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Vocalia de Tarragona
El passat 12 de novembre va venir a prese�������������������������������������������������
ntar-nos l’Associació Asperger del Camp de Tarragona, en Joan Segura, president de l’associació. Ens va explicar que s’ha creat recentment
(març 2011) i que el seu principal objectiu és donar suport a les famílies i als diagnosticats.
Han fet formació específica pel departament d’ensenyament i han signat un conveni amb la
Universitat Rovira i Virgili per tenir alumnes en pràctiques. Aquests col·laboren amb l’esplai
que organitza l’associació per fomentar bàsicament les habilitats socials. Tenen previst fer
xerrades/col·loquis sobre la síndrome d’Asperger i oferir teràpies pels associats.
La Paula Morales, psicòloga de l’associació, ens va explicar que la síndrome d’Asperger
és un trastorn del desenvolupament amb base neurobiològica que comporta l’alteració de
diverses àrees del desenvolupament de la persona com són: la relació social, la comunicació
i la conducta i interessos. Pel que fa a la comunicació i llenguatge es caracteritza per l’alteració en la melodia i to, dificultats en entendre el llenguatge figurat, per iniciar o mantenir
converses, gestionar els canvis de rol, introduir nous temes, etc.
Va ser una xerrada molt interessant i amb molta assistència, des de l’associació se’ns ha
plantejat la possibilitat de fer formació específica, o sigui que si algú hi està interessat que
faci la demanda a formació continuada del CLC, mitjançant el correu electrònic, i mirarem
de dur-ho a terme.
PROPERA ACTIVITAT
La propera trobada serà el 28 de gener de 2012. Mercè Nogales, logopeda de l’escola d’educació especial St. Rafel de la Diputació de Tarragona ens presentarà un cas clínic: Alumna de
3 anys d’edat amb síndrome polimalformatiu no especificat. Holoprosencefàlia lobar. Cardiopatia congènita (estenosi valvular). Llavi leporí amb fissura palatina.
Dia i hora 28 de gener de 2012, a les 10.30 h LLoc: Centre Cívic St. Pere I St. Pau - 43007 Tarragona

Esperem la vostra assistència, podeu confirmar a info@clc.cat
Olga Rion (Vocal de Tarragona)

Vocalia de Girona
El passat divendres 14 d’octubre unes quantes logopedes de Girona ens vam reunir per anar a sopar.
Entre queixalada i queixalada anàvem explicant anècdotes de la nostra feina, cursos que
ens agradaria organitzar a Girona, “injustícies” de la nostra professió (Com és possible que a
la nostra província hi hagi centres que cobrin a 12 euros la sessió de logopèdia? Perquè hi ha
logopedes que exerceixen sense estar col·legiats/des?…). I molts altres temes que ens van donar
conversa durant una llarga estona que va resultar molt agradable.
Com en totes les trobades vam valorar molt positivament el fet de reunir-nos i com sempre
aprofitem per animar a tothom a venir en la propera que farem.
Animeu-vos!
Anna Vila (Vocal de Girona)

Presentació del

Protocol
d’avaluació de lectoescriptura - dislèxia
Com sabeu, el gener d’aquest any vam començar amb la roda de presentació dels Protocols d’Avaluació per

patologies logopèdiques. Fins ara hem vist el treball de quatre grups. L’última d’aquestes presentacions va
ser el dissabte passat, 17 de desembre, a la seu del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.
Amb una afluència aclaparadora d’assistents, les nostres companyes Cristina Casas, Victòria González, Esther López Almunia i M. Carme Martín, ens van presentar la seva feina, molt acurada i a la
vegada molt pràctica.
Com sabeu, els Protocols d’Avaluació per patologies logopèdiques estan adreçats als logopedes.
Aquest en concret serà una eina molt útil per a tots els logopedes que treballen amb les dificultats
de lectoescriptura. El Protocol d’Avaluació de Lectoescriptura – Dislèxia s’ha de diferenciar del
“PRODISCAT” (Protocol de Detecció de la Dislèxia), que es va presentar a l’acte del 13è Aniversari del
CLC i que està dirigit als mestres.
Ja us informarem sobre l’edició dels diferents Protocols i com fer-ho per a disposar-ne!
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Col·legi
de Logopedes
de Catalunya

el 13è Aniversari del CLC

El dimecres 5 d’octubre vam celebrar el 13è Aniversari del CLC. Degut a la bona resposta
i a la nombrosa assistència vam fer-ho a la seu del COACB (Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona).
Havíem preparat una sèrie d’activitats que van anar
desenvolupant-se en el transcurs de l’acte de manera
molt lligada, amena, amb moments molts emotius,
d’altres molt simpàtics i sempre amb la calidesa i
complicitat dels assistents.
Va obrir l’acte la nostra degana, Sra. Anna Civit,
qui va donar pas a la presentació del PRODIS·

