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Servei d'Atenció a la Diversitat
17 de febrer a 11 de març de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Per ordre d'inscripció i amb prioritat els que actualment atenen a alumnes amb Trastorn de l'espectre autista i/o amb
Discapacitat intel·lectual per alteracions cromosòmiques o Discapacitat intel·lectual per malalties rares (cal
especificar-ho a l'apartat d'observacions): Docents de segon cicle d'Infantil, Educació primària i Educació secundària
obligatòria i Auxiliars tècniques educatives. Màxim 50 places seran reservades a Auxiliars tècniques educatives.

Requisits
Per ordre d'inscripció i amb prioritat els que actualment atenen a alumnes amb Trastorn de l'espectre autista i/o amb
Discapacitat intel·lectual per alteracions cromosòmiques o Discapacitat intel·lectual per malalties rares (cal
especificar-ho a l'apartat d'observacions): Docents de segon cicle d'Infantil, Educació primària i Educació secundària
obligatòria.
Auxiliars tècniques educatives.
Màxim 50 places seran reservades a 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
Facilitar una visió general de les caraterístiques i funcionament psicològic dels alumnes amb DI per alteracions
cromosòmiques, DI per malalties rares i amb TEA.
Conèixer trets específics propis de la infantesa i l'adolescència dels alumnes amb DI per alteracions cromosòmiques,
DI per malalties rares i amb TEA.
Proporcionar propostes d'intervenció inclusives, metodologies i assessorament per afavorir el desenvolupament i
l'aprenentatge dels alumnes amb DI per alteracions cromosòmiques, DI per malalties rares i amb TEA.
Donar a conèixer sistemes Augmentatius i Alternatius facilitadors de la Comunicació (SAAC) més adients pels
alumnes.
Compartir experiències inclusives.
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Característiques i funcionament psicològic dels alumnes amb DI per alteracions cromosòmiques, DI malalties rares i
amb TEA.
Propostes d'intervenció inclusives.
Ús dels Sistemes Augmentatius i Alternatius facilitadors de la Comunicació.
Exposició d'experiències inclusives.

Metodologia
La formació es desenvoluparà a través de la plataforma Moodle (fweib.caib.es) amb accés d'usuari i contrassenya de
CAIB els dies de les ponències. Connexió per videoconferència a través de Zoom mitjançant al Moodle.
IMPRESCINDIBLE: renombrar amb nom i llinatges del participant. Tindrà un enfocament teòric i pràctic i es treballarà
a partir de la realitat educativa actual dels centres, tenint en compte la diversitat de necessitats. Exposició dels
continguts acompanyada amb vídeos i diferents 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 relacionada amb el contingut de la formació i aplicable a l'àmbit
professional.
Es lliurarà la tasca de transferència al Moodle fins dia 11 de març de 2021.
Es podrà realitzar en agrupaments d'un mateix centre educatiu (màxim quatre participants).

Horari
17 i 18 de febrer de 16h a 20h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 14 a dia 24 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 27 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 28 de gener a dia 11
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 avaluació positiva i la posterior certificació l'assistència és obligatòria al 100% de les sessions
presencials per videoconferència.
Realitzar totes les tasques obligatòries proposades dins els terminis establerts i obtenir una qualificació positiva en
totes elles, realització dels qüestionaris durant o després de les ponències i tramesa de l'activitat de transferència en
coherència amb els continguts de la formació.
Realització dels qüestionaris d'avaluació final del Portal del personal (formació dels docents).

Coordinació i informació
Miquel Porcel (coordinador amadiba)
Elisa Bordoy (D.I.) ebordoy@dgpice.caib.es
Nuria Pascual (TEA) npascual@dgpice.caib.es
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Alba Martínez
Psicòloga

Maria del Mar Blanch
Psicòloga

Belinda Saez
Psicòloga

Susana darder
Psicopedagoga
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