
 

 

 

CURS: 

PROCEDIMENT DIAGNÒSTIC I ELABORACIÓ 
D'INFORMES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 
 

Dates 17 i 18 de maig de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 16:00 h. a 20:00 h.  
Dissabte,  de 10:00 h. a 14:00 h.  

Duració 8 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

 

▪ Oferir instruments i procediments que permeten realitzar un diagnòstic eficaç en 
l'àmbit educatiu a fi d’aplicar mesures educatives especialitzades, diferents de 
l'atenció educativa ordinària 

▪ Distingir entre mesures de prevenció primària, cribratge i prevenció secundària, 
diagnòstic en psicologia educativa 

 

Metodologia 
Es partiria de l'informe en psicologia educativa com a instrument per a determinar 
l'atenció educativa especialitzada. 

Programa 

 

 

▪ Introducció 
▪ Es pot fer diagnòstic en psicologia educativa? 
▪ Model d'informe 
▪ Models de recollida d’informació (entrevistes, famílies, centres educatius) 
▪ Proves de cribratge 
▪ Proves per al diagnòstic dels diversos trastorns: instruments de caràcter general: 

escales d'intel·ligència, de desenvolupament, de memòria, percepció, funció 
executiva, de conducta... 

▪ Instruments de caràcter específic: segons el tipus de trastorn que estiguem 
determinant, per exemple per determinar tea (ADI-R, A TS 2...). 

 

Ponent 

MARÍA DEL CARMEN MONTES REGUERA 
Psicòloga (col·l. AN-000341). Orientadora a EOE Jerez 1. Coordinadora de l’Equip 
d’Orientació. Vocal de la Junta directiva de la Divisió de l'Àrea de Psicologia Educativa del 
Consell General de la Psicologia d'Espanya. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 65 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 35 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

45 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 2 de maig de 2019.  
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/20190517MA). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190517MA

