Alta Capacitat Intel·lectual (ACI) al
Segle XXI: de l’Alt Potencial a
l'Eminència
5a Edició
Codi: 188025
Tipologia: Curs d'estiu
Crèdits: 2.00
Idioma: Català
Data d'inici: 15/07/2019
Data de finalització: 19/07/2019

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h Dijous de 16 a 18 h (treball en el projecte)
Lloc de realització: Escola Politècnica Superior - Campus de Montilivi
Places: 40

Preus i descomptes
Preu: 100 €
Curs 100% subvencionat per la FANJAC a les persones que hagin realitzat el Projecte Extracurricular 2019. 0€

Raons per fer el curs
Formació per poder conèixer les altes capacitats des del punt de vista de les bases neurològiques i amb els instruments de
mesura psicològics. Com aplicar estratègies d’intervenció educativa.
Els coneixements adquirits en aquest curs podran ser aplicats en el marc de la sisena edició del projecte extracurricular
organitzat per FANJAC en què participen uns cent seixanta nois i noies amb altes capacitats des de primer de primària
fins a batxillerat.

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada
edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què s'inscriguin. És a dir, només es

podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.

Presentació
Ajudar a conèixer la situació actual de les altes capacitats i proporcionar eines d’actuació a l’entorn educatiu.

Objectius
Clarificar científicament conceptes sobre les ACI des del neuroconstructivisme, adients al segle XXI.
Conèixer les variables neurofisiològiques i moduladores de l’expressió de l’alt potencial: el model de desenvolupament.
Orientar coherentment la mesura psicològica de l’alta capacitat intel·lectual.
Resposta educativa: ajustament i eficàcia.

A qui s' adreça
A docents, psicòlegs, pedagogs, alumnes de Magisteri i Psicologia i professionals de l’educació i la psicologia que vulguin conèixer
la situació actual de les altes capacitats i donar als alumnes amb altes capacitats eines d’actuació a l’entorn educatiu.

Requisits d'admisió
Ser un professional o estudiant universitari de l’àmbit de l’educació i la psicologia interessat en la formació en altes capacitats per a
la seva aplicació en el dia a dia.

Estructura modular
Projectes, Metodologies Àgils i Planificació en el Desenvolupament de les Altes Capacitats
Alta Capacitat Intel·lectual (ACI) al Segle XXI: de l’Alt Potencial a l'Eminència

Pla d'estudis
Alta Capacitat Intel.lectual (ACI) al Segle XXI: de l'Alt Potencial a l'Eminència
1. Natura i funcionament des del neuroconstructivisme
1.1. Bases neurobiològiques de l’ACI: la variable predictora.
1.2. L’expressió del potencial. Característiques intra i interpersonals: les variables moduladores.
1.2.1. El perfeccionisme: del potencial a l’excel·lència.
1.3. La gestió dels recursos: funcions executives i metacognició.
1.4. Tipus de resposta.
2. Repercussions del marc neuroconstructivista en el procés i instruments de mesura psicològica: la fiabilitat i l’estabilitat de
la mesura
3. Repercussions en el marc de la intervenció psicoeducativa: els innegables
3.1. Diferenciació del currículum, currículum compacte i enriquiment.
3.2. Eficàcia.

Titulació
Curs d'Estiu: Alta Capacitat Intel·lectual (ACI) al Segle XXI: de l’Alt Potencial a l'Eminència, per la Fundació UdG: Innovació i
Formació

Metodologia
Treball per projectes

Sistema avaluació
Avaluació contínua.
Assistència mínima al 80% de les sessions presencials del curs.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Maria Teresa Gómez Masdevall
Mestra, psicòloga i vicepresidenta de la FANJAC (Fundació d’Ajuda a Nens i Joves d’Altes Capacitats) de Catalunya. Coautora de
llibres i articles sobre educació, altes capacitats i emocions.

Teodor Jové Lagunas
Professor titular del Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors i membre del grup de recerca Comunicacions i
Sistemes Distribuïts de la UdG.

Toni Marco Gómez
Llicenciat en Psicologia i expert en el desenvolupament de la intel·ligència, capacitat superior i neuropsicologia per la Facultat
d’Educació de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Màster Universitari en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat per
la Universidad Internacional de La Rioja. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de Girona. Llicenciat en Teologia per l’ISCRG vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya. Treball:
EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) de Blanes.

Professorat
Sylvia Sastre i Riba
Catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universidad de La Rioja. Directora acadèmica del Màster Oficial en
Intervenció i Innovació Educativa de la Universidad de La Rioja. Codirectora del Màster Universitari: Neuropsicologia de l’Alta
Capacitat Intel·lectual de la Universidad de La Rioja. Codirectora del Màster Universitari: Trastorns de l’Espectre Autista de la
Universidad de La Rioja. Directora acadèmica del curs d’estiu Model Educatiu per al Desenvolupament de l’Alta Capacitat: el
Currículum Diferenciat, de la Universidad de La Rioja. Investigadora principal del Grup d’Investigació EICUR (Investigació
Cognitiva a la Universidad de La Rioja).

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats

Grup de Recerca de Comunicacions i Sistemes Distribuïts (BCDS) de la UdG

Alta Capacitat Intel·lectual (ACI) al Segle XXI: de l’Alt Potencial a
l'Eminència
Inici curs: 15/07/2019
Fi curs: 19/07/2019
Data tancament acta avaluació: 19/07/2019

Calendari
Data
15/7/2019

16/7/2019

17/7/2019

18/7/2019
19/7/2019
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Lloc
Escola Politècnica
Superior de la UdG.
PIII- Aula 05
Escola Politècnica
Superior de la UdG.
PIII- Aula 05
Escola Politècnica
Superior de la UdG.
PIII- Aula 05
Escola Politècnica
Superior de la UdG.
PIII- Aula 05

Inici matí
09:00

Fi matí
14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00
09:00

14:00
14:00

Inici tarda

Fi tarda

16:00

18:00

