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Destinataris

1. Infantil, primària i secundària (amb preferència els docents que actualment atenen a alumnes amb discapacitat
sensorial visual atesos per l'EADIVI). 2. Mestres de suport, mestres d'audició i llenguatge, mestres i professorat de
llengües i matemàtiques que estiguin en actiu. REQUISIT: Indicar el càrrec que ocupau a l'apartat d'observacions.

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
Oferir recursos pràctics per tal de fer més efectiva la inclusió de l'alumnat amb baixa visió o ceguera a l'aula.
Conèixer les adaptacions tecnològiques de l'entorn de treball de l'alumnat amb discapacitat visual (ordinador,
tauleta...).
Assolir unes nocions bàsiques d'eines tiflotècniques i tecnologies específiques per a alumnes amb discapacitat visual
(magnificador, lector, impressió braille...).
Conèixer els recursos utilitzats al llarg de les diferents etapes educatives des d'educació infantil fins a l'educació
obligatòria amb alumnes amb discapacitat visual (introducció de l'ordinador, mecanografia, matemàtiques...).
Tenir uns criteris bàsics d'accessibilitat per tal de poder seleccionar continguts educatius per als alumnes amb
discapacitat visual.
Conèixer estratègies bàsiques d'adaptació de materials digitals per tal de fer-los accessibles als alumnes amb
discapacitat visual.

Continguts
BLOC I: eines i adaptacions tiflotècniques de l'entorn de treball per a ordinador i dispositius mòbils per a alumnes
amb discapacitat visual.
Ceguera i sordceguera: Revisor de pantalla (ordinador i dispositius mòbils).
Línea Braille i impressora Braille.
Sistemes d'àudio.
Daisy.
Tauleta digital.
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APPs en dispositius mòbils.
Baixa visió: Accessibilitat del sistema operatiu.
Magnificador (ordinador i dispositiu mòbils).
APPs en dispositius mòbils.
Pissarra digital interactiva i altres monitors.
BLOC II: Recursos TIC i estratègies de treball a l'aula per a alumnes amb discapacitat visual en els diferents nivells
educatius.

Metodologia
La formació serà presencial per videoconferència a través de la plataforma Zoom (12h) i per la plataforma Moodle
(8h) fweib.caib.es.
L'enllaç i la ID serà enviada un dia abans de l'inici de la formació, actualitzau el correu electrònic a l'apartat de dades
del portal del personal.
Els aspectes de caràcter més teòric es desenvoluparan amb l'exposició oral dels continguts acompanyada amb
vídeos i diferents recursos educatius.
Aplicació pràctica de les eines tiflotècniques i els recursos TIC.

Transferència
Els participants realitzaran una activitat pràctica de caràcter individual a on hauran d'aplicar allò après en la formació.
Es lliurarà al correu següent: eadivi@dgpice.caib.es

Lloc
Plataformes Moodle i Zoom

Horari
25, 26, 27 i 28 de gener de 16h a 19h (Videoconferències)

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 14 a dia 23 de desembre de 2020 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. 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 11 de gener de 2021. 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 12 a dia 20 de
gener de 2021 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.
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 mínima obligatòria al 85% de les sessions per videoconferència.
Coherència de l'aplicació de transferència realitzada en el centre.
Entrega de totes les tasques a distància en el termini i format establert (tota la informació la trobareu al Moodle).
Realització del qüestionari d'avaluació amb data màxima dia 8 de març.

Coordinació i informació
Damià Estelrich destelrich@dgpice.caib.es
Ext.62286
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