CURS D’ORIENTACIÓ EN MODULACIÓ PEDAGÒGICA

Descripció del curs
Es tracta d'un curs articulat en 5 mòduls que pretén posar la Modulació Pedagògica
a l'abast de qualsevol professional que atengui (o desitgi fer-ho) a familiars de
persones amb una greu discapacitat.
De la teoria a la pràctica hi ha un pas, el format pretén acompanyar en la posta en
marxa d’un procés de MP: Els alumnes participants es comprometen a dur a la
pràctica un procés de Modulació Pedagògica amb una família del seu centre al llarg
del curs. Durant les sessions rebran el seguiment, assessorament i orientació
necessaris per a fer-ho. Les sessions es basen en el treball de cas de l’alumne.
Es pretén que professionals de perfils diferents i d'àmbits diferents, trobin, creïn,
comparteixin i donin a conèixer nous espais i noves formes d'acompanyament a les
famílies.
És un curs pensat eminentment per a persones amb la motivació i l'empenta
necessàries per a contribuir a canviar velles estructures, construir, crear i compartir
amb els altres!

Objectius
•
•
•

•
•

Aprendre a realitzar un procés de Modulació Pedagògica en el propi àmbit
professional.
Conèixer i reconèixer els elements pedagògics i didàctics necessaris per a
ensenyar a familiars.
Augmentar els recursos de comprensió de les possibilitats, límits i
necessitats de cadascú a l'hora d'aprendre.
Poder formular el QUÈ, COM i QUAN d'un procés de Modulació Pedagògica
de manera individual i en equip.
Contribuir a canviar en qualsevol entorn i des de qualsevol perfil professional
velles estructures que no faciliten el suport a les famílies.

Continguts
•
•

Plantejament, seguiment i avaluació d'un cas plantejat per l'alumne.
Revisió de les estratègies d’ensenyament- aprenentatge treballades en el
Curs I (Eines per ensenyar)

Metodologia
S'utilitzarà el llibre "Modulació Pedagògica: Un punt de suport" que servirà com a
manual del curs. Es treballarà la teoria a partir de reflexions, anàlisi de vídeos,
treball en grups, postes en comú i exposicions teòriques.

És condició imprescindible que cada alumne realitzi gravacions i que les
porti a cada sessió. En la primera sessió caldrà dur l’Anamnesi de MP
complimentada.
L'alumne aprendrà tant de la seva pròpia pràctica entre sessions, com de les
orientacions i revisions que rebrà durant el curs, així com dels exemples de
processos que treballaran els altres alumnes.
En el cas d'assistir fins a 3 alumnes d'un mateix centre podran compartir el mateix
cas si s'acorda que això afavoreix la integració del procés de Modulació Pedagògica.

Dirigit a
Tot aquell professional de l'àmbit educatiu i/o sociosanitari que tinguis ganes de
aportar més coneixements i recursos a les famílies d'una forma totalment activa i
co-responsable.
Només per a persones amb ganes d'innovar, crear i de pensar de manera
diferent les coses de sempre. Per a persones compromeses amb la seva
tasca, amb esperit constructiu i vocació de servei.

Requisits
•
•

•

Estar exercint en la pràctica en el moment de realitzar els mòduls.
Tenir la possibilitat, disposició i responsabilitat de poder realitzar el
seguiment d'un cas pràctic i dur-ne gravacions al llarg del curs. En cas que
això no es faci, no es podrà donar el títol.
Haver realitzat abans un Curs Modulació pedagògica I: Eines per ensenyar

Durada
35 hores repartides en 7 mòduls de 7 hores cadascú.

