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Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris
Professorat EOEP i EAP i d'equips de suport.

Requisits
 Professionals en actiu amb possibilitats de transferir al seu àmbit de feina els continguts treballats per tal de garantir
una transferència.  

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
Adquirir un major coneixement sobre el desenvolupament  del llenguatge en els infants, identificant els signes
d'alarma segons l'edat.
Tenir clar què és un trastorn del llenguatge i què el diferencia d'un retard de llenguatge.
Aprendre quins aspectes s'han de tenir en compte en l'avaluació d'un problema de llenguatge.
Conèixer i treure el màxim profit dels instruments d'avaluació del llenguatge.
Assolir pautes clares per a orientar en la reeducació del llenguatge.
Tenir clar què és un trastorn del llenguatge i què el diferencia d'un retard de llenguatge  

Continguts
Desenvolupament del Llenguatge, avaluació i diagnòstic dels trastorns de llenguatge 

Metodologia
Aportacions teòric-pràctiques per part de la ponent que generaran activitats pràctiques a realitzar pels participants.
S'inclouran espais per intercanvi i la interacció entre els participants i l'experta.( Moodle)
Les sessions es realitzaran a través de la plataforma Zoom. L'enllaç a les sessions es farà arribar als participants a
través de correu electrònic.
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Transferència
Anàlisi, reflexió, disseny i creació de diferents propostes adreçades a millorar la pràctica professional compartida.

Calendari
5 de febrer   sessió en línia
12 de febrer  sessió en línia
19 de febrer sessió en línia
Sessió de feina a l'entorn Moodle
12 de març sessió en línia

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 22 de desembre de 2020 a dia 11 de gener de 2021 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. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE CALVIÀ.

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 12 de gener de 2020. 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 CEP DE CALVIÀ. 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 13 a dia 15 de gener
de 2021 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. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, de dia 15 a dia 20 de gener de 2021, fins que s'ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 20 de gener de 2020.

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
Assitència al 80 % de les sessions.
Participació activa en les propostes d'aplicació pràctica realitzades per la ponent Qüestionari d'avaluació del personal
docent

Coordinació i informació
CEP de Calvià 
cepdecalvia@educaib.eu

Formador
Dra Eva Aguila Mediavilla

Llicenciada en psicologia en 1996, Doctora en psicologia en 2003 i Màster en Pertorbacions
del llenguatge i l'Audició per la Universitat de Barcelona.  He treballat com a docent i
investigadora en diverses universitats (UB, UNED, UOC) i des de l'any 2001 soc professora de
la Universitat de les Illes Balears, actualment com a Titular d'Universitat. Actualment és
directora del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat, a més de secretària acadèmica de
l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL).Investigadora
principal del grup d'investigació I + DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge)
de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Autora de diversos articles internacionals

indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, proves d'avaluació, articles i congressos nacionals i
internacionals.
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