
• A través de la nostra web www.cae.cat
• Per correu electrònic a cae@cae.cat
• Per telèfon. Podeu deixar missatge i el vostre correu

electrònic al contestador tel. 938725789

                               
Atenció a la 

diversitat: Dislèxia

Codi curs: 20107

Dates: De d'1 de juny al 6 de juliol del 2020 

(El primer dia del curs s'iniciarà amb el Zoom)

Durada: 30h (15h de Zoom +15h de Moodle)

Horari Zoom: dilluns de 9 a 11.30h

A càrrec de:  Míriam Serrat, Anaïs Rodríguez 
                         i Núria Miranda
Preu d’inscripció: Subvencionat

Objectius:
•Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes
dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció
•Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars, conèixer el
concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i
disortografia.
•Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula

Continguts:
•

•

Conceptualització: Dislèxia, Disortografia i Disgrafia.
Coneixements previs: bases neurològiques i processament psicolingüístic.
Descripció del perfil de dificultats.
Diagnòstic de la Dislèxia.
Procés d’avaluació.
Criteris diagnòstics.
Informe psicopedagògic.

•Repercussions emocionals.
Diferents contextos de desenvolupament.
Motivació i autoconcepte.

•Com s’ensenya a llegir i a escriure a les escoles.
Metodologia sintètica.
Metodologia analítica.
Metodologia mixta.

•Intervenció en Dislèxia.
Comencem la intervenció (atenció precoç).
Intervenció segons el component afectat.
Intervenció segons diferents programes.

•Recursos dins l’aula.
Adaptem els recursos que tenim.
Creació de recursos específics.
Cerca de recursos adequats.

•Estudi de casos.

Adreçat a:
Treballadors/es ocupats/des (no poden ser de l’Administració pública)  i/o en situació 
d’atur

Reconeixement:
Els/les alumnes participants rebran un diploma expedit pel Consorci de Formació 
Contínua de Catalunya.

Informació i inscripcions:
Provisionalment, mentre duri el tancament del CAE, podreu fer les inscripcions i 
demanar informació:

100% 
on-line

Aquesta formació combina sessions de classe a través de la Plataforma virtual del Zoom i treball individual a través de la 
plataforma de teleformació Moodle. Fixa't bé amb el calendari que hi ha anotat el dia i les hores en concret que es faran 
les sessions virtuals. Per seguir aquestes sessions cal fer-ho a través d'un ordinador que disposi  de càmara i sortida de so. La 
feina a través del moodle podràs fer-la quan tu et vagi millor sempre hi quan respectis la data d'inici i finalització marcada.

Organitza: Amb el suport de:

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-on-line



