BENVINGUDES I BENVINGUTS
A LA
“ II ASSEMBLEA DE L’ACPCREDA”

“ Anem molt més enllà.
Anem a plena llum, sense
cap por”
Miquel Martí i Pol

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la renovació
de càrrecs a la junta
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de
comptes i pressupost per al 2009
4. Informacions diverses i propostes
5. Precs i preguntes
6. Treball per a comissions. Posada en comú.

Proposta renovació de càrrecs
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

PROPOSTA DE JUNTA

Presidenta: Jordina Fernàndez Creda C-III
(Bages/Berguedà)
Vice-presidenta 1a : Cesca Martín Creda C-I
(Vic)
Vice-presidenta 2a : Carme Ferrer Creda C-II
(St Adrià)
Secretària: Nora Busquets Creda Jordi Perelló
(Sabadell)
Tresorera: Marta Guanyabens Creda C-II
(St. Adrià)
Vocals:
•
Marina Audi Creda C-II (Vic)
•
Neus Escudé del Creda C-III(Bages/Berg.)
•
Montse Ramonet Creda Lleida
•
Pepita Cedillo Creda Pere Barnils
(Barcelona)
•
Rosa Soler Creda Baix Llobregat-Anoia
•
Gemma Surià del Creda C-IV (Vilanova)
•
Anna M Dobon Creda Jordi Perelló
(Sabadell)
•
Ester Molins Creda Pere Barnils
(Barcelona)
•
Carme Álvarez Creda C-IV (Vilanova)

Presidenta: Jordina Fernàndez Creda C-III
(Bages/Berguedà)
Vice-presidenta 1a : Cesca Martín Creda C-I
(Vic)
Vice-presidenta 2a : Carme Ferrer Creda C-II
(St Adrià)
Secretària: Nora Busquets Creda Jordi Perelló
(Sabadell)
Tresorera: Marta Guanyabens Creda C-II
(St. Adrià)
Vocals:
•
Marina Audi Creda C-II (Vic)
•
Carme Cabra Creda C-III (Bages/Berg.)
•
Montse Ramonet Creda Lleida
•
Maritxu Vilallonga Creda Pere Barnils
(Barcelona)
•
Rosa Soler Creda Baix Llobregat-Anoia
•
Gemma Surià Creda C-IV (Vilanova)
•
Rosa Vives Creda Jordi Perelló
(Sabadell)
•
Ester Molins del Creda Pere Barnils
(Barcelona)
•
Carme Álvarez Creda C-IV (Vilanova)

INFORMACIONS DIVERSES I PROPOSTES
1. ASSOCIATS
2. ACTUACIONS REALITZADES
A. ACTUACIONS
B. WEB
3. PROPOSTES
A. FORMACIÓ
B. ASSESSORAMENT LEGAL
4. COMISSIONS
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ACTUACIONS REALITZADES:
•Març 2008 Assessorament Legal
•Contacte Col·lectiu d’advocats Ronda
•Cerca d’un altre despatx d’advocats

•Maig 08
•Reunió amb APANSCE
•Enquesta Formació
•Informació de la intenció del Departament de contractar Diplomats en Logopèdia
•Reunió amb el Sr.Viñes
•Contractació Diplomats en Logopèdia
•Reunió amb el Sr. Badia:
•Presentació de l’ACPCREDA a les Jornades InterCREDA

ACTUACIONS REALITZADES:
•Juny 08 Reunió amb l’ACPEAP i CRP:
•Lliurament de les cartes al registre del Departament d’Ensenyament (tema contractats)
•Trobades amb l’ ACPEAP i ACPCRP per realitzar al·legacions conjuntes a la LEC en
relació als Serveis Educatius
•Elaboració d’un llistat amb totes els diplomats en logopèdia/mestres que estarien
interessats en treballar als CREDA el proper curs
•Reunió amb els Directors de CREDA
•Reunió amb els Directors de CREDA i sindicats USTEC-UGT-CCOO
•Reunió amb ACAPPS
•Informació de la intenció del Departament de contractar Diplomats en Logopèdia sense
la titulació de magisteri.

ACTUACIONS REALITZADES:
•Juliol 08
•Enviament de cartes al Conseller i responsables D.G. d’Innovació.
•Reunió amb el Sr. Badia i Sr.Viñas
•Reunió de l’ACPCREDA amb l’ACPCRP i l’ACPEAP
•Setembre 08
•Esmenes a la LEC
•Desplaçaments fora de les hores lectives i dintre de les hores de coordinació
•La Junta elabora un quadre per saber que es fa en cada CREDA
•Es demana una entrevista amb en Jesús Vinyes i la Montserrat Rebassa
•Demanda de subvenció per a Formació

ACTUACIONS REALITZADES:
•Octubre 08
•Canvis en la composició de la Junta i valoració de l’organització de l’atenció directa, les
coordinacions i els desplaçaments

•Novembre 08
•Preparació de la reunió amb el Sr Viñas, el Sr Badia i la Sra Rabassa i configuració de
la posada en marxa de la pàgina web

