“CARTOGRAFIA BÀSICA DELS
TRASTORNS PSICOLÒGICS A LA
PRIMERA INFÀNCIA”
CURS: 13 i 20 de maig

Activitat
Mallorca:470685
Menorca:470686
Esdeveniment
Mallorca: 14723
Menorca: 14724
Àmbit : autonòmic Durada : 10 hores

Eivissa:470687
Eivissa: 14725
Places :100

Destinataris:
-Professionals dels Equips d’Atenció Primerenca
-Professionals dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica
-Professionals que treballen als Serveis Educatius dels ajuntaments

Lloc de realització:
Mallorca: Centre de Professors de Palma Jaume Cañellas Mut
Menorca: Centre de Professors de Maó ( Videoconferència)
Eivissa: Centre de professors d’Eivissa (Videoconferència)
Dates:

13 i 20 de maig de 2016

13 de
maig

Ponent: Vicenç Arnàiz Sancho
Psicòleg i director de l’EAP de Menorca.
Director del IEPI ( 2007-2010 )
President de l’Observatori de la infància i família de Menorca
Formador de mestres d’educació infantil. Professor associat de la UIB

9:00 a Ponència:
bàsica dels trastorns psicològics a la Primera Infància”
14:00 h. “Cartografia
Algunes estratègies i eines per ajudar als infants i a les famílies.
20 de
maig

Ponent: Pascual Palau Subiela
Psicòleg. Especialista en Psicologia clínica
Responsable del Màster en Psicologia i psicopatologia perinatal infantil. València
Psicosomatòleg de nadons i infants

9:00 a Ponència:
14:00 h. “Els trastorns psicosomàtics a la Primera Infància”

Dates:

INSCRIPCIÓ / LLISTA D’ADMESOS/ CONFIRMACIÓ/ LLISTA D’ESPERA
PER PROFESSIONALS DELS EAP I EOEP:

INSCRIPCIÓ:
A través del Portal del Personal fins al 26 d’abril de 2016 inclòs. Recordeu que podeu posar a
“Observacions”
tot
allò
que
pugui
recolzar
la
vostra
sol·licitud.
https://www.caib.es/pfunciona/ (personal docent / formació del professorat / sol·licitud de
cursos / triar el curs Mallorca, Menorca o Eivissa / inscriu-te).

LLISTA D’ADMESOS
Sortirà publicada el 28 d’abril de 2016 a partir de les 14:00 h. Podreu consultar si heu estat
admesos/es o esteu en llista d’espera a “Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del
Professorat. Heu de seleccionar Servei de Formació del Professorat.

CONFIRMACIÓ
Si esteu admesos/es cal que confirmeu la vostra assistència fins el 5 de maig de 2016, a
l’apartat “Confirma cursos”, dins el menú “Formació del Professorat”. La no confirmació
implicarà la pèrdua de plaça.

LLISTA D’ESPERA
En cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que estiguin a
la llista d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació, hauran d’enviar un
correu electrònic entre el dia 5 i el 10 de maig de 2016, posant com a assumpte
“CARTOGRAFIA BÀSICA DELS TRASTORNS PSICOLÒGICS A LA PRIMERA INFÀNCIA” a
l’adreça:
institutprimerainfancia@dgice.caib.es

Al cos del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase
“ESTIC INTERESSAT/DA EN PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que no compleixin amb
aquestes indicacions no es podran tenir en compte. Totes les persones de la llista d’espera
que enviïn aquest correu, respectant l’ordre d’inscripció i el màxim de places disponibles,
s’incorporaran a la llista definitiva.

PER PROFESSIONALS DELS SERVEIS
EDUCATIUS DELS AJUNTAMENTS:
INSCRIPCIÓ / CONFIRMACIÓ

INSCRIPCIÓ:
Fins dia 6 de maig.
Al correu institutprimerainfancia@dgice.caib.es posant a l’assumpte: inscripció Cartografia
dels trastorns psicològics a la Primera Infància. Al cos del missatge: nom complet, DNI,
telèfon de contacte i ajuntament on treballa. També cal fer constar si als Serveis Educatius
s’hi atenen infants i famílies de 0-3 anys.

CONFIRMACIÓ:
Cal trucar al 971 17 77 49 abans del 10 de maig per saber si esteu admès/sa i confirmar
l’assistència. Es prioritzaran les persones que treballin a ajuntaments que disposin de Serveis
Educatius que atenguin infants i famílies de 0-3 anys, per ordre d’inscripció.

Objectius






Conèixer les estructures afectives de l'infant en els 3 primers anys de vida
Reconèixer i diagnosticar les estructures de sofriment afectiu i les seves manifestacions
durant els 3 primers anys de vida
Unificar els indicadors i criteris bàsics pel diagnòstic
Elaborar estratègies terapèutiques ajustades a l'entorn escolar: amb els infants i les
seves famílies
Analitzar diferents casos

Continguts






Estructures afectives: característiques, dificultats, trastorns.
Trastorns afectius i les seves manifestacions. Narcisisme i ambivalència.
Trastorns en l'expressivitat emocional i psicomotriu
Patiment mental
Estratègies terapèutiques: teràpia psicomotriu, narració i teràpia, la caixa de sorra,
l'escolta terapèutica

Criteris de selecció i adjudicació de places


Se seguirà l’ordre d’inscripció dels destinataris a qui va adreçat el curs

Condicions de certificació


Per optar a la certificació, l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la durada
de l’activitat. (BOIB núm. 8 de 17 de gener de 2012. Ordre de 2 de gener)

Coordinació
Francisca Mas Esteva, directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
fmasesteva@dgice.caib.es Tel: 971 17 77 49 – 971 17 78 00 Ext.: 62176
Institut per a l’Educació de la Primera Infància- C/ Alfons el Magnànim 29, 4C - 07004

CRITESD ELCIÓADJUICAÓDEPLACS
Sesguiràl’ode inscrpódels tinarsquivadreçtlcurs

CONDI SDECRTIFACÓ
Peropta lcertifaó.L’sitèncahd’riba,com ínim,al80%delaurd el’activ
(BOInúm.8de17/0 2Orde 2dgenr)

Cordinacó:FrncisaM Esteva,dirctoadel’Instiuperal’EduciódelaPrimeaInfàcia
fmasetv@dgice.abs Telèfon:971 49–71 80extnsió6217
Instiuperal’EduciódelaPrimeaInfàcia-C/AlfonseMagnàim29,4C-07 Malorc
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