CAT (Protocols de Detecció de la Dislèxia
adreçat a l’àmbit educatiu), a càrrec de les lo-

gopedes Mireia Sala i M. Carme Martín (autores del
PRODISCAT, conjuntament amb Victoria González,
Enriqueta Garriga, Carme Huguet, Elisabeth Dulcet
i Anna Civit).
Els protocols estan adreçats a mestres i contemplen
una franja d’edat des de P-5 fins a batxillerat. Tots
els protocols consten d’un cos comú i d’una part
específica i tenen un redactat clar i concís.
En el cos comú hi consta:
• L’explicació, de manera senzilla, de què és la
dislèxia.
• Les orientacions per a la intervenció educativa,
amb tres nivells d’actuació en funció de l’edat dels
alumnes i les dificultats que presenten.
• Alguns aspectes referencials sobre el llenguatge
escrit.
• Al final del protocol hi ha bibliografia específica;
bibliografia de materials; webgrafia i associacions
de la dislèxia.
En la part específica:
• Cada protocol consta d’una graella amb els ítems
indicadors de la dislèxia específics per a cada
etapa escolar. Els més rellevants estan marcats
amb negreta. Si cal (a partir de 3r de cicle inicial),
el mestre podrà fer la derivació oportuna perquè
l’alumne pugui ser diagnosticat per l’especialista
adequat (logopeda) i pugui obtenir un certificat
de dislèxia.
• En cada protocol també hi ha actuacions per al
mestre i la família, de manera que puguin disposar
d’estratègies metodològiques d’actuació.
Aquests protocols estan a la vostre disposició al web
del Departament d’Ensenyament i al del CLC.

A continuació es va fer l’homenatge als Col·
legiats d’Honor, continuant amb l’iniciat el juliol

passat dins el 3r Congrés del CLC. Per això vam
tornar a veure el vídeo que havíem preparat per a
l’ocasió, amb fotografies dels diferents col·legiats
d’honor d’enguany. En aquest cas es tractava de
fer un homenatge a la logopeda Mercè Baraza i al
Dr. Javier Sangorrín (In memoriam). El Javier va ser
recordat amb molt afecte, tant per l’Anna Civit com
per la col·legiada d’honor Teresa Herrero, qui va treballar amb ell i va compartir amb tots els assistents
anècdotes entranyables.
A continuació l’Anna Civit va lliurar el pin d’or a la
Mercè Baraza, i va destacar la seva feina professional, afegint que ningú millor que la Mercè, com a
nova col·legiada d’honor, per donar la benvinguda
a la professió als 1rs graduats en Logopèdia, tots
ells de la UAB.

El reconeixement als 1rs graduats en
Logopèdia va ser molt senzill però fet amb tot
el cor i amb molta il·lusió... Rebre dins el col·lectiu
gent jove, plena d’entusiasme i amb noves idees
per portar endavant la professió genera molt
optimisme!

Per acabar l’acte es va fer el lliurament de la Beca
Guixà 8a edició, al treball “i-COM – Inventari

del Coeficient Maduratiu per a la franja d’edat
0-42 mesos”, de l’Elisabeth Dulcet i l’Andreu

Sauca, als que tornem a felicitar! Com va dir l’Anna
Civit, a la reunió de Junta de Govern on es va decidir
quin seria el treball guanyador, va ser una sorpresa
per a tota la Junta, en el moment d’obrir el sobre
amb els noms dels autors, assabentar-nos que l’Elisabeth, era una de les autores! Esperem amb molta
impaciència el treball acabat, ja que segurament
serà molt útil per als logopedes que treballem amb
aquestes edats.
Per finalitzar l’acte vam gaudir d’una copa de cava i
unes pastetes, en un ambient molt distès i agradable,
compartint experiències i records i sense adonar-nos
que ja era hora de marxar...
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2012

Agenda de Formació Continuada del clc
gener

Curs: Disfuncions orofacials 1r nivell (16a edició)
A càrrec de Diana Grandi i Yvette Ventosa
Dates dissabtes 21 i 28/01 i 11/02, de 10 a 14 i de 15 a 18 h Durada 21hores

febrer
Curs: La comunicació integral:
Interacció entre el llenguatge verbal, gestual i actitudinal
A càrrec de Roser Garganta i Anna Gómez
Dates divendres 17 de febrer de 10 a 14 h.
dissabtes 18 i 25 de febrer de 10 a 14 i de 15 a 19 h Durada 20 hores

març
Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant
A càrrec de Eduardo Ríos i Jesús Arcas
Dates divendres 16 de març de 10 a 14 i de 15 a 19 h i dissabte 17 de març de 10 a 14 h.
Durada 12 hores
Disfuncions orofacials 2n nivell (6a ed) (curs interdisciplinari)
a càrrec de Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats.
Dates dissabtes 24 i 31de març, 14 i 28 d’abril i 05de maig, de 10 a 14 i de 15 a 19 h
Durada 40 hores repartides en 2 mòduls de 20 hores cadascun.

abril
Un modelo de trabajo logopédico para el alumnado con TEL en edades tempranas
A càrrec de Víctor Acosta
Dates divendres 20 d’abril de 15 a 19 h i dissabte 21 d’abril de 10 a 14 h.
Durada 8 hores
Reserveu-vos les dates!

