
PROFI233
Títol 
activitat

Docència adreçada a persones amb diversitat cognitiva

Tipus 
d’activitat

Curs de formació per al PDI

Impartit 
per

Aurora Sáez Rodríguez i Tàrek Lufti i Gilabert

Hores a 
certificar

12 (6 presencials i 6 entorn virtual)

Places 30
Dates:
Hora:
Lloc:

12 i 13 de setembre (presencial), 18 i 19 setembre (virtual)
De 16 a 19 h
Campus Catalunya (aula per determinar) i entorn Moodle

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquest  curs és una aproximació a les diverses eines i tècniques per a la docència

dirigida  a  persones  amb  diversitat  cognitiva.  Es  treballarà  la  importància  de

l’adaptació dels materials docents per a persones amb capacitats diverses, tenint

en compte  les  capacitats  de  cada  estudiant,  així  com la  realització  dels  canvis

necessaris en l’espai i el temps que dediquem a ensenyar cada contingut, donant

èmfasi en posar en valor l’autonomia d’aquestes persones.

Per altra banda, i partint dels principis de Disseny Universal de la Instrucció –DUI-,

s’oferiran orientacions per a la creació de materials docents digitals accessibles que

tinguin  en  compte  les  habilitats  i  capacitats  de  les  persones  amb  diversitat

cognitiva.

OBJECTIUS

 Aprendre noves tècniques d’ensenyament a través de dinàmiques i recursos
adaptats dirigits a persones amb diversitat cognitiva.

 Adaptar processos d’ensenyament-aprenentatge per a donar resposta a les
necessitats educatives de l’alumnat.

 Introduir-se en els plantejaments de Disseny Universal de l’Aprenentatge i el
Disseny Universal de la Instrucció.

 Introduir-se a la creació de materials docents digitals accessibles.

 Dissenyar una activitat d’aprenentatge i la seva avaluació considerant els
plantejaments del DUA i el DUI.



CONTINGUTS

 Aprendre a ensenyar a persones amb diversitat cognitiva: algunes pautes
per dirigir-nos a elles.

 Dinàmiques per treballar les habilitats socioemocionals amb persones amb
diversitat cognitiva.

 Breu introducció a la diversitat cognitiva.

 Mediació i Resolució de problemes a l’aula.

 Introducció al disseny Universal de l’Aprenentatge i Disseny Universal de la
Instrucció.

 Introducció a la creació de materials docents digitals accessibles.

 Orientacions per a la creació de materials digitals accessibles.

METODOLOGIA

 Sessions presencials: classes en grup, que permetran la reflexió i el debat
dels  principals  continguts,  així  com la  realització  de  diverses  dinàmiques
grupals pensades per a la posterior aplicació a l’aula.

 Sessions  virtuals:  les  persones  participants  a  la  formació  disposaran  del
materials recursos i activitats d’aprenentatge i avaluació a l’entorn virtual de
formació Moodle.

* Es requereix ordinador personal amb accés a internet per a poder seguir el
curs.

DESTINATARIS

PDI i PAS de la URV

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Assistència al 80% de les sessions i elaboració de les activitats d’aprenentatge.
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