FORMACIÓ ACAP 2021

WEBINAR

PICCOLO

Avaluar la parentalitat a través de l’escala PICCOLO;
el seu ús en atenció precoç des d’un enfocament
centrat en la família

FORMAT

Introducció
PICCOLO és un instrument observacional per avaluar la qualitat de les interaccions adult-nen durant
el joc o, en altres termes, en quina mida l’adult
promou o afavoreix el desenvolupament infantil a
través de la interacció.
L’instrument no únicament permet avaluar, sinó
que és una eina per a la intervenció amb famílies.

docents
adreçat
Als professionals dels CDIAPs.

continguts
1. Per què usar una escala d’avaluació de la parentalitat positiva en el context dels CDIAPs?
1.1. Breu justificació sobre la base dels resultats de les recerques sobre relacions entre característiques de les interaccions mares/pares-fill/es i el desenvolupament infantil (desenvolupament cognitiu, del llenguatge…) en famílies amb fills/es amb retards o trastorns en el
desenvolupament o amb el risc de patir-los i en famílies amb fills/es amb desenvolupament
típic.
1.2. Presentar la versió espanyola de l’instrument PICCOLO (Parenting Interactions with
Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (Roggman et al., 2013; Vilaseca et
al., 2019).
1.2.1. Quina classe d’interaccions parentals mesura el PICCOLO? En quines dimensions?
1.2.2. Aprendre a aplicar el PICCOLO, treball per ítems i dimensions.
1.2.3. Usos de l’instrument per a la intervenció.

OBJECTIUS GENERALS
Presentar la versió espanyola de l’instrument PICCOLO i com usar-lo en la intervenció amb famílies.

Metodologia
Els docents explicaran els continguts fonamentals i exemplificaran com s’aplica PICCOLO a través
de l’anàlisi de vídeos.

•Rosa Vilaseca: És doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) i professora titular del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia
de l’Educació de la UB. Autora de diversos capítols de
llibres, articles nacionals i internacionals en l’àmbit del
desenvolupament del llenguatge i la comunicació infantil, l’atenció precoç i la qualitat de vida de les famílies
i els infants amb discapacitat. També participa com a
docent en diversos màsters, tant de la UB com d’altres
universitats espanyoles, en l’àmbit de la petita infància i
la discapacitat. Codirectora del màster Intervenció Professional en Atenció Precoç de la UB. Ha estat membre
de l’equip de recerca i investigadora principal de diversos
projectes sobre famílies i discapacitat, atenció precoç,
i sobre competències lingüístiques i comunicatives en
infants usuaris de sistemes alternatius de comunicació.
•Magda Rivero : És doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) i professora titular del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de
l’Educació de la UB. També participa com a docent en
diversos màsters, tant de la UB com d’altres universitats
espanyoles i és directora del màster Intervenció Professional en Atenció Precoç de la UB. És coordinadora del
grup consolidat d’innovació docent en Psicologia del
Desenvolupament. Ha estat membre de l’equip investigador de diversos projectes sobre desenvolupament
infantil normatiu, desenvolupament de la comunicació
i del llenguatge, i educació familiar i escolar, i coinvestigadora principal en el projecte I+D+i, «Parentalitat i
desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat».
És autora de capítols de llibres i articles nacionals i internacionals en l’àmbit del desenvolupament comunicatiu i
lingüístic infantil i la parentalitat.

Organizat per:

Dates:
2, 9 i 16 de febrer
de 2021
Horari:
16 h. a 18h.
Durada:
6 hores

Preus:
80€ General
65€ Socis
55€ GT logopedes Acap
INSCRIPCIONS:
www.acap.cat/cursos
informació:
Secretaria de la ACAP
93.498 71 28
acap@acap.cat
Nombre d’assistents:
Nombre mínim : 12 places.
(L´ACAP es reserva el dret
de cancel·lar el curs si el
nombre d´inscripcions es
inferior).
Nombre màxim: 75 places.
www.acap.cat

