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Eva Aguilar Mediavilla 
Doctora en Psicologia i màster en Logopèdia.
Professora titular d’universitat de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació.
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d’universitat de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació.

L’educació inclusiva depèn de tothom. A través 
d’aquesta oferta formativa hem volgut oferir 
una especialització diferencial, que permet 
identificar els trastorns del llenguatge i l’audició 
en un alumnat heterogeni com és el de les aules 
d’infantil i primària.

No detectar a temps un trastorn del 
llenguatge i l’audició pot suposar problemes 
de rendiment i de desenvolupament cognitiu, 
així com possibles dificultats d’adaptació 
que afecten significativament la formació 
integral de l’alumnat. Amb aquest postgrau et 
capacitaràs per realitzar una intervenció eficaç i 
individualitzada enfocada a tots i cadascun dels 
teus alumnes.

La nostra formació s’ofereix de forma completa 
o bé modular i independent, elegint només les
matèries que més t’interessen. Forma’t més i
implica’t per aconseguir entre tothom una
futura generació més preparada i millor.

En què consisteix?
L’objectiu general és formar especialistes en 
Audició i Llenguatge, professorat especialista 
necessari en tots els centres ordinaris per 
adequar la resposta a les necessitats educatives 
de tot l’alumnat en l’entorn més normalitzat 
possible.

L’especialista proporciona les eines d’atenció 
específica que requereix el professorat per 
permetre que tots els infants siguin presents, 
participin, i progressin dins l’escola.

Se sol·licitaran hores de formació docent a la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del 
Govern de les Illes Balears.

A qui va adreçat?
A graduats en Educació Primària amb la menció 
d’Audició i Llenguatge.
També graduats/diplomats/llicenciats en 
Educació Primària d’altres mencions, en 
Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, 
en Pedagogia, en Psicopedagogia o en 
Infermeria, tot i que el postgrau no habiilita per 
treballar com a mestre d’audició i llenguatge.



Estructura 

1. Introducció a les dificultats del llenguatge en el 
context escolar: models teòrics.

2. Bases biològiques del llenguatge.

3. Neuropsicologia del llenguatge oral i escrit.

4. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.

5. Bilingüisme i dificultats del llenguatge.

6. Dificultats del llenguatge derivades de dificultats 
en les funcions executives:  TDAH i trastorn del 
processament.

7. Dificultats auditives.

8. Trastorns del desenvolupament de la parla.

9. Trastorns del desenvolupament del llenguatge.

10. Dificultats en el procés d’adquisició i ús de la 
lectura i escriptura.

11. Trastorns del llenguatge associats a la paràlisi 
cerebral i/o trastorns motors.

12. Trastorns del llenguatge i la comunicació 
associats a trastorn de l’espectre autista.

13. Trastorns del llenguatge associats a dificultats 
cognitives.

14. Dificultats del llenguatge derivades de falta 
d’input: alumnat nouvingut i dificultats socials.

15. Detecció i avaluació de les dificultats de parla, 
llenguatge i comunicació.

16. Atenció a les dificultats del llenguatge a l’escola.

17. Disseny universal d’aprenentatge.

18. Taller d’entrenament en habilitats socials i 
comunicatives.

19. Exploració, prevenció i reeducació de la veu en el 
context escolar. 

20. Aplicacions didàctiques del llenguatge oral i jocs
de llengua.

21. Sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació.

22. Aprenentatge de la lectura en infants amb
dificultats del llenguatge.

23. Tècniques d’intervenció natural aplicades a
l’escola.

24. Material pel treball d’audició i llenguatge a
l’escola.

Els mòduls marcats es poden cursar 
aïlladament i podreu sol·licitar com a hores 
de formació docent de la Conselleria 
d'Educació.

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80% del curs.
Cada mòdul serà avaluat amb tasques específiques. 
Finalment, s’haurà de lliurar una activitat de 
transferència a l’escola dels continguts apresos al 
llarg del curs (2,7 ECTS).

En cas de matrícula parcial, caldrà assistir al 80% del 
mòdul per poder ser avaluat i obtenir les hores de 
formació de professorat.

El curs està format per un total de 25 mòduls



Professorat

• Dr. Adrover Roig, Daniel. Psicòleg, professor titular d’universitat del Departament de PAPE de la UIB.
Recerca sobre el desenvolupament cognitiu, el control atencional i l’experiència lingüística, a la UIB.

• Dra. Aguilar Mediavilla, Eva. Psicòloga, logopeda, professora TU de la UIB. Recerca en l’adquisició del
llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia, a la UIB.

• Alvarado, Helena. Psicòloga i pedagoga. Treballa actualment a l’Institut Balear de Pediatria i és
professora associada de la UIB. Coautora del Protocol de detecció i actuació de dislèxia de la Conselleria
d’Educació del Govern balear. Directora de l’àrea de Psicologia d’OIDEA.

• Dr. Bassa i Martín, Ramon. Professor emèrit de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar de la UIB.
Recerca centrada en didàctica de la llengua i la literatura, didàctica de les habilitats lingüístiques. Autor de
la col lecció De mica en mica.

