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Línia estratègica
7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Professionals dels Equips d'Atenció Primerenca o professionals dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
Requisit: estar en actiu en Equips d'Atenció Primerenca o en Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.

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
OBJECTIU GENERAL Millorar coneixements, recursos i habilitats en pediatria del neurodesenvolupament, cronicitat i
salut mental, considerant la salut del menor dins del context de la societat, medi ambient, escola i família.
Integrant la dimensió social, mental i física de la salut i del desenvolupament del menor així com l'atenció, promoció,
prevenció de la salut i la qualitat de vida.
OBJECTIUS ESPECÍFICS: Apropar als professionals els temes més comunament tractats per la Pediatria del
desenvolupament i la Pediatria social, d'una forma rigorosa però alhora senzilla i pràctica.
Compartir coneixements sobre les diferents intervencions en Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil.
Facilitar la coordinació entre els diferents professionals dels tres àmbits que intervenen: Sanitat, Serveis Socials i
Educació.
Oferir eines per al maneig de les diferents dificultats en la pràctica diària.
Reconèixer la importància dels procediments de prevenció en la salut infantil.
Reconèixer símptomes i signes d'alarma.

Continguts
Trastorns motors i alimentaris en la infància.
Ana Sánchez.
Terapeuta Ocupacional.
Programa de seguiment del prematur.
Candida Pinya, fisioterapeuta i Sandra Costa, psicòloga.
Programa " Zero pantalles de 0 a 3 anys".
Jerònima Galmés EAP Llevant, Dra.
Montserrat Pons neuropediatra i un representant de l'ajuntament de Manacor.
Del trastorn específic del llenguatge (TEL) al trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): un canvi de
concepte sobre els trastorns del llenguatge.
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Eva Aguilar, psicòloga.
Quan aprendre dol: eines per a l'èxit.
Araceli Salas, educadora infantil i psicomotricista.
Els trastorns de l'aprenentatge des de l'experiència clínica.
Dra.
Anna Sans, Neurologia Pediàtrica.

Metodologia
Els temes es distribuiran en tres categories: cognitiva, llenguatge i motor, i seran presentats per professionals
especialitzats en els mateixos des de cada àmbit.
Mitjançant exposició teòrica dels continguts per part dels docents i presentació de casos pràctics.
Es pretén dels participants una col·laboració activa.
Suport iconogràfic.

Calendari
21 de gener de 2019.

Horari
de 8.30 a 14.30h i de 16 a 20h

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 30 de gener a dia 6 de febrer de 2019 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 9 de febrer de 2019. 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 9 a dia 14 de febrer
de 2019 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.
6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 18 de febrer de 2019.
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 la durada de l'activitat.
Els participants han d'emplenar el qüestionari d'avaluació de l'activitat formativa al portal del personal.

Coordinació i informació
Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació
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