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L’alumne amb TDA-H
(REC7830473)

Objectiu general
Aquest curs té per objecte sensibilitzar, informar i formar a professors i equip
docent sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
així com dotar-los d’estratègies didàctiques, pedagògiques, psicològiques i
recursos en general que ajudin a la comprensió i maneig dins de l’escola de
l’alumne amb TDAH.

Objectius específics


Conèixer en què consisteix el Trastorn per Dèficit d’atenció amb o sense
hiperactivitat.



Aprendre a identificar un possible cas de TDAH a l’aula.



Aprendre recursos i eines de treball amb els alumnes amb TDAH.



Aprendre recursos i eines de treball amb les famílies d’alumnes amb TDAH.

Continguts


Característiques del TDAH.



Símptomes de detecció.



Causes del TDAH.



Tractament del TDAH.



Abordatge del TDAH a l’aula.

Metodologia
En cadascuna de les sessions hi hauran activitats pràctiques a realitzar, a part de
l’aportació teòrica inicial.
Davant qualsevol dubte l’alumnat podrà fer ús del fòrum per poder formular
consultes als tutors i companys.

Sessió 1
Presentació i adaptació a l’entorn de treball.
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Sessió 2
Definició del TDAH.
Manifestacions del TDAH.

Sessió 3
Factors associats al TDAH.

Sessió 4
Intervenció en el tractament del TDAH.

Sessió 5
Indicadors de TDAH al centre educatiu.

Sessió 6
Recursos per al professorat.

Sessió 7
Treball amb l’alumne amb TDAH.
Orientacions a les famílies.

Sessió 8
Recuperacions, qualificació i valoració del curs.
Aquesta sessió ha de servir per a poder superar aquelles activitats lliurades en
el seu moment i la seva avaluació sigui no superada o incompleta.
No es podrà presentar, en aquesta sessió, el 50% de les activitats del curs, si
en el seu moment no es va fer el corresponen lliurament.
La data de finalització de la formació, publicada al portal, no es podrà lliurar
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cap activitat, i els tutors, disposaran d’aquest dia per a introduir la qualificació
final del curs segon els criteris d’avaluació de l’activitat formativa.

Durada
La durada serà de 36 hores.

Preu
90 €

Perfil alumnat
Professorat d’infantil, primària, secundaria, Batxillerat, Formació Professional i
altres col·lectius interessats.

Programari utilitzat
Tot el programari es troba a Internet.

Avaluació
Per a superar el curs s’han d’entregar totes les activitats i haver superat el 80 %.
És imprescindible haver superat també l’última activitat dins del 80%. La
qualificació final del curs serà APTE, NO APTE o NO PRESENTAT.

Tutora
Laura Cerdan Rubio

Important:


Qualsevol curs que no tingui una matrícula mínima d'alumnes, pot ser anul·lat.



Una vegada que el curs estigui iniciat no es retornarà cap import de la matrícula.
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