L’Associació Catalana de Professionals
de CREDA organitza aquestes segones
jornades amb el propòsit de trobar un
espai de formació i d’intercanvi obert a
tots i totes les professionals.
Dirigit a:
Professionals de CREDA, logopedes,
audioprotesistes, psicopedagogs/gues,
mestres, ...
Ponents:
Víctor M. Acosta Rodríguez

Catedràtic d’Educació Especial i Logopèdia de la
Universitat de La Laguna.

Gary Morgan

Professor de Psicologia – City University London.

Mariona Giné i Sabata

Diplomada en Logopèdia i en Educació Especial
per la UAB. Postgrau en intervenció logopèdica en
trastorns de la veu a la URL.

Gemma Llorca i Bosch

Magisteri d’educació especial, diplomada en
logopèdia i postgrau en intervenció logopèdica en
trastorns de la veu.

Montse Dulcet i Valls

Formadora de formadors per l’UB i UAB, URLL,
Rosa Sensat, CLC.

Josep Maria Brun i Gasca
Psicòleg clínic.

Encarna Pérez Pérez

II JORNADES
DE FORMACIÓ
DE L’ACPCREDA

Doctora en psicologia. Logopeda.

15 i 16 de desembre de 2011
a la Casa del Mar
(C/Albareda, 1-13)

Laura González Sanvisens

Diplomada en logopèdia per la URL, postgrau en
intervenció dels trastorns de la veu per la URL.
Actualment està realitzant la tesi doctoral.

BARCELONA
COL·LABOREN :

ORGANITZA :

Fundació Artur Martorell
Avinguda Drassanes núm. 3.
08001 Barcelona
acpcreda.formacio@gmail.com
www.acpcreda.org

PROGRAMA
Divendres 16 de desembre de 2011

Matí

9-9’30 h. Recollida de documentació.
9’30-10 h. Benvinguda: ACPCREDA i Departament d’Ensenyament.
10-11’15h. Conferència Inaugural: “La intervenció logopèdica naturalista en
el marc escolar. Principis i estratègies”. Víctor M. Acosta.
11’15-11’45h. Pausa-cafè
11’45-13h. Conferència: “Teoria de la Ment i sordesa”. Gary Morgan.
13-14 h. Conferència: “La veu en els infants sords”. Laura González, Mariona
Giné i Gemma Llorca

Tarda

16-17’45 h. Comunicació:
“Experiències d’intervenció
logopèdica naturalista en
el marc escolar”. Víctor M.
Acosta.

Tallers (*):
- Activitats per a la millora de la veu en infants
amb deficiència auditiva. Laura González.
- Recursos musicals per a millorar la comunicació i el llenguatge de 0-6 anys. Montse
Dulcet.

17’45-18’15h. Pausa-cafè.
18’15-20h. Comunicació:
“Intervenció en teoria de la
ment. Reflexionem?”. Gary
Morgan

Tallers (*):
- Activitats per a la millora de la veu en infants
amb deficiència auditiva. Laura González.
- Recursos musicals per a millorar la comunicació i el llenguatge de 0-6 anys. Montse
Dulcet.

9’30-10’45 h. Conferència: “Aproximació a la comprensió de l’entorn familiar dels infants amb discapacitat”. Josep Maria Brun.
Matí

Dijous 15 de desembre de 2011

10’45-11’15h. Pausa-cafè.
11’15-12’30 h. Conferència: “Dislèxia: concepte i intervenció”. Encarna Pérez.
12’30-14h. Assemblea ACPCREDA.

* Es pot escollir un únic taller en la franja horària que es vulgui. Les persones que desitgin assistir a les comunicacions no han de triar cap taller.
L’adjudicació es farà per rigorós ordre d’inscripció (places limitades).
Pels tallers cal portar roba còmoda i mitjons.

INSCRIPCIONS
Període d’inscripció: de l’1 al 15 de novembre
Preus: Socis/es ACPCREDA - 25€ / No socis/es - 90€
La inscripció es farà exclusivament per via telemàtica a www.acpcreda.org
Cal fer el pagament a: CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA
2042 0008 32 3300003210 (Titular: ACPCREDA)
Es lliurarà certificat d’assistència.
Subtitulació contractada a través de la Federació ACAPPS.

