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Pla de treball del curs “Els trastorns d’aprenentatge” 

 

El curs va dirigit a professionals que es dediquen a l’àmbit de l’educació o de 
la salut i desitgen formar-se sobre els trastorns de l’aprenentatge. En concret 
sobre el trastorn específic de la lectura o dislèxia, els trastorns específics de 
l’escriptura que són la disgrafia i la disortografia; i el trastorn específic de les 
matemàtiques o discalculia.  

És un curs teòric-pràctic organitzat en 5 unitats didàctiques, a més d’una sessió 
introductòria i una activitat final. En el cas de la sessió introductòria, es 
presenta el curs, la ponent i els/les participants. I en l’activitat final es 
realitzarà un petit vídeo sobre un dels trastorns d’aprenentatge treballats. 
Cada unitat consta de material teòric i pràctic, algunes sessions teòriques seran 
a través d’una sessió virtual i altres de lectura i aprofundiment de forma 
autònoma, per tal d’aplicar després els coneixements a un cas pràctic.   

 

Unitat introductòria 
 

Nom de l’activitat: presentació del curs i dels participants. 

Descripció: a través d’una sessió virtual, es presentarà la ponent, els 
participants, el contingut i la metodologia del curs.  

Objectius:  

- Conèixer les característiques dels participants i del curs. 
- Resoldre possibles dubtes. 

Avaluació: assistència a la sessió virtual. 

Data d’inici: 10 de juliol de 2023. 

Data final: 10 de juliol de 2023. 

Hora d’inici: 9h. 

Hora final: 11h. 
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Unitat 1: els trastorns d’aprenentatge 
 

Nom de l’activitat: els trastorns de l’aprenentatge 

Descripció: aprofundir en les característiques dels trastorns de l’aprenentatge, 
conèixer com estan recollits en els manuals diagnòstics i els subtipus que hi ha. 
Aprendre sobre el procés diagnòstic i el tractament.  

Objectius:  

- Conèixer què són els TA. 
- Conèixer el procés diagnòstic dels TA. 
- Conèixer els dos manuals diagnòstics. 
- Aprofundir en el tractament. 

Avaluació: realització del qüestionari. 

Data d’inici: 10 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h i 30 min.  

 

Nom de l’activitat: lectura d’articles sobre els trastorns de l’aprenentatge. 

Descripció: lectura d’articles relacionats amb els trastorns d’aprenentatge i 
participació en el fòrum donant la vostra opinió sobre uns fragments 
seleccionats dels articles.  

Objectius:  

- Començar a familiaritzar-se amb els TA. 
- Llegir i extreure les idees més importants dels articles. 
- Donar l’opinió de forma argumentada sobre les preguntes del fòrum. 

Avaluació: participació en el fòrum. 

Data d’inici: 10 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h. 
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Unitat 2: proves psicopedagògiques d’aprenentatges 
Nom de l’activitat: les proves psicopedagògiques relacionades amb els 
aprenentatges 

Descripció: a través d’una sessió virtual dinàmica es presentarà el contingut 
sobre la unitat 2.  

Objectius:  

- Conèixer les proves que avaluen lectura, escriptura i matemàtiques.  
- Realització d’un simulacre de la passació de les proves. 
- Aprendre a corregir les proves psicopedagògiques.  

Avaluació: assistència a la sessió virtual. 

Data d’inici: 11 de juliol de 2023. 

Data final: 11 de juliol de 2023.  

Hora d’inici: 9h. 

Hora final: 11h. 

 

Unitat 3: el trastorn específic de la lectura 
Nom de l’activitat: la dislèxia. 

Descripció: aprofundir en les característiques de la dislèxia, les causes, la 
simptomatologia, l’avaluació, el procés d’aprenentatge de la lectura, les 
manifestacions per etapes educatives, la intervenció i les adaptacions escolars.  

Objectius:  

- Aprofundir en coneixement sobre el trastorn específic de la lectura. 
- Conèixer la seva simptomatologia, diagnòstic, intervenció i adaptacions 

escolars. 

Avaluació: respondre al qüestionari. 