• Bennàssar Cerdà, Caterina. Psicòloga especialista en TEA.

• Dra. Buil Legaz, Lucía. Professora doctora del Departament de PAPE de la UIB. Línies d’investigació
sobre trastorn específic del llenguatge, adquisició del llenguatge, bilingüisme i dilemes morals.

• Dra. de la Iglesia Mayol, Begoña. Professora doctora del Departament de PAPE de la UIB. Membre del
Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID).

• Dra. Esteller Cano, Àngels. Professora doctora del Departament de PAPE de la UIB. Abans, professora
de la Universitat Jaume I de Castelló.

• Juan Pastor, Eulàlia. Logopeda especialista en dificultats auditives de l’Hospital Son Llàtzer.

• Llobera O’Brien, Marina. Pedagoga terapèutica i logopeda. Va treballar al departament d’Orientació del
col legi Madre Alberta.

• Dr. López Penadès, Raül. Professor del Departament de PAPE de la UIB. Recerca en processos
psicològics com l’emoció, l’atenció, el llenguatge i la motivació i les seves manifestacions patològiques.

• Marín Palomar, Andrés. Logopeda i mestre funcionari d’audició i llenguatge de la Conselleria
d’Educació. Autor del mètode quinestèsic de lectura.

• Martorell Dols, Neus. Logopeda i fisioterapeuta  especialista en veu.

• Dra. Mulet Alcover, Esperança. Doctora en educació, logopeda i mestra d’audició i llenguatge de
diferents centres públics de Mallorca i responsable de l’equip d’atenció a la comunicació, llenguatge i
aprenentatge ECLA de la Conselleria d’Educació.

• Ortiz Elegido, Lluïsa. Mestra d’audició i llenguatge, ballarina, professora de dansa i exdirectora del CEIP
Rosa dels Vents. Actualment, a l’equip d’atenció primerenca de Llevant.

• Dr. Pérez Castelló, Josep. Psicòleg i professor TU del Departament de PAPE de la UIB. Especialista en
trastorns de la comunicació.

• Pascual de Juan, Marta. Mestra d’audició i llenguatge de diferents centres públics de Mallorca.

• Dra. Rosselló Ramon, Rosa. Professora TU del Departament de PAPE de la UIB. Del Grup de Recerca en
Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) i especialista en dificultats d’aprenentatge.

• Sánchez Azanza, Víctor. Psicòleg professor del Departament de PAPE de la UIB. Recerca en funcions
executives.

• Sastre Vidal, Miquela. Logopeda, mestra d’audició i llenguatge i professora del Departament de PAPE
de la UIB. Vocal de l’AELFA a Mallorca i responsable de l’equip d’atenció a la comunicació, llenguatge i
aprenentatge ECLA de la Conselleria d’Educació.

• Valera Pozo, Mario. Psicòleg general sanitari i membre del Departament de PAPE de la UIB, especialista
en dificultats socioemocionals relacionades amb els trastorns del llenguatge.



Dades específiques

Direcció:
Aguilar Mediavilla, Eva. Doctora en Psicologia i 
màster en Logopèdia.
Professora titular d’universitat de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Pérez Castelló, Josep A. Doctor en Psicologia. 
Professor titular d’universitat de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Nombre de places:
Mínim: 15
Màxim: 40

Criteris d’admissió dels estudiants
Es prioritzaran, tenint en compte la titulació i 
l’expedient acadèmic, de la manera següent:
1. Mestres especialistes en audició i llenguatge

en actiu.
2. Graduats en Educació Primària amb la menció

d’Audició i Llenguatge.
3. Graduats en Educació Primària d’una altra

menció i graduats en Educació Infantil.
4. Graduats/diplomats/llicenciats en Psicologia,

Logopèdia, Pedagogia o Psicopedagogia.

Modalitat: Presencial
Durada: 30 ECTS (172 hores presencials). 

Dates i horaris: inici 8 octubre
Presencial:
Els divendres de 17:30 a 21:00h i els dissabtes de 
9:30 a 14:00.
Campus UIB i edifici Sa Riera (residents a 
Mallorca)
Presencialitat virtual streaming:
Els divendres de 17:30 a 21:00h i els dissabtes de 
9:30 a 14:00.
Sessions síncrones amb streaming a través de 
ZOOM
Lloc de realització:
Edifici Guillem Cifre de Colonya, Campus 
universitari, els divendres
Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 
07122 Palma, els dissabtes.
Termini de matrícula
Fins al dia 28 de setembre, per a matrícula 
completa.
Fins al dia abans del començament del mòdul, 
per a matrícula parcial.

Consultau-ne el calendari al web del curs.

Preu i terminis:
El preu del curs és de 1150 euros.
Possibilitat de pagar en tres terminis: 450 euros 
en el moment de formalitzar la matrícula i dos 
pagaments més de 350 euros els mesos d’octubre 
i desembre.

El preu per mòdul és de 70 euros.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul lar-lo 
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes 
del curs complet, perquè es pugui impartir. 
Només es retornarà l’import de la matrícula en 
cas de no admissió de l’alumne o d’anul lació del 
curs.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/eual

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
 http://www.fueib.org/curs/eual




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• Wifi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent



