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Els nostres
ponents

Disposem d’un equip multidisciplinari de ponents que van des de la 
logopèdia fins a la pedagogia, passant per la psicopedagogia, la psi-
cologia, la neuropediatria i la teràpia familiar sistèmica, entre d’altres. 

Els nostres ponents aporten anys d’experiència en l’àmbit de la in-
tervenció i la pràctica diària, la innovació i la recerca.

Mireia Sala
Logopeda i pedagoga

Ignasi Ivern 
Dr. en Psicologia 

i logopeda

Carme Huguet 
Mestra i logopeda

Anna Bayo
Pedagoga

Ana Sanguinetti
Neuropsicòloga

Marta Santarén
Dra. en Psicologia

Eugènia Russi
Neuropediatra

Neus Abrines
Dra. en Psicologia

Clàudia Roca
Logopeda

Edgar Gonzàlez
Docent i expert en 

Intervencions 
Sistèmiques FEATF

Cristina Pellicer
Psicòloga

Enriqueta Garriga
Psicòloga, Mestra 

i logopeda



Catàleg

2019

Equips docents
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Associació
Institut
Trivium
Formació

Formacions 
acreditades pel 
Departament d’Educació

Les dificultats de 
llenguatge i 
aprenentatge 
en el marc de 
l’escola 
inclusiva

          
 

Dirigides a          
 Docents, psicòlegs, 

pedagogs, educadors, 
logopedes i mestres de 

l’àmbit escolar. 

Discalcúlia i 
dificultats de 
competència 
matemàtica: 
identificació i 
intervenció

          
 
Intervenció en 
l’alta capacitat 
intel·lectual. 
Identificació i 
estratègies 
metodològiques 
generals

          
 

Metodologia 
i organització 
d’una aula 
inclusiva

Des de l’Associació Institut Trivium Formació s’ofereixen 
formacions específiques en l’àmbit de la intervenció 
psicopedagògica i logopèdica amb una  metodologia i una 
pràctica basada en l’evidència.

Presencial

20 h

Presencial + online

15 h

Es poden realitzar les 
formacions al centre 
educatiu?

Sí, totes les formacions es poden fer fora de les instal·lacions de Trivium a 
les seus dels col·lectius i/o institucions que hi estiguin interessats. 
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres via email 
info@trivium.cat
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Les dificultats de llenguatge i 
aprenentatge en el marc de 
l’escola inclusiva

          

20 h
5  jornades

Objectius

Programa

Ponents:
Mireia Sala 
Carme Huguet
Ignasi Ivern
Marta Santarén
Neus Abrines
Ana Sanguinetti
Anna Bayo
Clàudia Roca
Edgar Gonzàlez

Dates:
1 -5 de juliol del 2019

Dirigit a:
Docents, psicòlegs, 
pedagogs, educadors, 
logopedes i mestres de 
l’àmbit escolar,

Modalitat:

Presencial

Places:

18

Cost:
165 €

Horari:
de 9.30 a 14 h

Lloc:

Formació 
acreditada pel 
Departament 
d’Educació

BLOC 1

Comunicació i 
llenguatge oral dins 
l’aula.

BLOC 2

Les dificultats i els 
trastorns de 
llenguatge i 
d’aprenentatge a 
Primària i 
Secundària.

BLOC 3

Intel·ligència: 
de la discapacitat a 
les altes capacitats.

Proporcionar eines 
i recursos  als 
docents perquè  
puguin detectar els 
nens i nenes amb 
dificultats 
d’aprenentatge.

Aplicar estratègies 
per crear entorns 
d’aprenentatges 
flexibles.

Dissenyar i realitzar 
suports i 
personalitzar 
aprenentatges.

Millorar 
les pràctiques 
educatives dins de 
l’aula.

Emprar estratègies 
per intervenir de 
forma global en 
nens i nois amb 
dificultats 
d’aprenentatge i 
de la conducta.

Incorporar 
coneixements 
científics de la 
neurociència i 
traslladar-los a la 
pràctica dins de
l’aula.

BLOC 1

Mesures i suports 
per atendre la 
diversitat  a l’aula.

BLOC 2

 Les relacions dins 
de l’aula i amb la 
família.

Contribuir a 
l’actualització 
científica, tècnica, 
didàctica i 
professional del 
professorat.

Trivium Gràcia
Torrent de l’Olla, 204
08012 Barcelona

Inscripció: https://instituttrivium.typeform.com/to/qdDhHM
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Discalcúlia i dificultats de 
competència matemàtica: 
identificació i intervenció.

15 h
3 jornades

Ponents:
Anna Bayo 
Ana Sanguinetti

Dates:
3-4 i 5 de juliol 

Dirigit a:
Docents, psicòlegs, 
pedagogs, educadors, 
logopedes i mestres de 
l’àmbit escolar,

Modalitat:
12 h presencial  
3 h online

Places:
18

Cost:
110 €

Horari:

Lloc:

Dimarts 
de 15.30 a 19.30 h

Dimecres 
de 15.30 a 19.30 h

Dijous
de 15.30 a 19.30 h

Formació 
acreditada pel 
Departament 
d’Educació

Objectius

Programa

BLOC 1

Desenvolupament 
del sentit numèric 
(iniciació)

BLOC 2

Identificar 
les dificultats 
d’aprenentatge de 
les matemàtiques.

BLOC 3

Intervenció de la 
discalcúlia i les 
dificultats de 
competència 
matemàtica.

Analitzar quines 
són les dimensions 
que integren el 
coneixement de la 
competència 
matemàtica.

Reflexionar sobre 
l’observació, el 
desenvolupament 
i l’avaluació de les 
competències 
matemàtiques.

Dissenyar recursos 
i materials 
alternatius que 
tinguin en compte 
els alumnes amb 
dificultats 
específiques en 
l’àrea de 
matemàtiques.

Proposar recursos i 
materials 
alternatius per
treballar la 
comprensió i el rao-
nament matemàtic.

Facilitar eines per 
seqüenciar els 
continguts de 
competència 
matemàtica.

Analitzar 
mecanismes que 
facilitin la 
comprensió i 
resolució de 
problemes 
matemàtics.

Establir relacions 
entre els diferents 
conceptes 
matemàtics, així 
com entre els 
diversos significats 
d’un mateix 
concepte.

Ajudar a identificar 
les matemàtiques 
implicades en 
situacions quotidia-
nes per poder crear 
situacions que es 
puguin relacionar 
amb idees concre-
tes.

Donar eines per 
utilitzar el 
llenguatge verbal 
com a 
vehícle per introduir 
idees i processos 
matemàtics.

Analitzar el 
procés de resolució 
de problemes per 
tal d’optimitzar el 
moment 
d’ensenyament-
aprenentatge.

Trivium Gràcia
Torrent de l’Olla, 204
08012 Barcelona

Inscripció: https://instituttrivium.typeform.com/to/y6znkG
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Pendent
d’acreditació

Ponents:
Cristina Pellicer

Dates:
3-4 de juliol del 2019

Dirigit a:
Docents, psicòlegs, 
pedagogs, educadors, 
logopedes i mestres de 
l’àmbit escolar,

Modalitat:
12 h presencial
3 h online

Places:
18

Cost:
110 €

Horari:
de 9.30 a 14 h

Lloc:

Metodologia i organització 
d’una aula inclusiva

          

15 h
2 jornades

Objectius

Proporcionar eines i recursos per millorar la capacitat per conèixer 
i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més 
adequats per a la intervenció educativa en l’organització general de 
l’aula i en la planificació i personalització dels suports.

Programa

BLOC 1

El paradigma de 
l’escola inclusiva.

BLOC 2

Com hem de plani-
ficar l’acció educa-
tiva per atendre la 
diversitat? 

BLOC 3

Nivell 1 
d’intervenció: 
intervencions 
universals.

BLOC 4

Nivell 2 
d’intervenció: 
intervencions 
addicionals.

BLOC 5

Nivell 3 
d’intervenció: 
intervencions 
intensives.

Trivium Gràcia
Torrent de l’Olla, 204
08012 Barcelona

Inscripció: https://instituttrivium.typeform.com/to/grVf13
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Intervenció en l’alta capacitat 
intel·lectual. 
Identificació i estratègies 
metodològiques generals.

15 h
3 jornades

Ponents:
Marta Santarén

Dates:
9, 10 i 11 de juliol

Dirigit a:
Docents, psicòlegs, 
pedagogs, educadors, 
logopedes i mestres de 
l’àmbit escolar,

Modalitat:
12 h presencial  
3 h online

Places:
18

Cost:
110 €

Horari:
Dimarts 
de 15.30 a 19.30 h

Dimecres 
de 15.30 a 19.30 h

Dijous
de 15.30 a 19.30 h

Lloc:

Objectius

Comprendre el nou 
enfocament de la 
conceptualització 
de les altes 
capacitats 
intel·lectuals i les 
seves implicacions 
per a la pràctica 
educativa inclusiva.

Promoure 
pràctiques educati-
ves que afavoreixin 
la cristal·lització 
del talent a l’escola 
inclusiva.

Conèixer 
el procediment 
d’avaluació i 
identificació dels 
alumnes amb un 
perfil cognitiu 
destacat.

Dissenyar una 
proposta d’oferta 
curricular adaptada 
a l’alta capacitat 
intel·lectual.

Definir 
els fonaments en 
què es recolzen les 
pràctiques 
educatives per al 
desenvolupament 
del talent.

Programa

BLOC 1

Conceptualització 
de l’alta capacitat 
intel·lectual.

BLOC 2

Com identificar  
l’alumne talentós a 
l’aula.

BLOC 3

Tinc un alumne 
amb altes 
capacitats a l’aula, 
i ara què?

BLOC 4

Treball de casos 
pràctics i 
avaluació d’una 
proposta
d’intervenció.

Trivium Gràcia
Torrent de l’Olla, 204
08012 Barcelona

Inscripció: https://instituttrivium.typeform.com/to/BGxHZQ

Formació 
acreditada pel 
Departament 
d’Educació
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Formacions 
específiques

Com ajudar a 
progressar a 
l’infant amb el 
trastorn de 
l’espectre 
alcohòlic fetal 
(TEAF)

Dirigides a          
 Docents, psicòlegs, 

pedagogs, educadors, 
logopedes, mestres de 

l’àmbit escolar. 

Sensibilització

2,5 h
1/2 jornada

Iniciació

5 h
1 jornada

Perfeccionament

10 h
2-3 jornades

TEL - trastorn 
específic del 
llenguatge - 
Nivell avançat

TEL - trastorn 
específic del 
llenguatge - 
Nivell avançat

TEL - trastorn 
específic del 
llenguatge - 
Nivell avançat

Neurociència 
i dificultats 
d’aprenentatge

Neurociència 
i dificultats 
d’aprenentatge

Neurociència 
i dificultats 
d’aprenentatge

Com podem 
millorar les 
relacions dins 
l’aula?

Les funcions 
executives dins 
l’àmbit escolar

Les funcions 
executives dins 
l’àmbit escolar

Les funcions 
executives dins 
l’àmbit escolar

El bullying com 
a mecanisme 
d’exclusió de 
l’alumne amb 
necessitats 
educatives
especials.

El bullying com 
a mecanisme 
d’exclusió de 
l’alumne amb 
necessitats
educatives 
especials.
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Formacions 
específiques

Com ajudar a progressar a 
l’infant amb trastorn de 
l’espectre alcohòlic fetal 
(TEAF)

Introducció

          Amb el terme tècnic de trastorns de l’espectre de 
l’alcoholisme fetal (TEAF) es denominen una sèrie 
d’afectacions que una persona pot tenir si la mare 
ha begut alcohol durant l’embaràs. Aquestes al-
teracions poden incloure discapacitats físiques 
i cognitives, així com problemes de conducta i 
d’aprenentatge.
El 50% dels nens adoptats a Catalunya proce-
dents de Rússia i Ucraïna estan afectats per tras-
torns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF), segons 
un estudi pioner impulsat per la Generalitat, que 
ha detectat que només el 20% presenta la mani-
festació més greu d’aquests trastorns, la síndro-
me alcohòlica fetal (SAF).

- Detectar dificultats específiques del llenguatge 
oral: comprensió i producció.
- Proporcionar eines i recursos als docents per 
afavorir el desenvolupament del llenguatge oral.
- Conèixer l’evolució i les dificultats relacionades 
en cada moment evolutiu.
- Emprar estratègies per afavorir l’aprenentatge 
del nens i nenes amb trastorn del llenguatge oral. 
Aproximació al treball d’intervenció logopèdica 
que realitzen als nens i nenes amb TEL.
- Millorar la pràctica educativa dins l’aula focalit-
zant les possibilitats de l’infant enlloc de les limi-
tacions.

Ponents:
Mireia Sala
Eugènia Russi

Dates:
Dimecres 30 
de gener 2019

Places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
A consultar

TEL (trastorn específic de 
llenguatge, nivell avançat 

          
 

Ponents:
Mireia Sala
Clàudia Roca

Dates:
Segons 
demanda

Places:
20

Horari:
Tardes

Cost:
A consultar

Objectius

Lloc:
Trivium Gràcia 
o al vostre centre 
educatiu.

Lloc:
Trivium Gràcia 
o al vostre centre 
educatiu.

Objectius
- Conèixer les dificultats cognitives, de llenguat-
ge i d’aprenentatge d’un nen o nena diagnosticat 
amb TEAF.
- Saber com estimular-los i ajudar-los a aprendre.

5h
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- Ampliar coneixements sobre el funcionament 
del cervell,
- La importància de l’atenció, l’emoció i la 
motivació en l’aprenentatge.  
- Comprendre el funcionament d’aquells 
mecanismes que es troben en l’origen de les difi-
cultats d’aprenentatge.
- Claus per  facilitar l’aprenentatge dels nens amb 
dificultats. Com crear emocions i motivació si cos-
ta tenir èxit.

Neurociència i dificultats 
d’aprenentatge 

          
 

Ponents:
Mireia Sala
Anna Bayo
Ana Sanguinetti

Places:
20

Horari:
Tardes

Objectius

- Proporcionar eines i recursos  als docents 
perquè millorin la relació amb les famílies
- Millorar les reunions tutor-pares, especialis-
ta-pares, tutor-especialista-pares.  
- Incorporar coneixements de la teràpia familiar 
sistèmica al context educatiu. Aportar una pers-
pectiva sistèmica del context escolar.
- Dissenyar i realitzar estratègies de convocatòria 
a les reunions.
- Millorar la pràctica educativa dins l’aula ampliant 
el focus de la dificultat.
- Emprar estratègies per intervenir de forma glo-
bal en nens i nois amb dificultats de la conducta.
- Contribuir a la millora de la relació entre l’equip 
docent.

Com podem millorar les 
relacions dins l’aula i amb 
les famílies?

          
Ponents:
Neus Abrines
Edgar Gonzàlez

Places:
20

Horari:
Tardes

Objectius
5h

Dates:
Segons 
demanda

Cost:
A consultar

Lloc:
Trivium Gràcia 
o al vostre centre 
educatiu.

Dates:
Segons 
demanda

Cost:
A consultar

Lloc:
Trivium Gràcia

- Conèixer les diferents funcions executives i la 
seva relació amb l’aprenentatge.
- Fomentar un bon funcionament executiu en els 
nostres estudiants des de ben petits.
- Aprendre estratègies d’intervenció en la disfun-
ció executiva.

Les funcions executives 
a l’àmbit escolar

          
 

Ponents:
Ana Sanguinetti

Places:
20

Horari:
Tardes

ObjectiusDates:
Segons 
demanda

Cost:
A consultar

Lloc:
Trivium Gràcia 
o al vostre centre 
educatiu.
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- Aclarir el concepte de bullying escolar i el paper 
dels agents implicats en el seu desenvolupament 
i detenció.
- Comprendre la vulnerabilitat a la victimitza-
ció dels alumnes amb necessitats específiques 
d’aprenentatge.
-  Promoure pràctiques educatives que afavorei-
xin la convivència escolar dins el marc de l’aula
 inclusiva.
- Crear una cultura d’atenció i rebuig a l’assetja-
ment escolar que inclogui una avaluació contínua 
d’aquest
- Destacar la importància de l’adquisició i treball a 
l’aula de les habilitats socioemocionals.
-  Analitzar els elements comuns dels programes 
d’atenció i prevenció de l’assetjament escolar.

