
 

 

 CURS ONLINE 
 

ALTES CAPACITATS:  MESURES D’INTERVENCIÓ 
PSICOEDUCATIVA I SOCIO-EMOCIONAL 

 
 

Data 21 de novembre de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.  
Durada 4 hores 

Núm. de places 60 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, estudiants màster PGS i altres 
professionals. 

Objectius 

§ Aquest taller vol donar una visió global del que entenem per altes capacitats i 
concretar els diferents perfils que ens podem trobar dins de l’aula. 

§ L’objectiu és oferir estratègies i mesures per aquests nens i nenes per poder 
contribuir i propiciar un bon desenvolupament tant intel·lectual com socio-
emocional. 

Metodologia Exposició temàtica, anàlisis de casos pràctics i treball grupal. 

Programa 

§ Què entenem per altes capacitats. Diferents concepcions i mites. 
§ Avaluació, diagnòstic diferencial i doble excepcionalitat. 
§ Estratègies d’intervenció educativa. 
§ Estratègies d’intervenció socio-emocional. 
§ Anàlisis de casos pràctics. 

Ponent 

SANDRA TARRAGÓ GALIMANY 
Psicòloga infantil-juvenil Col·legiada núm. C-8379. Directora del Centre UDAC (Unitat 
d’atenció a les altes capacitats). Especialitzada en Persones amb Altes Capacitats. Títol 
d’Experta Universitària en Altes Capacitats (Diagnòstic i Educació dels alumnes amb Alta 
Capacitat). Membre del grup de treball d’ Altes Capacitats (GTAC) del Col·legi de 
Psicologia de Catalunya. Màster en Teràpia Cognitiva-Social (Universitat de Barcelona). 
Màster en Trastorns de l’Aprenentatge (universitat de Vic). 
 
VICTORIA GONZÁLEZ CANTARERO 
Psicòloga col·legiada B-01981. Directora del Centre “Animam· Psicologia Integral”. 
Especialitzada en Dificultats d’Aprenentatge, TDAH i Altes Capacitats Intel·lectuals. 
Professora d’Avaluació i Assessorament psicopedagògic” a la Universitat de les Illes 
Balears. Coordinadora d’Inclusió a l’Escola “Mallorca International School”. Membre del 
grup de treball de Psicologia de l’Educació del COPIB. Màster en Psicoteràpia Familiar 
Sistèmica. Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats en Psicologia de la Comunicació: 
Interacció Social i Desenvolupament Humà. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats  5  € 



 

 

 

§ Altres professionals 30 € 

Devolució 
matrícula 

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 19 de novembre de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20201121ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmissió per l’aplicació Zoom. 


