
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula 
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu 
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LLEIDA
De l’1 al 12 de juliol de 2019



12L9

ALTES CAPACITATS 
INTEL·LECTUALS: ASPECTES 
EMOCIONALS I INTERVENCIONS 
EDUCATIVES

Del 8 a l’11 de juliol de 2019
Lleida 

Aquest serà el tercer any en què diferents membres de la comunitat 
universitària de la UdL ajuden la Fundació d’Ajut a Nens i Joves amb 
Altes Capacitats (FANJAC) a organitzar un curs d’estiu sobre aques-
ta temàtica. Aquest curs suposa una continuació lògica del darrer, tot 
i que també es pot cursar sense haver fet l’anterior. 
L’activitat que plantegem per a aquest curs suposa oferir a pares, 
psicòlegs, professors (professionals d’educació primària, secundària 
i infantil), mestres, pedagogs i psicopedagogs (i també a l’alumnat 
de totes aquestes titulacions) un aprofundiment en els coneixements 
necessaris per comprendre les característiques, el desenvolupa-
ment, els aspectes emocionals i la intervenció́ educativa que reque-
reixen els nens i adolescents amb altes capacitats intel·lectuals. 
Els objectius bàsics d’aquest curs són que els alumnes aprenguin a 
distingir els diferents tipus d’altes capacitats que hi ha (superdotació, 
talents...); els estereotips i la realitat d’aquests nens; la identificació, 
tant dins de l’aula com mitjançant tests estandarditzats; com enten-
dre’ls de manera efectiva; factors de risc que tenen; com fer les actu-
acions acadèmiques/educatives que necessiten i, especialment, què 
fer quan apareix la desmotivació́ i el fracàs acadèmic. 
La metodologia bàsica del curs consistirà en una introducció teòrica, 
si bé serà eminentment pràctic i es treballaran tot tipus de casos, tant 
els ordinaris com els més complexos. 

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Jorge Moya Higueras (Departament de Psicologia de la 
UdL) i Martí Sans Cisquella (president de la Fundació d’Ajut 
a Nens i Joves amb Altes Capacitats)

Equip docent Leopold Carreras i Truñó (psicòleg) i Milagros Valera Sanz 
(pedagoga)

Durada a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de 
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 40

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

2 ECTS reconeguts per la 
UdL: 20 hores presencials + 

30 hores de treball autònom de 
l’alumnat

PROGRAMA    

Dilluns 8
Leopold Carreras

09.00-11.00 h Breu introducció a les altes capacitats intel·lectuals
11.30-14.30 h Conceptes psicològics, models i avaluació. Casos 

pràctics

Dimarts 9 
Leopold Carreras

09.00-11.00 h Diagnòstic i orientació psicològica i psicopedagògica
11.30-14.30 h Casos pràctics

Dimecres 10 
Milagros Valera 

09.00-11.00 h Intervenció psicoeducativa en la doble excepcionali-
tat
Alumnes desmotivats i talents creatius 

11.30-14.30 h Conceptes psicològics, models i avaluació. Casos 
pràctics

Dijous 11 
Milagros Valera 

09.00-11.00 h Metodologies i estratègies generals per respondre a 
les individualitats de l’aula

11.30-14.30 h Exemples de plans de suport individualitzats per a 
altes capacitats i d’intervencions educatives. Casos 
pràctics 


