DIAGNÒSTIC PEDAGÒGIC I PSICOPEDAGÒGIC:
INTERPRETACIÓ I INFORME

PRESENTACIÓ
El seminari-taller té la finalitat d’abordar i identificar el diagnòstic pedagògic-psicopedagògic, coneixent diferents
instruments i estratègies que es poden fer servir per fer la diagnosi de necessitats educatives relacionades amb les
dificultats d'aprenentatge, així com la seva la interpretació i elaboració de l'informe corresponent.
Està adreçat a titulats/des de pedagogia i psicopedagogia i estudiants de pedagogia.
OBJECTIUS
 Identificar el diagnòstic pedagògic i psicopedagògic.
 Conèixer instruments i estratègies de diagnosi pedagògica i psicopedagògica.
 Practicar l’aplicació i interpretació d'instruments i estratègies de diagnosi.
 Elaborar informes pedagògics i psicopedagògics.
METODOLOGIA
 Exposició prèvia per contextualitzar les temàtiques a abordar.
 Dinàmiques grupals d'anàlisi de casos.
 Posada en comú dels resultats dels grups i debat.
CONTINGUTS
 Aportació de casos concrets per atendre la diversitat en dificultats d’aprenentatge
 Identificació d'alguns dels tests que es poden utilitzar en cada cas, així com les estratègies complementàries i
posar-ho en pràctica.
 Com interpretar els resultats de les informacions obtingudes dels test i d'altres fonts, per a elaborar el
diagnòstic.
 Redacció d’informes pedagògics i psicopedagògics.
EXPERTES
 M. Concepció Torres Sabaté (Coordinadora) Doctora en Pedagogia. Responsable de l'Ensenyament de
Pedagogia i Psicopedagogia. Presidenta de la Comissió de Deontologia del COPEC.
 M. Teresa Gámez Pérez. Pedagoga. Pedagoga del Centre Psicopedagògic Un Mon Rodó d'atenció
psicopedagògica. Professora de "Dificultat d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament" a la Universitat
Rovira i Virgili.
 Mónica Fernández Díaz. Psicopedagoga, Orientadora Educativa IES de Sant Vicenç de Castellet.
Psicopedagoga en Centre Privat d'atenció psicopedagògica. Coordinadora del Grup de Recerca d'Altes
Capacitats del COPEC.
DATES I HORARI
 Dimecres 10 de juliol de 2019, de 10:00 a 14:00h. Hores totals: 4
LLOC
 Seu COPEC-BARCELONA, Av. Mistral, 20 bis, entresòl 2. 08015 de Barcelona. > Com arribar
PREUS
 50€ Col·legiats/des i estudiants afiliats/des
 50€ Col·legiats/des Col·legis membres de la Intercol·legial
 65€ No Col·legiats/des

INSCRIPCIONS: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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