques amb l'alumnat amb discapacitat auditiva.

Continguts
Què entenem per discapacitat auditiva? ASPAS Centre d'Atenció Integral.
Tipus d'adaptacions protèsiques.
Prevenció i atenció dels problemes auditius en edat escolar.
Implicacions educatives de la discapacitat auditiva.
Estratègies metodològiques.
Connexió, posada en marxa i manteniment dels aparells Fm's.

Metodologia
La formació comptarà amb dos formadors.
Els aspectes de caràcter més teòric es desenvoluparan amb l'exposició oral dels continguts, acompanyada amb
vídeos i recursos educatius.
Es realitzaran tallers d'aplicació pràctica.

Transferència
Els participants realitzaran una activitat pràctica de caràcter individual a on hauran d'aplicar allò après.
Podrà ser el desenvolupament d'un cas pràctic simulat proposat pels formadors o el desenvolupament d'una
activitat, elaboració de material, etc.
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que proposi el docent amb una aplicabilitat real al seu centre i amb algun alumne.
Aquesta aplicació es lliurarà a l'adreça electrònica sadformacio@gmail.com en data límit d'entrega dia 22 de
novembre de 2019.

Horari
Dia 14 de novembre de 15.30 a 20h i dia 15 de novembre de 15.30 a 19h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 18 a dia 28 d'octubre de 2019 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 31 d'octubre de 2019. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 1 a dia 8 de
novembre de 2019 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 11 de novembre.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència al 100% de les sessions.
Participació activa durant les sessions.
Valoració positiva de l'aplicació pràctica.

Coordinació i informació
Elisa Bordoy
ebordoy@dgice.caib.es
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