Nous col·legiats de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2011
Alegre Villarroya, Juan Ramon - El Prat de Llobregat
Arenas Mañas, Judith - Montcada i Reixac
Beltramini Arrúa, Mariana - Barcelona
Borràs Ferrer, Nina - Sant Quirze del Valles
Carruana Carrasco, Sara - Caldes de Malavella
Castillo Truyo, Tamara - Barcelona
Cierco Sierra, Sheila - Barcelona
Cobo Trillo, Irene - Sant Andreu de la
Contreras Regatero, Sílvia - Sta. Perpètua de Mogoda
Coromina Pou, Ester - Vic
Flores Segovia, Estefania - Olesa de Montserrat
Garrit Sánchez, Anna - Cardedeu
Gimeno Comas, Núria - Barcelona

Lalín Otero, Eunice - Sant Cugat del Valles
Llavina Pascual, Maria - Barcelona
López Coronado, Àngels - Vila-Seca
López Toledo, Sara - Sant Esteve
Molina Saiz, Natalia - Sant Adrià del Besòs
Morros Cabrero, Roser - L’Astor-Pujalt
Munné Garcia, Carme - Vilanova i la Geltrú
Nuñez Gil, Miriam - Caldes de Montbui
PascuAs González, Victoria Eugenia - Barcelona
Preckler Nualart, Júlia - Barcelona
Puig Antich, Mercè - Vall de Bianya
Sala Garcia, Alba - Castellbisbal
Sanahuja Eroles, Laia - Lleida

Sangrà Puig, Anna - Girona
Sanromà Pujol, Elisabet - Barcelona
Segura Giménez, Natalia - Montornès del Valles
Tell Conchan, Blanca - Barcelona
Torres Moreno, Marina - Montcada i Reixac
Velasco Blanch, Mireia - La Garriga
Vinyes Vila, Albert - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents i baixes col·legials) està publicat
al nostre web: www.clc.cat

horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h
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NOTÍCIA IMPORTANT

Els Logopedes a l’escola pública
En relació a diferents consultes rebudes arrel del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre por el que
se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las
etapas de Educación Infantil y de Educación Primera reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE de 9 de noviembre de 2011), us transmetem la informació que ens han donat els
advocats del CLC:
El Reglamento hace referencia única y exclusivamente a las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros
que desempeñarán sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria. Por consiguiente, este Reglamento no se centra en los logopedas como profesionales cualificados que se integran
en Educación fuera del cuerpo de maestros (que sería el objetivo); sino todo lo contrario, este Reglamento
sólo contempla los logopedas como miembros integrantes del Cuerpo de Maestros.
En ese sentido, debemos interpretar correctamente el artículo 4 de dicho Real Decreto. Éste establece en
primer lugar que “el personal funcionario del Cuerpo de Maestros adquirirá la correspondiente especialidad
tras la superación del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros regulado en el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero”. Por consiguiente, sólo podrá adquirir la especialidad aquella
persona previamente se haya integrado en el Cuerpo de Maestros. Y para integrarse en el cuerpo
de maestros, según establece el artículo 13.1 del RD 276/2007 es necesario e imprescindible “estar en
posesión del título de maestro o el título de grado correspondiente”.
Así pues, concluimos de la lectura del artículo 4.1 de este Real Decreto que sólo los maestros titulados que
hayan superado el proceso regulado en el RD 276/2007 podrán formar parte del personal funcionario del
Cuerpo de Maestros; y sólo los miembros del Cuerpo de Maestros podrán participar en el proceso para
adquirir otras especialidades. Por consiguiente, los profesionales logopedas que no tengan el título
de maestro, siguen sin poder entrar en Educación.

Por otra parte, debemos constatar que el artículo 4.2 de este Real Decreto, sólo está dirigido a las
personas que ya forman parte del cuerpo de maestros. En cualquier caso, no puede entenderse que
este artículo abre una nueva vía de acceso de los logopedas a Educación, porque no sólo sigue vetando
cualquier posibilidad de acceso, sino que reafirma que para ser maestro con la especialidad de audición y
lenguaje, es imprescindible ser maestro, con independencia que se haya obtenido el título de Audición y
Lenguaje o la Diplomatura/Grado en Logopedia.

La Fundación “Juegaterapia.org” se dedica a recoger todo tipo de
consolas usadas, mandos y juegos para NIÑOS enfermos de cáncer y
distribuirlas en hospitales con zona de oncología infantil.
La idea es hacer más llevaderas las sesiones de quimioterapia en los
hospitales y arrancar así alguna sonrisa.
Su lema es “la quimio jugando se pasa volando”.
Las consolas se entregan con una pegatina con los datos del donante, para que el niño al que les
llega o un familiar suyo pueda agradecerlo con una llamada, un mensaje... Las consolas se entregan
a niños ingresados, aunque se ceden al centro hospitalario, de forma que cuando el paciente es dado
de alta los dispositivos se quedan en las habitaciones para que sean utilizados por otros niños.
Se hacen muy largas las horas en los hospitales y más a estos niños que deben estar en sus
habitaciones aislados. Pasar sus largas sesiones distraídos y olvidándose a ratos del dolor
es muy importante para ellos.

