
REC0470462  Curs online atenció a la diversitat   

Processos cognitius del desenvolupament i trastorns d'aprenentatge en la 

infància i l'adolescència  

Persones destinatàries : Mestres d’infantil i primària i secundària. 

Descripció    

El pensament es desenvolupa amb èxit en la majoria de la població a través de la interacció social tant a 

l'escola com fora d'ella. Però en el cas de subjectes amb rendiment limitat o baix, és necessari intervenir 

per tal de provocar un enriquiment cognitiu, per ajudar-los a tenir uns millors resultats, no només 

acadèmics, sinó també a nivell emocional ( autoestima ). En aquest últim supòsit, la intervenció sobre la 

intel•ligència, no pot limitar-se a actuacions inconnexes, sinó que ha de consistir en un pla sistemàtic, 

independentment de l'èxit, s'aconsegueixin millors resultats. És així com sorgeixen programes específics 

per ensenyar a pensar i tenir un desenvolupament cognitiu més ric. 

 

 

Són nombrosos els programes d'estimulació de la intel•ligència que s'han elaborat . N'hi ha per a totes 

les edats, per exemple: "El joc de l'atenció" , el PAI " Projecte de l' Activació de la intel•ligència" i altres 

múltiples projectes que s'han posat en marxa i que actualment s'estan obtenint excel•lents resultats . 

Igual que els músculs, les habilitats cognitives poden exercitar-se per evitar el normal deteriorament 

associat al pas dels anys. Els oblits quotidians semblen inevitables i moltes persones es resignen a patir-

los. Però estudis recents demostren que la pèrdua de la memòria no forma part del normal envelliment. 

Es pot mantenir la memòria en bon estat durant tota la vida? Sí, es pot entrenar la ment per mantenir-la 

en forma. 

 

 

La Metodologia emprada serà la utilitzada en un curs de modalitat e-learning, és a dir, es pretén que 

sigui dinàmic i interactiu, per que sigui factible, es donarà suport a través de recursos didàctics com: 

mapa conceptual, animacions en flash, enllaços a pàgines web, visualització de imatges, etc. 

 

Continguts   

 Avaluació de les capacitats cognitives individuals: (la capacitat intel•lectual general, 

l'aprenentatge i la memòria, les habilitats visoespacials,  el temperament i la personalitat, el 

llenguatge, l'atenció i la concentració, les destreses d'execució d'alt nivell o funcions executives 

(per ex., Seqüenciació, raonament, resolució de problemes) 

 Coneixement de la memòria: registre d’oblits diaris, consells individualitzats per millorar la 

memòria, tècniques de memòria per al record de noms i cares, tècniques d’associació, agrupació 

i imaginació per a millorar la memòria, exercicis d’atenció visual i auditiva. 

 Atenció, concentració, percepció, discriminació visual i auditiva. 

 Orientació visio-espacial. 



 Llenguatge oral i escrit: exercicis de fluïdesa verbal, exercicis per a treballar la memòria a curt i 

llarg termini, pràxies per millorar la dicció i articulació fonemàtica. 

 

 Raonament, pensament i lògica 

 

 Coneixement de l’entorn i continuïtat. 

 

 Consells sobre hàbits de salut per a millorar la memòria, l’atenció, la concentració, percepció, 

discriminació, tant auditiva com visual. 

 

 Relaxació. 

 

 

Inscripcions 

 

PREU  

 
GRATUÏT AFILIAT UGT   

40€ NOU AFILIAT 
  

120€ NO AFILIAT 
  

 

https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=14

