Formació inicial en equips d'orientació
psicopedagògica d'atenció primerenca

educativa

i

Data: 11 i 12 de setembre de 2012
Lloc de realització: al CEP de Palma (C/ de Gregorio Marañón, s/n, Palma) i en
videoconferència a la PIME Ciutadella (C/ dels Comerciants, 9 – POICI- ) i al CEP
d’Eivissa (Via Púnica, 23).
Horari: Dia 11 de setembre de 9.00 a 18.45 h, dia 12 de setembre de 8.45 a 15 h.
Programa de la jornada (11 de setembre de 2012)
Horari

Programa de l’activitat

09.00 a 09.15 h

Recepció dels assistents

09.15 a 09.30 h

Presentació de la jornada

09.30 a 11.00 h

Ponència:
La normativa que regula el sistema educatiu i la normativa
específica d’orientació educativa.
Torn obert de paraules

11.00 a 11.30 h

Pausa-cafè

11.30 a 14.00 h

Ponència:
Intervenció en les dificultats de llenguatge i comunicació.

Funcions de la mestra especialista en audició i llenguatge
Torn obert de paraules
14.00 a 15.30 h.

Pausa-dinar

15.30 a 15.45 h

Recepció dels assistents

15.45 a 18.45 h.

Avaluació psicopedagògica a 0 - 6 anys
Torn obert de paraules

Programa de la jornada (12 de setembre de 2012)
Horari

Programa de l’activitat

08.45 a 09.00 h

Recepció dels assistents

9.00 a 11.00 h

El suport mitjançant desdoblaments, tallers en petit grup,... i
com a eina de detecció.
Torn obert de paraules

11.00 a 11.30 h

Pausa-cafè

11.30 a 13.00 h

Introducció al GestIB

13.00 a 15.00 h

La proposta pedagògica

Objectius:
Conèixer la normativa general que regula el sistema educatiu.
Analitzar i comentar les normatives específiques d’orientació educativa.
Conèixer el procés d’avaluació psicopedagògica a 0-6 anys.
Manejar alguns instruments concrets per tal de fer deteccions i seguiment
d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu.
Conèixer les funcions i tasques de la mestra especialista en audició i
llenguatge.
Conèixer els criteris d’intervenció i estratègies d’intervenció amb infants
amb dificultats d’audició i llenguatge.
Conèixer la proposta pedagògica elaborada per les tres escoletes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar juntament amb la seva
orientadora educativa de l'EAP Llevant i l'assessora infantil del CEP de
Manacor.
Analitzar el suport mitjançant desdoblaments, tallers en petit grup,... i com
a eina de detecció. Diferents modalitats de suport i què aporta cadascuna
d'elles.
Continguts:
Conceptes bàsics, procés i documents d'avaluació psicopedagògica.
Elaboració d'informes i dictàmens.
Instruments d'avaluació psicopedagògica a 0-6 anys.
Orientacions i propostes d'intervenció amb nins NESE.
Funcions i tasques de les mestres AL.
Estratègies d'intervenció en llenguatge i comunicació.
Procés de valoració i seguiment d'infants amb dificultats de llenguatge.
La disposició dels materials dins l'aula.
La distribució dels espais.
La situació de l'educadora.
L'actitud de l'educadora.

El suport mitjançant desdoblaments, tallers en petit grup,...
El suport com a eina de detecció.
Diferents modalitats de suport i què aporta cadascuna d'elles.
Places: 20-55
Inscripcions: Al Portal del Personal del 27 d’agost al 3 de setembre de 2012.
Publicació llista provisional d’ admesos: 7 de setembre de 2012.
Data d’inici i fi de confirmació: de dia 7 a dia 9 de setembre de 2012.
Criteris de selecció: Adreçat als professionals que tenguin plaça en un equip
d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca (PT; AL; PTSC i
orientador) i a assessors de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.

