Estratègies metodològiques i sistemes
d'accés, comunicació i tecnologia
Curs 2020-2021
Esdeveniment 16703
8 hores - 200 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Atenció a la Diversitat
8 a 17 de febrer de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Per ordre de preferència i amb prioritat els que actualment atenen a alumnes amb discapacitat motriu i amb pèrdua
auditiva (cal especificar a l'apartat d'observacions): 1. Docents d'Infantil, primària i secundària obligatòria. 2. Auxiliars
Tècniques Educatives.

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
Definir un marc teòric compartit.
Facilitar als professionals una visió general de la CA (Comunicació Augmentativa) i dels SAAC (sistemes
augmentatius i alternatius de comunicació).
Exposar diferents ajuts per accedir a la comunicació en funció de les necessitats dels usuaris.
Exposar diferents softwares de comunicació des de lliure distribució a software de llicència amb altes prestacions per
a l'usuari.
Analitzar els punts forts i febles dels diferents tipus de comunicadors tant de baixa com d'alta tecnologia com a eines
de comunicació, participació a l'aula d'accés al currículum.
Presentar l'ús de l'ordinador com a eina d'accés als aprenentatges (SAO) i alternativa a la grafia.
Presentar alternatives en l'accessibilitat i adaptacions per potenciar l'autonomia en el maneig del hardware i la
competència digital.
Mostrar hardware específic.
Accedir al sofware lliure i adaptacions de continguts més comuns.
Conèixer les característiques dels alumnes amb pèrdua auditiva, heterogeneïtat i tipus.
Proporcionar un conjunt d'estratègies metodològiques pràctiques i eficaces que facilitin el treball educatiu.
Conèixer com fer un bon ús, posada en marxa i manteniment dels aparells Fm's.

Continguts
Introducció a la Comunicació Augmentativa: definició i aspectes claus, enfocament pragmàtic, multimodalitat
comunicativa i importància de l'interlocutor. Ajuts i suports. Disseny de situacions i formats per ensenyar vocabulari i
habilitats lingüístiques. Tecnologia de suport per a la comunicació: comunicadors, softwares de lliure distribució, eines
online ARASAAC. Software amb llicència: the grid. Introducció als sistemes alternatius d'accés a l'ordinador: opcions
d'accessibilitat, ratolí i teclat, hardware específic, software i adaptacions de continguts. Característiques dels alumnes
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amb pèrdua auditiva. Prevenció i atenció dels problemes auditius en edat escolar. Implicacions educatives de la
pèrdua auditiva. Principis d'actuació.Estratègies generals d'intervenció. Aprenentatge a l'aula.Estratègies específiques
d'intervenció. Tipus d'adaptacions protèsiques. Connexió, posada en marxa i manteniment dels aparells Fm's.

Metodologia
Formació que es desenvolupa a través de la plataforma Moodle (fweib.caib.es) amb accés d'usuari i contrassenya
CAIB els dies de les ponències. Connexió per videoconferència a través de ZOOM mitjançant enllaç al Moodle.
IMPRESCINDIBLE renombrar amb nom i llinatges del participant (ZOOM) Tindrà un enfocament teòric i pràctic. Es
treballarà a partir de la realitat educativa dels centres i tenint en compte la diversitat de necessitats que s'han generat
de la COVID-19. Exposició dels continguts acompanyada amb vídeos i diferents dispositius, materials i recursos
educatius transferibles a la funció docent i a les característiques dels centres educatius de les Illes Balears.

Transferència
Realització d'una activitat de transferència aplicable a l'àmbit professional.
Es lliurarà la tasca de transferència al Moodle fins dia 17 de febrer de 2021.
Es podrà realitzar en agrupaments d'un mateix centre educatiu (màxim quatre participants).

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 7 a dia 17 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 21 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 21 de gener a dia 2
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
Per obtenir una valoració positiva i la posterior certificació: L'assistència és obligatòria al 100% de les sessions
presencials per videoconferència. Realització de totes les tasques obligatòries proposades dins el terminis establerts i
obtenir un qualificació positiva en totes elles. Realització dels qüestionaris durant o després de les ponències.
Tramesa de l'activitat de transferència en coherència amb els continguts de la formació. Realització del qüestionari
d'avaluació final del portal del personal (formació dels docents).

Coordinació i informació
Elisa Bordoy Castellano
ebordoy@dgpice.caib.es
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