Su sede está en Madrid, C/Sagasta nº 8 donde podéis enviar todas vuestras consolas y juegos. También
cuentan con la colaboración de 20 Asociaciones de la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer (FEPNC) con sedes en muchas provincias españolas.
Sería muy útil que pasarais este mensaje a todos vuestros contactos. Podéis saber más y seguirles día
a día en Facebook; juegaterapia.org donde ya cuentan con más de 10.000 seguidores y ver las fotos
con las entregas en los hospitales, el listado de asociaciones colaboradoras y los cientos de mensajes
y felicitaciones que reciben por la labor desarrollada o en su pág. Web www.juegaterapia.com

6 - Full informatiu del CLC - n.61 - desembre 2011

Federació acapps comunicat de premsa

A l’auditori ONCE Catalunya el passat 12 de novembre la
Federació ACAPPS va premiar les principals accions en defensa
de la comunicació oral de les persones sordes.
• Televisió de Catalunya rebrà la distinció per la seva trajectòria en matèria d’accessibilitat amb la
subtitulació de la seva programació.
• Fanny Llorens, representant de les persones sordes a l’Institut Municipal de les Persones amb
Discapacitat (període 2002-2011), una altra de les premiades.
• L’acte de lliurament de Premis tindrà lloc en el marc de les XVI Jornades de la Federació ACAPPS
La Federació ACAPPS premia la promoció i la defensa dels drets de les persones sordes. Es tracta de la
segona edició dels Premis Federació ACAPPS, que aquest any s’atorguen a la Televisió de Catalunya (TVC)
en la categoria col·lectiva i a la Fanny Llorens, representant de les persones sordes a l’Institut Municipal de
les Persones Sordes (IMD) del 2002 al 2011, en la categoria individual.

Premis a la sensibilització entorn la comunicació oral

La Federació ACAPPS premia la Televisió de Catalunya per la seva sensibilització envers les necessitats
del col·lectiu de persones sordes que es comunica oralment i per la seva aposta en el foment de valors
com el dret a la informació en igualtat d’oportunitats per a tothom. En aquest sentit i, en especial,
premiem a TVC per la seva dilatada trajectòria en accessibilitat audiovisual amb la subtitulació, al
Club Super 3 i recentment als continguts dels programes a la pàgina WEB. Per haver estat un dels
primers canals en subtitular la seva programació i per haver treballat sempre en la millora d’aquest
servei, tant en l’augment d’hores subtitulades com en la qualitat tècnica dels subtítols.

Una altra distinció serà atorgada a Fanny Llorens pel seu treball ferm i constant per a la promoció de

les persones sordes com a representant del nostre col·lectiu al Consell Rector de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMD) des del 2002 fins al 2011. També valorem la seva implicació en

la defensa de les persones sordes com a membre actiu de la Federació ACAPPS en totes les reivindicacions
que hem realitzat, i realitzem, en tots els àmbits: educatiu, laboral, social i cultural.

La Federació ACAPPS ha defensat i promogut des dels seus inicis la necessitat que les televisions subtitulin la seva programació perquè aquesta sigui accessible a totes les persones sordes. Per a la nostra
entitat també ha estat fonamental la tasca i l’esforç que ha dedicat la Fanny Llorens en el seu rol com a
representant de les persones sordes a l’IMD. Des del Consell Rector d’aquest organisme, representat per
persones amb discapacitat escollides democràticament, s’han aconseguit notables millores en qüestions
d’accessibilitat a la comunicació als espais municipals i actes promoguts pel consistori, així com una
major sensibilització ciutadana entorn les necessitats de les persones sordes que es comuniquen
oralment.
La Federació ACAPPS és una entitat sense afany de lucre que està formada per
ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida, ACAPPS Penedès i ACAPPS Vallès.
La Federació ACAPPS treballa per defensar la integració de les persones sordes a la
societat, fomentar la llengua oral i la lectura labial, promoure la formació permanent
i la inserció laboral, impulsar la accessibilitat a la informació i comunicació, donar
suport i assessorar a les persones sordes i a les seves famílies

Per a més informació
contacteu amb nosaltres:
Departament de Comunicació
Federació ACAPPS
e-mail: federacio@acapps.org
Telèfon/Fax: 93.210.86.27

NOTES DE CONDOL
El dia 30 de novembre la nostra companya Cristina Ulloa deixava aquest món
però la seva feina i el seu coratge no moriran mai.
Els fruits de la seva dedicació i constància s’han quedat entre nosaltres per
sempre i això ens ha d’animar, ara més que mai, a seguir el seu exemple amb la
mateixa força, empenta i alegria que ella ens va contagiar.
Des del CLC volem fer arribar el nostre afecte a tots aquells que la coneixíem i volem retre homenatge a la seva memòria. Ella sempre deia i no deixava de repetir:
“Tots els nens sords poden parlar, tots, no s’ha de tirar mai la tovallola!”. Els
seus alumnes sords profunds, diumenge ens van dir i recordar quant d’amor i
dedicació hi havia en el treball de la Cristina, quant se l’estimen i quant de màgic
i quant de real és el do de la paraula.
Gràcies Cristina per la lliçó de vida i de logopèdia que ens has donat i tingues
per segur que la seguirem sempre endavant!
Junta de Govern del CLC*
*Podeu llegir l’entrevista que vam publicar a la revista Logopèdia núm. 16, pàg. 7.

El dia 3 de desembre va morir,
als 81 anys, la Mercedes Esteban
Vidal de Cárcer, vídua del Dr. Josep
M. Torres de Gassó. Ella va ser una de
les pioneres de la logopèdia, al costat del seu marit. Va treballar molt,
sobretot amb pacients disfèmics, i va
ser molt estimada per ells i per tots
els que la coneixien.
La Mercedes va ser una de les primeres en exercir la nostra professió i
va contribuir, amb la seva feina, a obrir
camí. Per això, el CLC acompanya a la
seva família en aquests moments i vol
retre homenatge a la seva memòria.
Junta de Govern del CLC
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Què és ASPERCAMP?

