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Destinataris

1. Mestres d'Audició i Llenguatge. 2. Mestres de Pedagogia Terapèutica. 3. Mestres d'Educació Infantil i Primària. 4.
Orientació Educativa. 5. Professors d'Educació Secundària.

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 les dificultats del llenguatge oral, de la lectura i de l'escriptura. Aprendre les principals activitats per
treballar la lectura a les aules. Conèixer els principals models de lectura. Aprendre a reconèixer els diferents tipus de
bilingües i multilingües. Entendre que succeix al cervell d'un parlant bilingüe. Saber com afecta el fet de parlar vàries
llengües als infants amb dificultats d'adquisició del llenguatge. Adquirir un mínim repertori d'exercicis enfocats a la
pràctica lingüística correcta. Saber els avantatges i els inconvenients del multilingüisme. Saber identificar les
possibles dificultats que poden aparèixer en el procés d'adquisició i l'ús del pensament matemàtic. Conèixer les
etapes d'adquisició del pensament matemàtic. Reflexionar sobre els enfocaments que s'adopten a l'hora de treballar
les dificultats d'aprenentatge. Conèixer com podem intervenir en les dificultats de les matemàtiques, des del context
educatiu inclusiu.

Continguts
Eines per a la detecció de dificultats en la lectura i en l'escriptura. La dislèxia. La disgrafia. Com treballar la lectura a
les aules. Com intervenir per resoldre les dificultats més freqüents en la lectura i l'escriptura. Detecció i avaluació de
dificultats de llenguatge a alumnes nouvinguts d'idiomes diferents a les llengües oficials i com abordar-ho a l'aula.
Definició i tipus de bilingüisme. Efectes interessats en bilingües. Diferències cerebrals entre monolingües i bilingües.
Bilingüisme i dificultats del llenguatge. Exercicis apropiats per tractar el multilingüisme a l'aula. Procés i dificultats en
l'adquisició de les nocions bàsiques i principis numèrics. Dificultats en les operacions de càlcul. Dificultats en la
resolució de problemes.

Metodologia
Sessions presencials per videoconferència mitjançant la plataforma Zoom.
L'enllaç i la ID s'enviarà per correu electrònic un dia abans de començar la formació.
Pensau a actualitzar el correu electrònic a l'apartat de dades del portal del personal.
Exposició de continguts teòrics i aportació de casos pràctics.
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Transferència
Elaborar i aplicar una activitat de transferència relacionada amb alguns continguts tractats a la realitat de l'aula o del
centre (màxim dues pàgines).
Es remetrà a l'organització de la formació al correu electrònic ecla@dgpice.caib.es, com a màxim dia 18 de març de
2021.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 11 a dia 21 de gener de 2021 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 25 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 26 de gener a dia 4
de febrer 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.
Coherència de l'activitat de transferència realitzada en el centre.

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