Com parlar als infants (0-3)?
Curs: 2017-2018
Modalitat: Formació per àmbits
Hores: 12 Places: 30
Àrea: EI. Llenguatges: com. i rep.
Àmbit: Mallorca
Tipus d'estudi: Presencial
Activitat: 01010635 Esdeveniment: 15682

Institut per a l'Educació de la Primera
Infància
30 de gener a 7 de febrer de 2018
Línia estratègica
5. Millora de les competències lingüístiques

Destinataris

Estar en actiu amb destinació a escoles infantils de Mallorca i als equips d'atenció primerenca. Per poder
realitzar l'activitat caldrà que hi hagi un mínim de 25 persones inscrites. La selecció es farà per ordre d'inscripció.
Si un substitut dels EAP vol participar a la formació una vegada iniciada ho podrà fer, encara que no tengui dret a
la certificació. En cas que quedin places lliures, hi podrà participar el personal dels CEI.

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 el marc evolutiu base i l'evolució del comportament comunicatiu al llarg del primer any de vida.
Descriure el paper dels adults de l'entorn (família i persones que en tenen cura) en camí cap a la interacció
conjunta.
Aprendre a reconèixer els comportaments comunicatius i com facilitar-ne la seva evolució.
Reconèixer les etapes en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.
Fomentar el desenvolupament del llenguatge en l'entorn educatiu.
Reconèixer els diferents estils comunicatius dels infants i la seva incidència en la seva evolució comunicativa i
lingüística.
Prendre consciència de la incidència de l'estil interactiu del mestre en l'evolució de la comunicació.
Saber determinar el comportament comunicatiu i lingüístic concret de cada infant i valorar la seva adequació.
Implicar els pares en l'observació del comportament comunicatiu del seu infant i millorar la seva interacció.
Conèixer quines activitats a l'aula faciliten l'ús del llenguatge com a eina per pensar, resoldre i aprendre.

Continguts
El procés d'aprenentatge de la comunicació al llarg del primer any de vida.
L'atenció conjunta, aspecte clau pel desenvolupament comunicatiu i lingüístic.
El paper de les persones de l'entorn:famílies i persones que en tenen cura.
Avaluació de les habilitats comunicatives i la incidència de l'estil comunicatiu en el desenvolupament.
Estratègies d'intervenció per millorar la comunicació i l'aprenentatge del llenguatge des de l'activitat de l¿entorn
educatiu.
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Activitats a l'aula.
El treball amb pares.

Metodologia
Es realitzarà una formació general presencial de 12 hores a tots els participants, enmarcant l'evolució de la
comunicació al llarg dels tres primers anys.
La formació teòrica es combinarà amb estratègies i activitats pràctiques amb infants a l'aula i amb les seves
famílies.

Transferència
Disseny d'una proposta per aplicar amb els alumnes, especialment amb els que tinguin alguna dificultat en el
desenvolupament comunicatiu i lingüístic.
Si no es té alumnat amb dificultats en el desenvolupament comunicatiu, es dissenyarà una proposta amb
metodologia inclusiva per alumnat de primer cicle.

Lloc
CEP DE PALMA Jaume Cañellas Mut.

Horari
Dies 30 i 31 de gener, i 6 i 7 de febrer, de 17.30 a 20.30 h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 8 a dia 21 de gener de 2018 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. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar
informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra
trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL
PROFESSORAT.
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 23 de gener de 2018. 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 F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. 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 23 a dia 28 de
gener de 2018 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 presencial al 85% de l'activitat.
Lliurament del qüestionari.
Avaluació final
de la proposta dissenyada, que s'haurà de lliurar per correu electrònic a
institutprimerainfancia@dgice.caib.es, abans de 30 de març de 2018.

Coordinació i informació
- Institut per a l'Educació de la Primera Infància
Francisca Mas Esteva
fmasesteva@dgice.caib.es
971 17 77 49
- Servei d'Atenció a la Diversitat
Miquela Sastre Vidal
mmsastrevidal@dgice.caib.es
971 17 77 80 Ext. 62388

Formador
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

M. Claustre Cardona
Directora del Centre de Recursos per Deficients Auditius i Trastorns de Llenguatge al Baix Llobregat (1991-2011).
Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya.
Mestra, Logopeda i Psicopedagoga.
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