Data d’inici: 11 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h i 30 minuts. 
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Nom de l’activitat: Cas pràctic Míriam 

Descripció: aprofundir en el cas de la Míriam, a partir del diagnòstic plantejar 
els objectius de la reeducació psicopedagògica, activitats i possibles 
adaptacions escolars.  

Objectius:  

- Plantejar objectius i activitats per a la reeducació psicopedagògica. 
- Plantejar adaptacions escolars, tant metodològiques com curriculars. 
- Redactar de forma correcta un objectiu de treball. 

Avaluació: assistència i participació en la sessió virtual. 

Data d’inici: 12 de juliol de 2023. 

Data final: 12 de juliol de 2023.  

Hora d’inici: 9h. 

Hora final: 11h. 

 

Unitat 4: trastorn específic de l’escriptura  

 

Nom de l’activitat: la disgrafia i la disortografia. 

Descripció: aprofundir en les característiques de la disgrafia i la disortografia, 
les causes, la simptomatologia, l’avaluació, el procés d’aprenentatge de 
l’escriptura, les manifestacions per etapes educatives, la intervenció i les 
adaptacions escolars.  

Objectius:  

- Aprofundir en coneixement sobre el trastorn específic de l’escriptura. 
- Conèixer la seva simptomatologia, diagnòstic, intervenció i adaptacions 

escolars. 

Avaluació: respondre al qüestionari. 

Data d’inici: 12 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h i 30 min. 
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Nom de l’activitat: Cas pràctic Joan i Laura. 

Descripció: aprofundir en els dos casos, a partir de la descripció i 
reconeixement de les característiques de la disgrafia i de la disortografia. 
També plantejar els objectius i exercicis per a la reeducació psicopedagògica. 

Objectius:  

- Saber reconèixer les característiques de la disgrafia i la disortografia a 
partir de dos casos.  

- Plantejar objectius i activitats per a la reeducació psicopedagògica. 

Avaluació: assistència i participació en la sessió virtual. 

Data d’inici: 13 de juliol de 2023. 

Data final: 13 de juliol de 2023.  

Hora d’inici: 9h. 

Hora final: 11h. 

 

Unitat 5: trastorn específic de les matemàtiques  
Nom de l’activitat: la discalculia. 

Descripció: aprofundir en les característiques de la discalculia, les causes, la 
simptomatologia, l’avaluació, el procés d’aprenentatge de les matemàtiques, 
les manifestacions per etapes educatives, la intervenció i les adaptacions 
escolars.  

Objectius:  

- Aprofundir en coneixement sobre el trastorn específic de les 
matemàtiques. 

- Conèixer la seva simptomatologia, diagnòstic, intervenció i adaptacions 
escolars. 

Avaluació: respondre al qüestionari. 

Data d’inici: 13 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h i 30minuts. 
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Nom de l’activitat: Cas pràctic Marc 

Descripció: aprofundir en el cas del Marc, a partir del diagnòstic plantejar els 
objectius de la reeducació psicopedagògica, activitats i possibles adaptacions 
escolars.  

Objectius:  

- Plantejar objectius i activitats per a la reeducació psicopedagògica. 
- Plantejar adaptacions escolars, tant metodològiques com curriculars. 
- Redactar de forma correcta un objectiu de treball. 

Avaluació: assistència i participació en la sessió virtual. 

Data d’inici: 14 de juliol de 2023. 

Data final: 14 de juliol de 2023.  

Hora d’inici: 9h. 

Hora final: 11h. 

 

Activitat final: realització d’un vídeo o un mapa 
conceptual  
 

Nom de l’activitat: realització d’un vídeo o mapa conceptual 

Descripció: per tal de comprovar que han entès els continguts relacionats amb 
els trastorns d’aprenentatge, hauràs de realitzar un petit vídeo d’entre 5-10 
minuts o bé un mapa conceptual on expliquis les principals característiques 
d’un dels trastorns treballats. En parelles o forma individual. 

Objectius:  

- Distingir les característiques de cada trastorn. 
- Explicar de forma clara el contingut. 

Avaluació: realització i valoració de l’exercici.  

Data d’inici: 10 de juliol de 2023. 

Data final: 16 de juliol de 2023.  

Durada: 3h. 