El bullying com a mecanisme 
d’exclusió de l’alumne amb neces-
sitats educatives especials.

          
Ponents:
Marta Santarén

Places:
20

Horari:
Tardes

Objectius

Dates:
Segons 
demanda

Cost:
A consultar

Lloc:
Trivium Gràcia 
o al vostre centre 
educatiu.



Catàleg

2019

Mares, pares 
i familiars
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Mares, pares 
i familiars

Converses 
amb un expert

2,5 h
1/2 jornada

Quan el TDAH 
entra a casa

          
 
Xarxes socials: 
sóc el què 
comparteixo

Pares, vull ser 
youtuber

          
 Quan la dislèxia 
entra a casa

          
 

Com ajudar a 
progressar el 
meu fill amb 
trastorn de l’es-
pectre alcohòlic 
fetal (TEAF)

El meu fill té 
pànic a les 
mates 
(i jo també....)

          Tinc un nét 
adoptat

          
 Al meu nét li 

costa aprendre

Quan el TEL 
entra a casa

          
 

The Nurtured 
Heart Approach

El meu fill és 
diferent. L’alta 
capacitat a casa

          

Es poden realitzar les 
formacions al centre 
educatiu?

Sí, totes les formacions es poden fer fora de les instal·lacions de Trivium a 
les seus dels col·lectius i/o institucions que hi estiguin interessats. 
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres via email 
info@trivium.cat
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Mares, pares 
i familiars
Models de 
formació

Converses 
amb un expert

Espai on aprendre dels nostres experts     
i alhora poder expressar com a mares i 
pares els nostres dubtes sobre temes 
específics.

Quan el TDAH 
entra a casa

Objectius
- Tenir una idea clara del que significa tenir TDAH: 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
- Fer un repàs de les principals característiques 
d’aquest trastorn en relació amb la vida diària.
- Entendre com funciona una persona amb TDAH 
en les situacions més quotidianes, per compren-
dre millor el seu comportament. 
- Conèixer algunes eines relativament fàcils  
d’aplicar a la vida diària, tenint en compte la im-
portància de l’entorn més proper, per aconseguir 
una bona evolució. 

- Proporcionar una visió general del concepte i 
l’ús de les xarxes socials.
- Incorporar conceptes tècnics sobre l’ús de les 
Xarxes socials per traslladar-los a la gestió i a la 
pràctica educativa.
- Analitzar els factors que fan que aquest concep-
te es converteixi en abusiu.
- Millorar el coneixement sobre les tendències 
dels infants i adolescents i la cultura de compartir 
la intimitat.
- Reflexionar sobre l’actuació davant de possibles 
situacions de conflicte al voltant de l’ús d’Internet 
i de les xarxes socials.
- Compartir inquietuds i dubtes sobre la cultura 
d’Internet i les tendències online.

2,5h

Ponents:
Ana Sanguinetti

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
18.00 - 20.30h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

XARXES SOCIALS: 
Sóc el que comparteixo
La cultura del like amb les portes de 
casa massa obertes

2,5h

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars.

Places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Objectius

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia



Objectius
- Proporcionar una visió general del concepte de 
youtuber.
- Analitzar els factors que fan que aquest 
concepte es converteixi en fenomen.
- Millorar el coneixement sobre les tendències 
dels adolescents i la cultura d’Internet.
- Incorporar conceptes tècnics sobre l’ús de les 
xarxes socials per traslladar-los a la gestió i a la 
pràctica educativa.
- Reflexionar sobre l’actuació davant de possibles 
situacions de conflicte al voltant de l’ús d’Internet.
- Compartir inquietuds i dubtes sobre la cultura 
d’Internet i les tendències online.

2,5h

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
18.00 - 20.30h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

PARES, VULL 
SER YOUTUBER
El fenomen del youtuber i la seva 
influència en els adolescents.
Desenmascarant mites i incògnites

Introducció

La dislèxia, encara que només sigui una dificul-
tat d’aprenentatge, comporta altres alteracions 
psicològiques que podem pal·liar si sabem com 
ajudar el nostre fill.   

