ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS: RESPOSTA
EDUCATIVA

Activitat: 480450

Esdeveniment: 1895

Modalitat: curs
Durada: 10 h

Places: Mínim: 15 Màxim: 25

Destinataris: professorat d’educació secundària
Objectius:
Conèixer les característiques i el desenvolupament de nens i nenes amb altes
capacitats, per així saber quin tipus d'intervenció educativa es pot realitzar a l'aula.
Proporcionar continguts teòric-pràctics i tècnics per a la detecció i diagnòstic.

Continguts:
Principals teories i models per a la comprensió de la superdotació.
Diferenciació en el marc de l'alta capacitat intel·lectual.
Qui són i com són els nens i nenes superdotats.
Diagnòstic dels infants superdotats.
Intervenció educativa.

Metodologia:
Totes les sessions del curs són presencials. La metodologia del curs serà de caràcter
teoric-pràctic, posant èmfasi en la part d’intervenció educativa.
Es fomentarà el treball en equip, duent a terme l’anàlisi de casos i treballant, si es dóna
el cas, a partir de situacions properes als participants.
Ponent: Susana Arroyo Andreu. Llicenciada en Psicologia (UB), programa de Doctorat
en Psicologia Clínica i de la Salut (UB), experta universitària en el Diagnòstic i
Educació dels Alumnes amb Alta Capacitat, formació Teràpia Gestalt.

Núm.
1
2

Data
11/01/2013
12/01/2013

SESSIONS
Hora
16 h a 21h
9 h a 14 h

Lloc
CEP EIVISSA
CEP EIVISSA

Assessora responsable: Catalina Torres Roig
Per tenir dret a certificació serà obligatori:
Una assistència dels participants d’un mínim del 80 % de la durada de l’activitat
(BOIB núm. 8 de dia 17/01/02, Ordre del 2 de gener del 2002).
Inscripcions i selecció de participants:
(És imprescindible disposar de correu electrònic operatiu en @educacio.caib.es.)
La inscripció s’ha de realitzar sempre a través del portal del personal:
http://portaldelpersonal.caib.es.Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació del
professorat on hi ha la Sol·licitud de cursos i seleccioneu CEP d’Eivissa. Us sortirà la
llista de totes les activitats del CEP. Cliqueu damunt la paraula inscriu-te de la columna
estat corresponent a xxxxxxx i empleneu tots els camps del Formulari de sol·licitud
d’inscripció a les activitats de formació. (Si ja heu fet alguna inscripció a través del
portal del personal, convé que repasseu la informació guardada). Un cop feta la
inscripció rebreu un missatge de confirmació al correu d’@educacio.caib.es
En el portal del personal trobareu tota la informació relativa a les dates d’inscripció,
renúncia i confirmació relativa al seminari. També és a través del portal del personal
que podreu consultar si esteu o no admesos.. Si no es confirma l’assistència la vostra
sol·licitud serà anul·lada
Inscripcions del 03/12/2012 fins el 06/01/2013
Publicació de les llistes d’admesos/ses 07/01/2013
Confirmació del 07/01/2013 fins el 10/01/2013
* Els materials elaborats en el si de l’activitat són susceptibles d’ús per part del Servei
de Formació Permanent del Professorat, dins l’àmbit de Formació Permanent del
professorat a excepció de notificació per escrit que no se’n faci ús.
Aquest curs és una proposta de l’Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i
Formentera.

