INTERVENIR EN
Dificultats d’Aprenentatge
de la Lectura i l’Escriptura:
de la teoria a l’aula

Intervenir en dificultats d’aprenentatge
de la lectura i l’escriptura:
de la teoria a l’aula
Docent:
Juan Cruz Ripoll Salceda

Mestre especialista en audició i llenguatge, psicopedagog,
doctor en Educació.
Professor de suport i orientador en el Colegio Santa María la
Real de Sarriguren des de 1996. Professor associat de la
Universidad de Navarra des de 2010
Adreçat a Logopedes, Mestres d’audició i llenguatge i de
suport, Mestres d’Infantil, Primària i Secundària, altres professionals interessats en el tema

Mallorca, 23 de març de 2019
Sol·licitat el reconeixement d’hores de Formació
Permanent del Professorat (8h) (Conselleria d’Educació)

Durada:
Dissabte 23 de març de 2019,
De 9 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

INSCRIPCIÓ
Objectius
1. Planificar la intervenció a partir de l’avaluació amb alumnes amb dificultats de lectura en entorns educatius inclusius.
2. Conéixer estratègies i activitats per poder implantar a l’aula les intervencions per millorar la lectura i l’escriptura que s’han mostrat
amb més eficàcia.
3. Conéixer i reflexionar sobre las adequacions de l’ensenyament que
poden afavorir l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
4. Conéixer i reflexionar sobre les adaptacions en l’avaluació per a
l’alumnat amb dificultats de lectura i escriptura

Continguts
1. Model de lectura orientat a l’avaluació i la intervenció

Per formalitzar la inscripció, és necessari sol·licitar prèviament plaça
via email a AELFA-IF: aelfa@aelfa.org , indicant el títol del curs, nom,
llinatges i telèfon de contacte.
El pagament s’ha de fer una vegada s’ha confirmada la plaça.

Preu:
Logopedes col·legiats del CLIB i socis d’AELFA

50 €

Estudiants
Socis i col·legiats de Menorca, Eivissa i Formentera
Altres

40 €
60 €

2. La presa de decissions basada en dades.
3. La millora de les habilitats fonològiques.

Pagament:

4. Millora de la precisió.

Transferència bancària al Cte.: ES07 2100 3225 69 2200183238.
Enviar resguard de pagament a aelfa@aelfa.org

5. Millora de la fluidesa.
6. Millora de la comprensió.
7. Adequacions de l’ensenyament per a alumnat amb dificultats
d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
8. Adaptacions en l’avaluació.

Avaluació
Els participants han d’haver assistit com a mínim a un 85% de les hores del
curs, haver participat activament a les sessions presencials, i haver realitzat
l’activitat de transferència i aplicabilitat.

Criteri de selecció: per ordre d’inscripció
PLACES LIMITADES.