• És una associació de famílies amb fills i filles amb
trastorn del desenvolupament en la interacció social

ASPERCAMP neix per:

Tinc la síndrome d’Asperger, i
m’agradaria explicar-te com sóc:

Quan estic content em poso nerviós: Salto, crido...
Tinc problemes al jugar amb altres nens, no entenc
les regles dels jocs i vull guanyar sempre. Prefereixo
jugar sol i em costa sortir de casa.
Quan vull quelcom, ho vull immediatament. Ploro
fàcilment, em manca empatia.
No m’agrada el contacte social i tinc dificultats per
entendre les intencions dels altres. Puc fer comentaris
ofensius sense adonar-me’n.
No sé com actuar davant d’algunes situacions.
De vegades la meva conducta no és l’adequada i
puc semblar mal educat.
No sé interpretar intuïtivament els sentiments dels
altres. Em costa mirar als ulls quan parlo.
Em crec tot el que em diuen encara que sigui impossible. Parlo de forma pedant i en un to alt i peculiar.
Invento paraules o expressions. Parlo molt, però no
m’interessa el que em diuen els altres.
No entenc les converses massa llargues i quan estic
confós, canvio de tema.
A l’hora de posar-me la roba em faig un “embolic”, em
poso el jersei al revés, no trobo el camal del pantaló.
Tinc molta memòria: recordo dates i fets que ningú
més recorda.
M’agrada la rutina: No tolero els canvis imprevistos i tinc rituals que he de fer sempre, passi el que
passi.
Tinc un sentit de l’humor molt peculiar. Sóc molt original enfocant un problema o inclús trobant una solució.
Sempre estic fascinat per algun tema. La major part
del temps penso, escric i parlo del què m’agrada i no
me n’adono de que puc fer-me pesat; m’enfado quan
els altres no em volen escoltar.

• Donar a conèixer aquesta síndrome, promoure la
sensibilització social i aconseguir la seva integració en
els serveis i les activitats de la comunitat.
• Col·laborar amb els professionals de la salut, la
educació i la psicologia.
• Facilitar la més complerta informació i el millor
assessorament a les famílies.
• Afavorir la relació, el suport mutu entre
Les famílies.
• Organitzar xerrades informatives, jornades formatives i activitats d’oci per a tota la família (nens,
adolescents, joves i adults).
• Promoure el millor tractament, educació i desenvolupament per aconseguir la seva plena integració
social i laboral.

¿Tenen els nostres fills la
síndrome d’Asperger?

Els nostres fills són bons, afectuosos, intel·ligents,
originals i tenen una memòria excepcional, però tenen
dificultats per jugar amb nens de la seva edat, ploren
i s’enrabien sovint, i de tant en tant es comporten
sense malícia, de manera inapropiada al moment o
al lloc, i ens posen en evidència.
No paren de parlar en to alt i peculiar, de tot allò
que els hi interessa especialment (nombres, cotxes,
trens, dinosaures, planetes) i poden tenir algunes
manies o pors no justificades.
A l’escola solen tenir un mal comportament, els
professors es queixen, molt sovint no estan atents i
semblen estar en un altre món.
Al pati solen jugar sols.

Els nostres fills ens necessiten, no
podem lluitar sols!!
Necessitem la solidaritat, la
comprensió i el compromís de tota
la societat

Fes-te soci

Al cole:

No m’agrada gaire anar a l’escola. Els meus companys es riuen de mi i no em volen als seus equips,
perquè corro malament, no sé agafar la pilota i no
entenc els jocs.
No entenc el que em pregunta el mestre i tardo a
contestar; sempre em castiguen, em renyen i jo no sé
perquè. M’agraden les assignatures lògiques com les
mates i vaig aprendre a llegir molt ràpid.

Saps què em preocupa?

La por i l’angoixa que sento quan sento sorolls,
com el de les motos o les broques.
Algunes carícies, portar algunes peces de roba. La
visió d’alguns objectes, que són normals per a tothom,
però que no ho són per a mi. Els llocs amb molt soroll
i amb molta gent.
Ara que em coneixes i ja saps com sóc, m’agradaria
ser el teu amic i que, enlloc de pensar que sóc mal
educat i riure’t de mi, m’ajudessis a ser com tu.

Col·labora
Informa’t

www.aspergercampdetarragona.cat
asperger.campdetarragona@gmail.com
659 041 646 - 626 061 887
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III Jornades sobre l’estrès en
els professionals del món educatiu.

*OTDSJQDJPOTJQBHBNFOUT
"QBSUJSEFMEFTFUFNCSFEFM
6*$ 4FDSFUBSJB***+PSOBEFT&TUSÒT
4SB-JMJBOBMMFQPSJ!VJDFT
5FMÒGPOFYUFOTJØ
-BXFC XXXVJDFT

-BGPSNBDJØQFSBMBQSFWFODJØEF
MFTUSÒTJMBOTJFUBU
(PROGRAMA)

