ACO - Associació Catalana d’Orientació
Av. Diagonal, 340 - entl. 2a ● 08013 Barcelona

www.acorientacio.org
☏608 895 319 ●  formacio@acorientacio.org

L’ACO Associació Catalana d’Orientació, fundada l’any 1986, és una associació de professionals interessats en contribuir al
desenvolupament de l’orientació, ja sigui en el context educatiu, laboral, en els medis comunitaris o en les organitzacions.
Entenem l’orientació com un procés d’ajut a les persones al llarg de tota la vida i en tots els aspectes. Això inclou orientació
per a la construcció de la carrera, orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge, orientació professional, atenció
a la diversitat, orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà, etc.
Els nostres objectius són, entre d’altres, impulsar i promoure l’orientació des de la perspectiva científica així com potenciar
contactes i trobades entre els actuals i els futurs professionals de l’orientació.
L’ACO realitza diverses activitats, entre elles l’organització de cursos i seminaris per a la formació contínua i el reciclatge
professional, celebració de jornades, conferències i xerrades sobre temes monogràfics relacionats amb l’orientació,
publicació de treballs i experiències a la web de l’Associació i contactes amb les institucions públiques i associacions.

Taller: ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ A LA DIVERSITAT (INCLUSIÓ EDUCATIVA I SOCIAL)
OBJECTIU GENERAL
Comprendre, analitzar i treballar amb les implicacions educatives de la diversitat a l'aula.
Contextos educatius i/o formació:
Centres escolars:
▪ Primària
▪ Secundària
Educació no formal:
▪ Educació d'adults
▪ Desenvolupament comunitari
▪ Centre cultural

OBJECTIUS ESPECÍFICS
▪ Conèixer les Necessitats Educatives Especials i Específiques, Personals i Socials de l'alumnat.
▪ Detecció de la NEE i Socials que influeixen en el seu aprenentatge.
▪ Intervenció educativa orientada a la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials i
específiques.
▪ Intervenció educativa inclusiva adreçada a la participació de tots els alumnes de l'aula.
▪ Conèixer els recursos territorials.

CONTINGUTS
Els espais dirigits a la formació, assistència, orientació i educació obligatòria acullen un alumnat únic, amb els
seus interessos i dificultats.
▪ Conèixer les necessitats especials i específiques, en els seus diferents nivells:
- N. Evolutiu i de desenvolupament
- N. Familiar
- N. Emocional
- N. Comunitat i Social
▪ Diverses metodologies: agrupament, diferenciació, adaptació, individualització, recursos.
- Adaptació per a treballar el grup classe
- Adaptació individualitzada
▪ Afavorir la interacció i reforçar els aspectes cooperatius.
▪ Afavorir els aprenentatges interactius i autònoms
▪ Assessorament a la família i/o alumne a nivell:
- Educatiu
- Social
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METODOLOGIA
Taller pràctic.
Treball de casos.

DESTINATARIS
El curs va adreçat als professionals que es dediquen al món de l’orientació: psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs,
i a altres professionals com professors, mestres, treballadors socials i educadors socials especialitzats en
intervenció social, orientació laboral, educativa i/o professional. També és adient per a estudiants universitaris
i per a futurs professionals d’aquests àmbits.

DOCENT
Eva López i Ferrer
Psicòloga clínica sanitària
Especialista en Altes Capacitats Intel·lectuals
Psicòloga i gerent, centre MENTOR CLINIC S.C.P.P. Barcelona

LLOC I DURADA
Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona
Data: dissabte 17 de novembre de 2018
Horari: de 10h a 14h
El curs consta de 4 hores presencials
Es lliurarà certificat i material facilitat pel docent

PREU
Socis: 36€ - No socis: 48€ (*)

INFORMACIÓ
ACO – Associació Catalana d’Orientació · Telèfons: 934 594 123 - 608 895 319
www.acorientacio.org - e-mail: formacio@acorientacio.org

INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES13 2100 0365 33 0200146766, indicant “Inscripció curs
Orientació i Intervenció a la Diversitat” i el vostre nom i cognoms. Enviar comprovant de pagament per correu
electrònic indicant el nom, els cognoms i un telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que l’import del curs no s’hagi satisfet. ACO es
reserva el dret de canviar la data de realització del curs o bé d’anul·lar-lo si no s’assoleix un nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24€. Més informació a la web.
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