PREU
1.350 € per a nous col·legiats (inclòs en el preu el primer
any de col·legiació)

1.150 € per a persones col·legiades i precol·legiades

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA

* Inclosa assegurança d’accidents / No inclosa l’assegurança de responsabilitat
civil (12 euros aprox.).

INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA
període d’inscripcions fins 16/10/2020

AVANTATGES
DE SER COL·LEGIAT O COL·LEGIADA
•
•

•
•

•
•

Acreditacions d’expertesa
Accés a la biblioteca:
•• Servei presencial i a domicili
de préstec de tests
•• Correcció informàtica de tests
•• Consulta de base de dades
especialitzades (Psycodoc / ProQuest
/ ebrary)
Assegurança de responsabilitat civil
Assessorament:
•• Fiscal
•• Jurídic
•• Professional
Borsa de treball
Correu electrònic elteunom@copc.cat

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descomptes exclusius en empreses
i serveis:
•• Beneficis derivats de la signatura de
convenis amb d’altres entitats
Directori professional
Formació
Lloguer de sales
Participació activa al COPC a través de
seccions professionals i grups de treball
Participació en projectes solidaris
(Psicoxarxa)
Projecte Mentoring
Presentació dels teus llibres
Publicitat
Segell col·legial

95 hores de
formació teòrica i
entre 400 i 700
hores de formació
pràctica en
entorns reals

SEGONA
EDICIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya / Escola Pràctica
C/ Rocafort 129, baixos
T. (93) 247 86 50

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ

@copc_cat
www.copc.cat
Les persones
interessades han de
contactar a través del
correu electrònic:
escolapractica@copc.cat

ESCOLA PRÀCTICA
PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA
* Formació teòrica: Del 2 de novembre fins al 26 de novembre de 2020,
de 10.00 a 15.00 hores, 95 hores en modalitat en línia.

PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

* Inici formació pràctica en empreses:
(amb un mínim de 400 hores i un màxim de 700 hores).

A QUI VA DIRIGIT
Aquest programa formatiu està dissenyat per a psicòlegs i psicòlogues
acabats de graduar i estudiants de l’últim curs del Grau de Psicologia.

FORMACIÓ PRÀCTICA
La formació pràctica es desenvoluparà en empreses reals, sota la supervisió
i seguiment de l’equip de professionals del COPC i de les empreses
col·laboradores mitjançant la signatura d’un conveni de pràctiques.

OBJECTIU
L’objectiu del programa és donar una formació en l'àmbit de la psicologia
de l’educació, especialitzada i essencialment pràctica, que permeti millorar
l’ocupabilitat dels participants i garanteixi una millor projecció professional
mitjançant l’aplicabilitat dels coneixements universitaris a l’entorn laboral.

Formació centrada en la qualitat i en el desenvolupament de competències
professionals en entorns reals.

FORMACIÓ TEÒRICA / MÒDULS
Ètica i deontologia (5h)

I

•
•
•
•
•

III

•
•
•
•
•
•

Rol i perfil del psicòleg o psicòloga educativa (15h)

II

Psicologia de l'educació: normativa.
Enfocaments constructivistes en educació.
Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris.
Els plans educatius integrals territorialitzats.
Els plans educatius d'entorn.

Funció docent del Ps. Educatiu (10h)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Planificació general del curs. Programació. Treball i projectes. Avaluació.
Paper de dinamitzador de les organitzacions (innovació, disseny, etc.).
Assessor educatiu (processos d'aprenentatge, noves estratègies ...).
Processos d'orientació personal i grupal.

Família, escola i centres (10h)
•
•
•
•
•
•

Tipus de famílies i formació per a famílies.
Educació en valors.
L’entrevista.
Els grups d’ajuda a la criança.
L’adolescència i la família.
Els programes de formació de les famílies i les relacions família-escola.

VIII

Estratègies per a l'atenció i orientació a l'alumnat amb NEE i a les seves famílies.
Coneixements i instruments d'anàlisi per a la detecció de les NEE
Desenvolupament projectes i programes d'innovació en l'àmbit de l'educació especial.
Descripció instruments intervenció.
Atenció a la diversitat: Conceptes, principis metodològics, marcs d'actuació.
Atenció a la diversitat d'alumnes amb dificultats predominants en la dimensió motriu i
sensorials. Atenció a la multiculturalitat.

Convivència en contextos educatius (15h)

VI

VII
IV

Detecció i intervenció NEE (30h)
(NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS)

V

• Principis ètics i deontològics a la professió.

Normes i límits.
Reglaments de règim intern decentre.
Educació en valors.
Resolució de conflictes.
Assetjament escolar.
Treball col·laboratiu.

Noves tecnologies (5h)
• L'educació formal i escolar en la societat digital. Impacte i usos de les TIC
en l'educació formal.
• El disseny d'entorns d'aprenentatge basats en les TIC.
• Les TIC i l'aprenentatge al llarg de la vida.
• Programes educatius

Orientació professional (5h)
• Orientació laboral: eines per a la recerca de feina.