&MTJOTDSJUT FOBSSJCBSBMFTKPSOBEFT TIBO
EJOTDSJVSFQSÒWJBNFOUFOVOEFMTUBMMFST EF
DBEBTDVOBEFMFTEVFTSPOEFTEFMEJWFOESFT

Divendres 25 i dissabte 26 de maig de 2012

Organitza
UIC (Universitat Internacional de Catalunya)
GRELDO (Grup de Recerca sobre Estressors Laborals Docents)
EFM$PMtMFHJ0öDJBMEF1TJDÛMFHTEF$BUBMVOZB $01$
4FDDJØ1SPGFTTJPOBMEF1TJDPMPHJBEFM&EVDBDJØ
&OUJUBUTDPMtMBCPSBEPSFT
$PMtMFHJ0öDJBMEF1TJDÛMFHTEF$BUBMVOZB $01$
4FDDJØ1SPGFTTJPOBMEF1TJDPMPHJBEFM&EVDBDJØEFM$01$
$PMtMFHJ0öDJBMEF%PDUPSTJ
Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya (CDL)
$PMtMFHJ0öDJBMEF1FEBHPHTEF$BUBMVOZB $01&$
$PMtMFHJEF-PHPQFEFTEF$BUBMVOZB $-$
*OTUJUVU4VQFSJPSE&TUVEJT1TJDPMÛHJDT *4&1
4PDJFUBUDBUBMBOBEF1FEBHPHJB 4$1
$PNJUÒ$JFOUÓöD
%SB/ÞSJB"SÓT6*$'BDVMUBUE&EVDBDJØ
%S.BSJË#BRVÏT63-'BDVMUBU1TJDPMPHJBJ$&EVDBDJØ
1SPGFTTPSB"OB.BSUPSFMM6#'BDVMUBU1TJDPMPHJB
%S+PBO3JBSU$01$4FDDJØ&EVDBUJWB
%SB.ØOJDB1JOUBOFM6"#1SPGFTTPSB
.ËTUFSFO1TJDPMPHJB"OBMÓUJDBEFMB6"#
%S$BSMFT7JSHJMJ63-'BDVMUBU1TJDPMPHJBJ$&EVDBDJØ

6*$ 6OJWFSTJUBU*OUFSOBDJPOBMEF$BUBMVOZB
'BDVMUBUE&EVDBDJØ4BMØEBDUFTJBVMFT
D5FSSÏ #BSDFMPOB

Divendres dia 25
8’30 h Lliurament de la documentació
9’00 h Presentació del congrés: Degà de la Facultat d’Educació UIC
J%FHBOTPSFQSFTFOUBOUTEFMFTFOUJUBUTDPMtMBCPSBEPSFT
(Durada màxima de les ponències 30’)
9‘15 h Ponència 1:
&MTFMFNFOUTFTUSFTTPSTFOFMDPMtMFDUJVEPDFOUJQSPQPTUFTUFSBQÒVUJRVFT
BQPSUBDJPOTEFMFTEVFTFEJDJPOTBOUFSJPSTBMFTUFSDFSFTKPSOBEFTTPCSF
MFTUSÒTFOFMTQSPGFTTJPOBMTEFMNØOFEVDBUJV"OB.BSUPSFMM4BCBUÏ
.FNCSFEFMB4FDDJØE&EVDBUJWBEFM$01$.FNCSFEFM(3&-%0
1SPGFTTPSBEFMB6#
9’45 h Ponència 2:
-FTUFSËQJFTOBUVSBMT BMUFSOBUJWFTPDPNQMFNFOUËSJFTJMFTEFNPTUSBDJPOT
DJFOUÓöRVFTFOFMNØOEFMFTUSÒT%S+PBO3JBSU7FOESFMM.FNCSF
EF(3&-%0&Y1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFQTJDPQFEBHPHJB QTJDPMPHJBJ
NBHJTUFSJEF#MBORVFSOB 63- JEFMHSVQEFSFDFSDB(3"0
10’15 h Ponència 3:
-BGPSNBDJØQSFWFOUJWBFOFMTFTUVEJBOUTEFMT&TUVEJTE&EVDBDJØ.BHJTUFSJ
%SB/ÞSJB"SÓT3FEØ4PUTEFHBOBEFMB'BDVMUBUEhh&EVDBDJØ$PPSEJOBEPSB
EFM.ËTUFS0öDJBMEF3FDFSDBFO$$44EFMB6*$.FNCSFEFM(3&-%0
I1BVTBDBGÒ&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
11’15 h Ponència 4:
$BVTFTEFMhFTUSÒTWPDBMFOFMTEPDFOUT"OESFV4BVDBJ#BMBSU-PHPQFEB
DPMtMFHJBU'POPUFSBQFVUB$PPSEJOBEPSEFM.ËTUFSFO3FIBCEFMB7FVEF
M&1-1SPGFTTPSEFM(SBVEF-PHPQÒEJB'BDVMUBUEF.FEJDJOB 6"#
11’45 h Ponència 5:
&TUSBUÒHJFTIBCJUVBMTJOPIBCJUVBMTQFSEJTNJOVJSMhFTUSÒTJMhBOTJFUBUFOFMT
EPDFOUT9BWJFS.POGFSSFS5SPODIP®SFBEF1SPHSBNFTEF'PSNBDJØJ(FTUJØ
EFM$POFJYFNFOU4VCEJSFDDJØ(FOFSBMEh*OOPWBDJØ 'PSNBDJØJ0SJFOUBDJØ
%FQBSUBNFOUEh&EVDBDJØ(FOFSBMJUBUEF$BUBMVOZB
12’15 h Ponència 6:
-BVUP3FMBYBDJØGÓTJDB%SB.ØOJDB1JOUBOFM1SPGFTTPSBEFM.ËTUFSFO
1TJDPMPHJB"OBMÓUJDBEFMB6"#J*OTUJUVU$(+VOHEF#BSDFMPOB
12’45 h Ponència 7:
&TUVEJTPCSFMhFTUSÒTEPDFOUFOFMNFTUSFTEF1SJNËSJB&TUFWF1VKPMJ1POT
1TJDÛMFH NFTUSFJFTDSJQUPS1SFNJEhBTTBJHQFEBHÛHJDEFMhBOZ
1SPGFTTPSEFMB6*$
13’15 h1BVTBEJOBS&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
15’00 h1POÒODJFTUÒDOJRVFT1BOFMMEFYQFSUT 'PSNBDJØQSFWFOUJWBFO
UFSËQJFTCJPTPNËUJRVFT5FNQTEFDBEBQPOFOU EVSBEBEFM1BOFMMI
Professionals experts en:
&M5BJ5YJ&TUSÒTWFSTVT)BSNPOJB*OUFSOB(VJMMFN#FSOBEØ(JMEF#FSOBCÏ
1SPGFTTPSEF5BJ5YJ5YVBOEFMBMÓOFB)VBOHJ$PEJSFDUPSEF:VBO4IFO 
&TDPMBEF5BJ5YJ5YVBOJ"SUT*OUFSOFT