2,5h

Ponents:
Mireia Sala
Ana Sanguinetti

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
18.00 - 20.30h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Quan la dislèxia 
entra a casa

Objectius
- L’objectiu d’aquest espai és proporcionar 
coneixements sobre la dislèxia i oferir pautes 
d’intervenció a les famílies per tal d’evitar 
problemes que cursen en paral·lel.    

Introducció

Quan ens informen que el nostre fill pateix TEAF 
ràpidament ens expliquen que presenta 
discapacitats físiques i cognitives, problemes de 
conducta i d’aprenentatge. I, sovint, es poden
 donar diverses afectacions alhora.

2,5h

Ponents:
Mireia Sala

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars.

Places:
20

Horari:

18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Com ajudar a 
progressar el meu fill amb 

el trastorn de l’espectre 
alcohòlic fetal (TEAF)

Objectius

- Aquesta trobada pretén ser un espai on conèixer 
les dificultats cognitives, de llenguatge i d’apre-
nentatge d’un nen o nena diagnosticat amb TEAF 
per tal d’incorporar recursos que afavoreixin el 
seu progrés.

16

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia
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- Analitzar quines són les dimensions que integren 
el coneixement de la competència matemàtica.
- Proposar recursos i materials alternatius per tre-
ballar la comprensió i el raonament matemàtic.
- Donar eines per utilitzar el llenguatge verbal 
com a vehicle per introduir idees i processos ma-
temàtics.
- Analitzar el procés de resolució de problemes 
per tal d’optimitzar el moment d’ensenyament.

El meu fill te 
pànic a les mates 
(i jo també...)
Com treballar les matemàtiques a casa 
quan no sabem com fer-ho.

2,5h

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars.

Places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Objectius

Tinc un nét 
adoptat

2,5h

Ponents:
Mireia Sala

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Introducció

Actualment els avis solen passar moltes hores 
amb els néts, i aquestes estones són una oportu-
nitat única per educar i ajudar-los a aprendre. 

Objectius

- L’objectiu d’aquest espai dedicat als avis de nens 
adoptats és comprendre i conèixer quines han es-
tat les experiències de negligència que han patit 
els seus néts abans d’arribar i com aquestes han 
influït en la seva conducta, en el seu pensament, 
en el seu llenguatge i en el seu aprenentatge.

Al meu nét
li costa aprendre

2,5h

Ponents:
Mireia Sala

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars.

Places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Introducció

Actualment els avis solen passar moltes hores 
amb els néts, i aquestes estones són una oportu-
nitat única per educar i ajudar-los a aprendre. Co-
neixe’ls millor els pot ajudar a millorar les seves 
capacitats i habilitats associades amb els apre-
nentatges. 

Objectius

- L’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer 
les dificultats d’aprenentatge que presenta el seu 
nét o neta amb la finalitat de comprendre millor el 
que li passa i poder donar el suport adient.

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia
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Els nens amb trastorn específic del llenguatge 
(TEL) tenen en major o menor grau limitacions en 
el procés d’adquisició del llenguatge i necessiten 
suports per poder avançar. L’evolució d’aquests 
infants dependrà moltíssim de l’estimulació fami-
liar, i com més coneixements tingui la família de 
com intervenir-hi des de casa, millor serà la seva 
evolució.

Quan el TEL 
entra a casa

2,5h

Ponents:
Mireia Sala 
Clàudia Roca

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
Tardes

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Introducció

The Nurtured Heart 
Approach

12h

Ponents:
Neus Abrines

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
Tardes

Cost:

Introducció

Aquest taller està adreçat a pares i mares que 
vulguin millorar la relació amb els seus fills, reduir 
els conflictes i gestionar millor com posar límits 
(vàlid per a totes les edats). 

Objectius

- L’objectiu és aconseguir pares més tranquils, 
nens/es més contents i amb més ganes d’apren-
dre, de relacionar-se i sobretot amb una autoesti-
ma i autoconfiança més elevades.

