
CURS DE POSTGRAU EN 

ALTES CAPACITATS EN L’ÀMBIT 
EDUCATIU I FAMILIAR 

NOVETAT | Curs 2018-2019 

                      ON LINE 

 Formar els professionals de l’educació, de la psicologia i 
de la pedagogia sobre els procediments bàsics per a la 
comprensió, valoració i intervenció en contextos inclu-
sius de l’alumnat que presenta altes capacitats in-
tel·lectuals. 

 Interpretar-les  i identificar-les  des de les neurociències, 
la psicologia i els processos d'ensenyament-
aprenentatge.  

 Identificar-les a partir de les diverses eines de detecció i 
de valoració, els límits, interpretacions i problemes que 
poden presentar els alumnes d’altes capacitats. 

OBJECTIUS 

A docents en general, psicòlegs, pedagogs i altres profes-
sionals de l’educació i la psicologia. També va dirigit a 
pares amb la formació bàsica suficient que tinguin interès 
a formar-se en el camp de les altes capacitats.  

A QUI S’ADREÇA 

 Titulació universitària 

REQUISITS D’ADMISSIÓ 

28 de setembre a les 18 h a l’aulari 1 de l’edifici Giroemprèn 

del Parc Científic i Tecnològic de la UdG. 

SESSIÓ INFORMATIVA 



Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació 
Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 | 17003 Girona  

Tel. 972 210 299  
A/e: info.fundacioif@udg.edu 
www.fundacioudg.org 
     @fudgif  
     facebook.com/FundacioUdG 

DURADA I CALENDARI  

6 ECTS*   
*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores de treball 
personal). 
Del 19 d’octubre de 2018 a l’11 de gener de 2019 

PROFESSORAT 

 Dr. Àngel Guirado i Serrat. Veure currículum a l’apartat 
Direcció. 

 Dr. Mercè Martínez Torres. Doctora en Psicologia, pro-
fessora titular del Departament de Psicologia Bàsica de la 
UB. Professora de diversos Postgraus i Màsters de la UB, 
autora de nombrosos articles i llibres sobre les altes capaci-
tats.  

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

PREU  

375 €*  
 
*No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG 
< FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA.> 

De l’1 de juny i fins a 20 dies abans de l’inici del curs. 

PROGRAMA 

1. Concepte, funcions, detecció, valoració de les altes 
capacitats. 
2. Compendi d’aprenentatges. Treball de recerca. 

DIRECCIÓ 

Dr. Àngel  Guirado i Serrat. Doctor en Psicologia, exins-
pector d’Educació i excoordinador de l’Àrea de Diversitat, 
especialitzat en altes capacitats. Tutor de Psicologia del 
Desenvolupament a la UNED, director de Postgrau d’Altes 
Capacitats, coordinador del Postgrau de Direcció de Cen-
tres Docents, i autor de diversos llibres i articles especiali-
tzats en Educació Especial i Altes Capacitats.  