&MQSFVEFMFT***KPSOBEFTJODMPV
"TTJTUÒODJB
.BUFSJBMFTDSJUJFEJUBUEFMFTQPOÒODJFT QBOFMMTJUBMMFST
"MUSFTNBUFSJBMT
Àpats:
$BGÒFTNPS[BSEFMQSJNFSEJB
%JOBSEFMQSJNFSEJB
#FSFOBSEFMQSJNFSEJB
$BGÒFTNPS[BSEFMTFHPOEJB
1SFV
&TUVEJBOUTEFMTEBSSFSTDVSTPTEF
.BHJTUFSJ&EVDBDJØ 1TJDPMPHJB 1FEBHPHJB -PHPQÒEJB 
1PTUHSBV.ËTUFSEF4FDVOEËSJBû
$PMtMFHJBUTJPJOTDSJUTEFMT

$01$$PMEF1TJDÛMFHTJ4FDDJØ&EVDBUJWBû
$%-$PMEF%PDUPSTJ-MJDFODJBUTû

$01&$$PMEF1FEBHPHTû

$-$$PMEF-PHPQFEFTû
"MUSFTQSPGFTTJPOBMTû
1MBDFTBNCBGPSBNFOUSFEVÕUJTFHPOTPSESFEJOTDSJQDJØ
+PSOBEFTBDPMMJEFTBM1MBEF'PSNBDJØEFMB(FOFSBMJUBU
EF$BUBMVOZBI
"NCDFSUJöDBUEBTTJTUÒODJB

&M*PHB*ZFOHBS VOTJTUFNBJOUFHSBMQFSBCPSEBSMFTUSÒTEPDFOU
#MBODB'SBODPJ.BVSJ.FTUSBE&EVDBDJØ*OGBOUJMJ1SJNËSJB
1SPGFTTPSBDFSUJöDBEBEF*PHB*ZFOHBS¥QFM3*.:*
.BTUFSE&EVDBDJØ&NPDJPOBMJ#FOFTUBSEFMB6#

9’30 h1POÒODJB
"QVOUTTPCSFMBSFTJMJÒODJB-BQFSTPOBDPNBUFMØEFGPOT%S.BSJBO
#BRVÏTJ5SFODIT1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFMB'1$&&#MBORVFSOB
EFMB63-.FNCSFEFM(3&-%0

0O QFSRVÒJDPNIBEBDUVBSMBQSFWFODJØEFMFTUSÒT
7JTJØOBUVSJTUBJBMUFSOBUJWB4JNFØO$PMPNJOBT"SBHPOÏT
/BUVSÛQBUBQFMi)FJMQSBLUJLFS*OTUJUVUFw "MFNBOZB J
2VJSPUFSBQFVUBQFSMBQJPOFSBi&TDVFMB&TQB×PMBEF2VJSPNBTBKFw
5ÏDPOTVMUBOBUVSJTUBJÏTRVJSPNBTTBUHJTUBFOEJWFSTPTDMVCTFTQPSUJVT

10 h1POÒODJB
'PSNBDJØFODPOUSPMEFMhFTUSÒTNJUKBOÎBOUMhFTDSJQUVSBFNPDJPOBM
%SB*NNB$BTFT %PDUPSBFOQFEBHPHJB QTJDÛMPHBJNFTUSB
.ËTUFSFO1TJDPMPHJB$MÓOJDB$FSUJöDBUJOUFSOBDJPOBM&.%3$BUFESËUJDB
EhJOTUJUVU1SPGFTTPSBEF#MBORVFSOBBMB6OJWFSTJUBU3BNPO-MVMM

&JOFTQFSHFTUJPOBSFMUFDOPTUSÒTFOFMTEPDFOUT
4VTBOB5BSBQJFMMB$BSSF×P.FTUSB -PHPQFEBJ1FEBHPHB
1SPGFTTPSBEFMB6OJWFSTJUBU*OUFSOBDJPOBMEF$BUBMVOZB