El meu fill és diferent. 
L’alta capacitat a casa

2,5h

Ponents:
Marta Santarén

Dates:
Consultar 
web

Dirigit a:
Mares, pares, 
familiars. Places:

20

Horari:
Tardes

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

Objectius

- Apoderar les famílies de nens i adolescents amb 
altes capacitats intel·lectuals amb informació ve-
rídica de què és la superdotació i el talent.
- Conèixer el procediment d’avaluació i identifica-
ció dels alumnes amb un perfil cognitiu destacat.
- Reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronta 
una família d’un nen / adolescent amb altes 
capacitats intel·lectuals.
- Donar a la família de pautes generals per a 
l’acompanyament escolar i desenvolupament 
socioemocional del seu fill.

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

6 sessions de 2h

30 € la sessió



Catàleg

2019

Infants i joves



Infants 
i joves

Els problemes 
ja no són un 
problema

Per què li costa 
tant aprendre al 
meu germà?

          
 Els meus pares 
no m’entenen

          
 

Sóc dislèxic, ara 
ho entenc!

          
 

Activitats i
tallers

4 h

Converses 
amb un expert

2,5 h

Com comptar 
quan no em 
queden dits

Tinc altes 
capacitats. 
Però jo només 
em sento 
diferent

M’entenc i 
t’entenc. Taller 
per aprendre 
a gestionar els 
problemes 
quotidians a 
través de les 
habilitats socials

20

Es poden realitzar les 
formacions al centre 
educatiu?

Sí, totes les formacions es poden fer fora de les instal·lacions de Trivium a 
les seus dels col·lectius i/o institucions que hi estiguin interessats. 
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres via email 
info@trivium.cat
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- Treballar i analitzar  el llenguatge matemàtic. Fer 
preguntes i generar problemes de caire matemà-
tic.
- Traduir un problema a una representació ma-
temàtica.
- Establir una seqüència i utilitzar conceptes, eines 
i estratègies per resoldre problemes matemàtics.
- Reflexionar sobre la resolució d’un problema 
d’acord amb les preguntes plantejades.

Els problemes ja no 
són un problema
Taller pràctic per aprendre a millorar la 
resolució de problemes matemàtics.

4h

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Dissabte 27
d’abril 2019

Dirigit a:
Taller dirigit a infants de 8 a 12 anys que volen mi-
llorar i/o perdre la por dels problemes matemà-
tics. 

Places:
8 - 10

Horari:
9.30 - 13.30 h

Cost:
32 € Trivium
40 € altres

Objectius

- Treballar i analitzar la construcció i deconstruc-
ció de nombres.
- Aprofundir en el sistema de numeració decimal 
com a eina per agrupar els nombres de forma 
mental.
- Desenvolupar els conceptes algorítmics bàsics 
(les quatre operacions bàsiques).
- Identificar les matemàtiques implicades en si-
tuacions quotidianes i escolars i cercar situacions 
que es puguin relacionar amb idees matemàti-
ques concretes.
- Utilitzar eines tecnològiques amb criteri, de for-
ma ajustada a una situació.

Com comptar quan 
no em queden dits
Algunes tècniques de càlcul mental 
aplicades al dia a dia

4h

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Dissabte 4 
de maig 2019

Dirigit a:
Taller dirigit a infants i joves de 9 a 15 anys que 
tenen dificultats en el càlcul (escrit i/o mental) i 
que els generen inseguretat en la seva vida quo-
tidiana i acadèmica

Places:
8 - 10

Horari:
9.30 - 13.30 h

Cost:
32 € Trivium
40 € altres

Objectius

Infants 
i joves
Models de 
formació

Activitats 
i tallers

Càpsules d’aprenentatge específic on 
l’aprenentatge significatiu serà 
l’essència, dirigit pels nostres 
especialistes en el tema.

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia
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- Comprendre què significa tenir altes capacitats 
intel·lectuals.
- Valorar l’impacte en el desenvolupament 
socioemocional de l’alta capacitat intel·lectual.
- Comprendre les relacions entre alta capacitat 
intel·lectual i rendiment escolar.
- Desenvolupar habilitats metacognitives que 
permetin millorar el treball escolar.
- Fomentar el desenvolupament d’habilitats so-
cials en estudiants amb altes capacitats intel·lec-
tuals.

Tinc altes 
capacitats...
Però jo només em sento diferent

Ponents:
Marta Santarén

Dates:
Dimecres 15
de maig 2019

Dirigit a:
Taller dirigit a joves i adolescents amb un diag-
nòstic d’alta capacitat intel·lectual per al foment 
de les seves habilitats cognitives i socioemocio-
nals.

