
CURS EN LÍNIA
Del 13 al 17 de juliol de 2020

ALTES CAPACITATS: UNA PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL

Aquest és el quart any de col·laboració consecutiva entre la UdL i la Fundació d’Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats (FANJAC) per 
organitzar un curs d’estiu sobre aquesta temàtica. Aquest any, a causa de la crisi sanitària, tindrà la forma de curs en línia. 

L’activitat que plantegem enguany ofereix a familiars d’infants amb altes capacitats, psicòlegs, mestres i professors (d’educació infantil, 
primària i secundària), pedagogs i psicopedagogs i, també, a l’alumnat dels dos darrers cursos de totes aquestes titulacions, la possibi-
litat de clarificar conceptes i actualitzar l’estat de la qüestió sobre les altes capacitats intel·lectuals (ACI).

Els objectius específics del curs són: identificar les característiques del bon funcionament intel·lectual a partir de l’observació i la reflexió 
personals i col·lectiva; associar les idees errònies als problemes d’identificació i substituir-les per altres de més ben construïdes des de 
l’experiència dels participants i l’argumentació científica; relacionar les altes capacitats amb determinades conductes i variables socio-
afectives; valorar els punts forts i febles de les diverses manifestacions de les altes capacitats en contextos escolars, socials i familiars; 
discutir estratègies d’identificació, instruments i resultats, així com els seus límits i efectes; analitzar els possibles efectes d’una doble 
excepcionalitat a partir de la casuística i l’intercanvi d’experiències, i combinar estratègies de treball personal que atenguin les necessi-
tats educatives de l’alumnat amb ACI.

Llengua d’impartició: Català preferentment. 

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

Equip docent: Àngel Guirado Serrat (UNED)

Durada:  a) 20 hores
  b) 50 hores (20 de guiades per l’equip docent + 30 de treball autònom dels alumnes). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i socis FANJAC / 90,00 € la resta

Places: 20

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

METODOLOGIA
Cada sessió alternarà una part d’exposició de continguts per part del professor, amb una part més pràctica i una altra de posada en comú 
de les activitats realitzades. 
Aquest curs en línia centrarà fonamentalment les activitats d’aprenentatge en l’autonomia dels assistents. Per això es redueix el temps 
d’exposició del professor i s’incrementa el de treball del alumnes, que podrà ser individual o en grup (en funció del nombre de matriculats).
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Patrocinen:

Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020

2 ECTS reconeguts per la UdL: 
20 hores guiades per l’equip 
docent + 30 hores de treball 

autònom dels alumnes



PROGRAMA  

Dilluns 13 
 Àngel Guirado
09.00-10.00 h Presentació del curs (distribució del temps i de les 

activitats a realitzar).
 Conceptes associats a les ACI. Els models actuals 

d’identificació. Introducció i procediments de detecció 
de les altes capacitats.

10.00-10.30 h Activitat proposada (1).
10.00-10.30 h Posada en comú (2).
11.15-12.15 h Procediments d’identificació de les altes capacitats. 

Perfils, característiques i riscos associats. 
12.15-12.45 h Activitat proposada (1).
12.45-13.00 h Posada en comú (2).
 
Dimarts 14 
 Àngel Guirado
09.00-10.00 h Límits dels instruments i procediments d’ús. Experi-

ències docents.
10.00-10.30 h Activitat proposada (1).
10.00-10.30 h Posada en comú (2).
11.15-12.15 h Altes capacitats intel·lectuals i neuroeducació. Fun-

cions executives i altres funcions clau: emocionals, 
socials i afectives.

12.15-12.45 h Activitat proposada (1).
12.45-13.00 h Posada en comú (2).
 
Dimecres 15 
 Àngel Guirado
09.00-10.00 h Altes capacitats intel·lectuals i neuroeducació. Fun-

cions executives i altres funcions clau: sensibilitat i 
sentiments. El pes de la genètica i de l’ambient.

10.00-10.30 h Activitat proposada (1).
10.00-10.30 h Posada en comú (2).
11.15-12.15 h Obstacles en la identificació, estils d’aprenentatge i 

dobles excepcionalitats.
12.15-12.45 h Activitat proposada (1).
12.45-13.00 h Posada en comú (2).
 
Dijous 16 
 Àngel Guirado
09.00-10.00 h Obstacles en la identificació: prejudicis i estereotips. 

Afectacions i pautes a seguir.
10.00-10.30 h Activitat proposada (1).
10.00-10.30 h Posada en comú (2).
11.15-12.15 h Principals estratègies d’intervenció a l’aula i factors 

no intel·lectuals moduladors de les capacitats.
12.15-12.45 h Activitat proposada (1).
12.45-13.00 h Posada en comú (2).

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

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

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu que 
no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. Les persones que ja hi estiguin 
matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls hi oferirà 
l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.

Per a més informació sobre el curs:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

 
Divendres 17 
 Àngel Guirado
09.00-10.00 h Altres estratègies d’intervenció curriculars i extraes-

colars. Informes i plans de treball personalitzats.
10.00-10.30 h Activitat proposada (1).
10.00-10.30 h Posada en comú (2).
11.15-12.15 h Enriquiment per a tot un grup/escola: principis i condi-

cions.
12.15-12.45 h Activitat final (1).
12.45-13.00 h Posada en comú i cloenda (2).

(1) Activitat, proposada segons el tema de la sessió, amb una durada 
màxima de mitja hora. Constarà d’una reflexió, d’un pensament o 
d’una idea breu que es generarà a partir d’una pregunta plantejada 
pel professor. El resultat es transcriurà en un document de text que 
conservarà cada estudiant. Si les activitats es poden fer en grups, 
es constituiran de manera aleatòria a l’inici del curs i es mantindran 
fins al final. El treball de grup es faria a través d’una xarxa social a 
determinar (WhatsApp o Slack, per exemple).

(2) La posada en comú es faria mitjançant intervencions individuals 
aleatòries o a través d’un representant del grup, en funció del nom-
bre d’inscrits. El resultat de l’activitat es lliurarà a través del campus 
virtual per acreditar l’assoliment dels objectius del curs. 


