
REC0480462  Curs online atenció a la diversitat   

                               L'ús del llenguatge a  l'escola   

Persones destinatàries : Mestres d’infantil i primària. 

Descripció    

El curs intenta donar eines i estratègies als docents per l´ús i l’estimulació del llenguatge oral a l´escola. 

La Metodologia emprada serà la utilitzada en un curs de modalitat e-learning, es 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. 

La temporalització del curs s´organitza de la següent manera:  

Sessió 1: Etapes de l´evolució del llenguatge en l´infància. 

Sessió 2: Expressió, comunicació i llenguatge a l’etapa infantil 

Sessió 3: Causes que provoquen trastorns i dificultats en el desenvolupament expressiu i comunicatiu 

Sessió 4: Avaluació del llenguatge verbal en l’educació infantil. 

Sessió 5: L'elaboració de programes i estratègies de solució eficaces. Prova final i qüestionari de 

satisfacció. 

Continguts   

El curs es divideix en 5 temes: 

1. Etapes de l'evolució del llenguatge en l’ infància. 

2. Expressió, comunicació i llenguatge a l’etapa infantil 

     El desenvolupament de l’expressió i la comunicació  

     El llenguatge i la comunicació en el currículum d’educació infantil i a l’aula  

     L’expressió i la comunicació a l’aula  

3. Causes que provoquen trastorns i dificultats en el desenvolupament expressiu i 

    comunicatiu 

    Derivació sociocultural.  

    Trastorns de la parla: Alteracions de la veu, Alteracions de l’articulació, Alteracions de  la   fluïdesa  

      verbal, Alteracions del desenvolupament del llenguatge oral.  

   Deficiències sensorials: Hipoacusies, deficiències visuals. 

   Deficiències cognitives: retard mental i superdotació, Deficiències de comportaments  

      conductuals, etc.  

 Deficiències múscul esquelètiques: paràlisi cerebral infantil i l’espina bífida. 

 Alteracions per contacte lingüístic. 



4. Avaluació del llenguatge verbal en l’educació infantil. 

 Què, com, quan i per què avaluem el llenguatge oral 

 Models d’observació de la funció comunicativa  

5. L'elaboració de programes i estratègies de solució eficaces. 

 Protocol d’actuació per atendre l’infant d’atenció a la diversitat o amb necessitats educatives   

    especifiques del llenguatge. 

 Recursos i activitats per afavorir el desenvolupament del llenguatge. 

 Estratègies que potencien l’ajust i la comunicació 

 Estratègies de gestió de la comunicació i la conversa. 

 Estratègies d'ajuda per a la participació en la conversa. 

 Estratègies educatives d’interacció verbal 

 

 

Inscripcions 

 

PREU  

 
GRATUÏT AFILIAT UGT   

40€ NOU AFILIAT 
  

120€ NO AFILIAT 
  

 

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

