PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS

L’Associació Catalana de Professionals de CREDA
(ACPCREDA) neix amb la voluntat de representar
a tot el col·lectiu de professionals que integren els
CREDA i crear un espai d’intercanvi professional. El
8 de març de 2007 es realitza l’Acta Fundacional i el
juliol de 2007 s’inscriu al registre d’associacions de la
Generalitat de Catalunya.

Període d’inscripció: del 15 al 30 de setembre

Organitzem aquestes jornades amb molta il·lusió i
amb el propòsit de trobar un espai de formació i
d’intercanvi obert a tots els professionals.
Dirigit a: Professionals de CREDA, logopedes,
audioprotesistes, psicopedagogs/gues, mestres,...

Preus:
Socis ACPCREDA - 20 euros
No socis - 80 euros
La inscripció a les Jornades es farà exclusivament per
via telemàtica.
http://www.acpcreda.cat
La inscripció es farà efectiva enviant el resguard
escanejat de la transferència bancària i la butlleta
d’inscripció al següent correu electrònic:
acpcreda.formacio@gmail.com

Ponents:
Joan Fernández

Mestre i logopeda del CREDA Comarques II

CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA
2042 0008 32 3300003210
Titular del compte: ACPCREDA

Enriqueta Garriga

Es lliurarà certificat d’assistència de 15 hores

Psicòloga, mestra i logopeda

Laura González

Diplomada en Logopèdia (URL)

HI COL·LABORA

Neus Guilló

Mestra i logopeda del CREDA Jordi Perelló

Conxa Martínez

Logopeda del CREDA Jordi Perelló

Manel Sánchez

Doctor en Psicologia. Psicopedagog del CREDA de la
Catalunya Central i professor de la Universitat de Vic.

Josep Maria Vila

Psicòleg , logopeda i professor a la Universitat Ramon Llull

PIP - Programa infantil Phonak

I JORNADES
DE FORMACIÓ
D'ACPCREDA
23-24 d'octubre de 2009
A la Casa del MAR
(C/Albareda, 1-13)
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NOM:
...............................................................................................................

Matí

9’30-11h. Conferència
«Implant auditiu de tronc cerebral. Seguiment de dos
casos». Logopedes i audioprotesistes del CREDA
Comarques II i del CREDA Jordi Perelló.

COGNOMS:
...............................................................................................................

9-9’30h. Recollida de documentació
9’30-10h. Benvinguda: ACPCREDA i Direcció General
d’Innovació Educativa.
10-10’45h. Conferència Inaugural
«La intervenció logopèdica en el marc de l’escola
inclusiva». Enriqueta Garriga.
10’45-12h. Conferència
«Criteris per a l’avaluació del llenguatge i la comunicació
de l’alumnat sord». Manel Sánchez.

DOCUMENT D'IDENTITAT
...............................................................................................................

11-11’30h. Pausa-cafè

ADREÇA
...............................................................................................................
...............................................................................................................

11’30 -13h. Conferència
«Com fer les teves pròpies activitats multimèdia: Hot
Potatoes, WebQuestions, Ardora,..». Joan Fernández.
13-13’30h. Tancament de les Jornades

POBLACIÓ
...............................................................................................................

12- 12’30h. Pausa-cafè
12’30-14h. Conferència
«La veu dels infants sords. Bases per a la intervenció
logopèdica». Josep Maria Vila.
Tarda
16-17’45h Tallers
— Activitats per a la millora de la veu en infants amb
deficiència auditiva. Laura González. *
— Compartim experiències d’intervenció amb famílies.
Conxa Martínez. *
— Mostra de materials pel treball logopèdic.
Neus Guilló. **
17’45-18’15h Pausa-Cafè
18’15-20h Tallers
— Activitats per a la millora de la veu en infants amb
deficiència auditiva. Laura González. *
— Compartim experiències d’intervenció amb famílies.
Conxa Martínez. *
— Mostra de materials pel treball logopèdic.
Neus Guilló.**

NOTES:
* Cal escollir un dels tallers: «Activitats per a la millora
de la veu en nens amb deficiència auditiva» o «Compartim
experiències d’intervenció amb famílies». L’adjudicació
es farà per rigorós ordre d’inscripció.
** La mostra de materials pel treball logopèdic és per a
tots els assistents en l’altra franja horària.

No cal que retallis la butlleta, la pots escanejar i ens l'envies a acpcreda.formacio@gmail.com

CODI POSTAL: ..........................................................................
PROVÍNCIA: .............................
...................................................................
TELÈFON: ......................................................................................
ADREÇA ELECTRÒNICA
...............................................................................................................
Soci ACPCREDA

Si

No

Els tallers* es faran simultàniament cal escollir entre:
Activitats per a la millora de la veu en infants
amb deficiència auditiva
Compartim experiències d’intervenció
amb famílies
La inscripció es farà efectiva enviant
el resguard escanejat de la transferència
bancària i la butlleta d’inscripció
al següent correu electrònic:
acpcreda.formacio@gmail.com
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA
2042 0008 32 3300003210
Titular del compte: ACPCREDA

CREDA
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