Places:
8 - 10

Horari:
16.00 - 20.00 h

Cost:
32 € Trivium
40 € altres

Objectius

4h

- Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i 
a les dificultats quotidianes.
- Generar espais de reflexió que evitin la presa de 
decisions de forma impulsiva.
- Millorar l’ansietat que suposa fer front als con-
flictes propis o amb altres.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació i el diàleg 
per consolidar el pensament propi i com a eina 
d’entesa.
- Identificar els aspectes ètics de cada situació i 
donar-hi respostes adients i innovadores.

M’entenc i t’entenc
Taller per aprendre a gestionar 
els problemes quotidians a través de 
les habilitats socials

Ponents:
Anna Bayo

Dates:
Dissabte 18 
de maig 2019

Dirigit a:
Taller dirigit a infants de 9 a 12 anys i adolescents 
de 12 a 15 anys que volen desenvolupar les seves 
habilitats comunicatives i relacionals a través de 
situacions de la vida quotidiana, generant mo-
ments de reflexió i actituds proactives envers els 
seus conflictes.

Places:
8 - 10

Horari:
9.30 - 13.30 h

Cost:
32 € Trivium
40 € altres

Objectius

4h

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia



Per què li costa tant 
aprendre al 
meu germà?

Ponents:
Mireia Sala
Carme Huguet

Dates:
Dimecres 8
de maig 2019

Places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

2,5h

Introducció

Tenir un germà que presenta dislèxia té un impac-
te significatiu en el funcionament familiar. La ne-
cessitat d’atenció extra per part dels pares et pot 
fer sentir que no et fan prou cas. 

Objectius

- L’objectiu és ajudar-te a comprendre què li pas-
sa al teu germà i compartir experiències amb al-
tres persones que també tenen un germà amb 
dislèxia   

Els meus pares
no m’entenen

Ponents:
Edgar Gonzàlez

Dates:
Divendres 10
de maig 2019

Dirigit a:
Taller dirigit a joves i adolescents amb dificultats 
de relació amb els pares en el procés d’emanci-
pació i/o convivència com a adults al domicili fa-
miliar.Places:

20

Horari:
16.00 - 18.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

2,5h

Objectius

- Aprendre a gestionar conflictes d’adult a adult.
- Gestionar el canvi de cicle vital.
- Millorar la relació amb els pares. 

Sóc Dislèxic,
ara ho entenc!

Ponents:
Mireia Sala
Carme Huguet

Dates:
Dimecres 22
de maig 2019

Nº places:
20

Horari:
18.00 - 20.30 h

Cost:
20 € Trivium
25 € altres

2,5h

Introducció

Quan tens dislèxia vius pensant que ets menys 
intel·ligent que la resta de la classe. La dislèxia 
t’ataca l’autoestima i et fa sentir inferior i menys 
popular que els altres nens.

Objectius

- L’objectiu d’aquesta trobada amb altres nens 
que també tenen dislèxia t’ajudarà a sentir-te mi-
llor i a comprendre les teves dificultats. 
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Infants 
i joves
Models de 
formació

Converses 
amb un expert

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

Lloc:
Trivium Gràcia

Càpsules d’aprenentatge específic 
on l’aprenentatge significatiu serà 
l’essència, dirigit pels nostres 
especialistes en el tema.



Associació
Institut
Trivium
Formació

Associació
Institut
Trivium
Formació

Formulari d’inscripció
www.trivium.cat

Presencial
A qualsevol de les nostres seus

Preguntes i consultes
93 217 48 38
info@trivium.cat

Correu electrònic
info@trivium.cat

Un espai, 3 centres

TRIVIUM SANT GERVASI 
Av. República Argentina, 248, 1r 3a 
08023 BARCELONA 
Tel.: 93 211 79 13

TRIVIUM VILA OLÍMPICA 
Pl. Tirant lo Blanc, 5, baixos 2a 
08005 BARCELONA 
Tel.: 93 221 85 30

TRIVIUM GRÀCIA (seu central) 
Torrent de l’Olla, 204-206 
08012 BARCELONA 
Tel.: 93 217 48 38 

Inscripcions


