EL DIAGNÒSTIC EN PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA.
TALLER DE CASOS

Presentació:
El curs té la finalitat d’abordar i identificar el diagnòstic pedagògic-psicopedagògic, coneixent diferents instruments que es
poden fer servir per diagnosticar alguns dels trastorns d’aprenentatge, així com la seva interpretació i l’elaboració
d’informes. S’adreça a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i a estudiants de pedagogia.
Objectius:
• Identificar el diagnòstic pedagògic i psicopedagògic.
• Conèixer instruments de diagnòstic pedagògic i psicopedagògic.
• Practicar l’aplicació, correcció i interpretació d'instruments i l'elaboració d'informes.
Metodologia: La metodologia del curs serà de caràcter teòric-pràctic.
Continguts:
1. Introducció: El diagnòstic en pedagogia i psicopedagogia
2. Esquema diagnòstic pedagògic
3. Consolidació en el camp del diagnòstic dels professionals de la pedagogia i la psicopedagogia
4. Els tests en Pedagogia i Psicopedagogia
a. Detecció, diagnòstic i instruments (dislèxia, trastorn d’aprenentatge en dèficit d’atenció,...).
b. Aplicació, correcció i interpretació.
5. Orientacions per l’elaboració d’Informes pedagògics.
6. Exemples d’informes.
Expertes:
M. Concepció Torres Sabaté (Coord. del curs) Pedagoga, Professora de la Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia de la URV, i Secretària en funcions de la Junta de Govern del COPEC.
Eva Font Garcia. Pedagoga i Psicopedagoga. Formació en Psicoanàlisi: grupal, de parella i teràpia familiar.
Coordinadora d’equips d’intervenció i acompanyaments terapèutics. Consultora pedagògica. Educadora al Departament
de Justícia. Coordinadora de dispositius d’intervenció empresarial i institucional. Docent en temes de salut (obsessions,
sexualitat, violència i agressivitat, depressió, angoixa, anorèxia i bulímia, trastorns psicosomàtics, addiccions, problemes
familiars, de parella...)

Natàlia Luján Roig. Pedagoga i Psicopedagoga. Experta en Altes Capacitats i dificultats d’aprenentatge.
Formació continuada en Intel·ligència emocional, qualitat personal, relaxació i respiració, dèficit
d'atenció/Hiperactivitat i altes capacitats. Membre del Grup de Recerca d'Altes Capacitats del COPEC. Membre de
la Xarxa d’Experts del COPEC.
Data i horari:
•
El 12 de juliol de 2018. Dijous de 9 a 17h. Hores totals: 7
Lloc:

•
•

Seu COPEC-BARCELONA, Av. Mistral, 20 bis, entresòl 2. 08015 de Barcelona.
Com arribar: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=182&i=ca&c=118

Preus:
• 75€ Col·legiats/des i estudiants associats/des
• 75€ Col·legiats/des Intercol·legial Catalana i entitats amb Conveni
• 95€ No Col·legiats/des

INSCRIPCIONS: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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