•Desembre 08
•Reunió Jesús Viñas i Resultats de la enquesta de formació

•Gener 09
•Subvenció per a associacions

•Febrer i març 09
•Preparació Assemblea

PROPOSTES
•Formació
•Assessorament legal
•Pàgina web
•Condicions laboral (hores desplaçaments,…)

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
Valoració per comissions (Organització, Implicació,Comunicació,
Resultats)

-Relacions amb altres organismes
-Intervenció logopèdica
-El CREDA dins dels Serveis Educatius
-Comunicació
-Formació
-Psicopedagogs i audioprotessistes

COMISSIÓ: Relació amb altres
RESPONSABLE: Jordina Fernández

organismes

•S’ha encarregat de gestionar les relacions amb el Departament d’Educació, amb
sindicats, amb altres associacions (d’EAPs, de CRPs, …) i institucions.
•Modificacions setembre 2008:
 La Junta es fa càrrec de les relacions amb el Departament d’Educació i altres
institucions
 Aquesta comissió assumeix únicament la relació amb sindicats
. Reunió 18/12/2008
. Reunió 16/04/2009

COMISSIÓ: Intervenció logopèdica
RESPONSABLE: Glòria Rodriguez
•Plantejament d’un enfocament global, més enllà de la perspectiva clínica, amb un
enfocament aglutinador dels aspectes educatius y rehabilitadors.
•Temes a analitzar i desenvolupar:
- La figura del mestre d’Audició i Llenguatge
- Quin és l’equip tècnic que marca les directrius
- La valoració:
. Del temps d’atenció segons les necessitats de cada alumne.
. De les diferents modalitats de comunicació convenients segons aquestes
necessitats.
•Definir criteris comuns, enfocats als alumnes en la seva globalitat, no només a l’àmbit
de la rehabilitació.
•La tasca actual:
. Sobre com valorem els nens: pel que fa a instruments i pautes de valoració.
. Com interactuem amb els diferents àmbits escolars.
. El concepte de “integració” amb nens i adults.
. Altres àmbits: paper de diferents agents en l’acollida de les famílies
•Implants de tronc cerebral

COMISSIÓ: El CREDA dins dels
RESPONSABLE: Marta Guanyabens

Serveis Educatius

1. Com ens organitzem per a poder coordinar-nos amb els SEZ?
•CREDA COMARQUES III (Bages – Berguedà)
•CREDA BAIX LLOBREGAT – ANOIA i CREDA LLEIDA
•CREDA COMARQUES II ( Sant Adrià de Besòs
•CREDAC PERE BARNILS (Barcelona) i CREDA TARRAGONA – TERRES DE
L’EBRE

COMISSIÓ: El CREDA dins dels
RESPONSABLE: Marta Guanyabens

Serveis Educatius

2. Què hi fem al SEZ?
•CREDA COMARQUES III
•CREDA COMARQUES II, CREDA BAIX LLOBREGAT – ANOIA i CREDA
LLEIDA
•CREDA PERE BARNILS, CREDA TARRAGONA

COMISSIÓ: Comunicació
RESPONSABLE: Gemma Surià
TEMES TRACTATS:
Primera reunió:
- Organització de la comissió
- Informacions varies de com realitzar la pàgina web.
Segona reunió:
- Explicació del funcionament del programa gestor de pàgines web Joomla!
- Organització de la comissió per funcionar de forma telemàtica.
Intercanvis per correu electrònic:
- Organització de la pàgina web.
- Apartats a incloure en la pàgina.
ACORDS:
● Buscar informació (articles, documents, etc) per poder penjar a la web.
● Llistar i contactar amb altres entitats per poder linkar a la pàgina.
● Consultar pressupost disponible per gestionar la tramitació de la web.

COMISSIÓ: Comunicació
RESPONSABLE: Gemma Surià

PREVISIÓ DE TASQUES:
- Recopilar informació d’interès per informar mitjançant la web.
- Organitzar l’actualització de la web un cop realitzada

COMISSIÓ: Formació
RESPONSABLE: Anna Dobón

•PREVISIÓ DE TASQUES:
•Sol·licitud i tramitació de les subvencions
•Preguntes que ha de tenir l’enquesta
•Buidar l’enquesta
•Dissenyar la formació: temes, buscar locals, persones que faran la formació.
•Tramitar la documentació necessària per tal que la formació sigui reconeguda pel
Dep. D’Educació.

COMISSIÓ: Formació
RESPONSABLE: Anna Dobón
•TEMES TRACTATS:
•Subvencions.
•Elaboració i recull d’opinions sobre preferències de formació entre els socis de
l’ACPCREDA a partir d’una Enquesta
•Buidat de l’enquesta i disseny de formació.
•Informació sobre el reconeixement de la formació per part del Departament
d’Educació

•ACORDS:
•Sol·licitud i tramitació de subvencions.
•Passar als associats una enquesta sobre les preferències de formació
•Proposta de formació pel curs 2009-2010

TREBALL PER COMISSIONS:
-Relacions amb altres organismes
-Intervenció logopèdica
-El CREDA dins dels Serveis Educatius
-Comunicació
-Formació
-Psicopedagogs i audioprotessistes