10’30 h1POÒODJFTUÒDOJRVFT1BOFMMEFYQFSUT&YQFSJÒODJFTEF
GPSNBDJØQSFWFOUJWBBMFTBVMFTEFMT$FOUSFTFEVDBUJVT

1SFHVOUFTJ%JËMFHEFMTFYQFSUTBNCFMTBTTJTUFOUT
16’30 h öOTI5BMMFSTQSËDUJDTTJNVMUBOJTBSPOEB
(durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)
&YFSDJUBDJPOTNJUKBOÎBOUFMTVQPSUEBQBSFMMTFMFDUSÛOJDTQFSTPOBMT
0SJPM.FSDBEÏJ$BOBMT1TJDÛMFH.ËTUFSFO1TJDPMPHJBEFM&TQPSUJ
1PTUHSBVFO(FTUJØE&OUJUBUT&TQPSUJWFT
5ÒDOJDDFSUJöDBUFO#JPGFFECBDLJ/FVSPGFFECBDL
1SËDUJDBEFUÒDOJRVFTEFTPGSPMPHJBQFSBMEPDFOU&MFOB1FSJ[4FDBOJMMB
.FTUSB.ËTUFSFO4PGSPMPHJB$BZDFEJBOB
1SFWFODJØJUSBDUBNFOUEFMhFTUSÒTEFTEFMFTBDUJWJUBUTIPMÓTUJRVFT
4BMWBEPS(BSDÓB3VJ[.FTUSFEF3FJLJ1SPGFTTPSEF5BJUYÖJ5YJ,VOH
5FSBQFVUBEF56*/" NBTTBUHFYJOÒT JEF3FøFYPMPHÓB1PEBM
'JOBMJU[BOUFTUVEJTEF.FEJDJOB5SBEJDJPOBM9JOFTB*OTUSVDUPSEF.BUU1JMBUFT
17’45 höOTI5BMMFSTQSËDUJDTTJNVMUBOJTBSPOEB
(Durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)
"QMJDBDJØQSËDUJDBEFM*PHB*ZFOHBSQFSBEPDFOUT
$SJTUJOB4ËMWJB'BSSÏ1SPGFTTPSBDFSUJöDBEBEF*PHB*ZFOHBSBMB6#
1TJDÛMPHBJQTJDPUFSBQFVUB
&YFNQMFTEF5ÒDOJRVFTBOUJFTUSÒTBNC3FJLJ*ONB#BTFMHB(JNFOP
(SBEVBU4PDJBM NBTUFS1/-JNBTUFS$PBDIJOH.FTUSBEF3FJLJ
EFTEFGBBOZT%PDFOU%QU(FOFSBMJUBU 'PSNBDJØ1SPGFTTJPOBM
$VSTPTEF1/-J$PBDIJOHFEVDBUJVQFSBEPDFOUT
-FTNJDSPFYQSFTTJPOTEFMTBMVNOFT%PNJOBSJFOUFOESFMBDMBTTFBUSBWÏT
EFMBDPNVOJDBDJØOPWFSCBMQFSNFUSFEVJSMFTUSÒT4FSHJ'POUJ%PNÒOFDI
1SPGFTTPSEFEVDBDJØEFMBWFVBMB6*$ WFV DPTJUFBUSFBMB6"0JFMQPTUHSBV
EFWFVEFMB61''PSNBDJØDPOUJOVBEBFOFM$%-JFNQSFTFT
19 h'JEFMBTFTTJØEFMEJWFOESFTEJBEFNBJH
Dissabte dia 26 maig
9’00 h1POÒODJB
"OËMJTJEFEBEFTEFMhFTUSÒTEFUBTDBEFMTEPDFOUTJSFøFYJPOTQFSBMB
TFWBQSFWFODJØ%S$BSMFT7JSHJMJ5FKFEPS1SPGFTTPSEhFTUBEÓTUJDB BWBMVBDJØ
QTJDPMÛHJDBJNÒUPEFTEhJOWFTUJHBDJØRVBOUJUBUJWBFOFMTFTUVEJTEF
1TJDPMPHJB %PDUPSBUJ.ËTUFSEFMB'1$&&#MBORVFSOBEFMB63-
.FNCSFEFMTHSVQT14*5*$J(3&-%0

5FNQTEFDBEBQPOFOU EVSBEBEFM1BOFMMI
.JOEGVMMOFTTJEPDÒODJBDMBVTUFÛSJRVFTJQSBDUJRVFTQFSMB
QSFWFODJØJHFTUJØEFMFTUSÒTEFMQSPGFTTPSBU
'FSOBOEP5PCÓBT1TJDPUFSBQFVUB'PSNBEPS&YQFSUFO.JOEGVMMOFTT
5SBJOFS$FSUJöDBUEFMi5IF'PDVTJOH*OTUJUVUFPG/FX:PSL &&66 w
Proposta des del Ioga en relació a l’actitud del docent en
MFOUPSODMBTTF$PNIBSNPOJU[BSMFTQBJEFMBVMBJHFTUJPOBS
MFTUSÒT&VMËMJB.V×P[#ÈSDFOB$BUFESËUJDBEF-MFOHVB"OHMFTB
JQSPGFTTPSBEFJPHB
-BOBSSBUJWBDPNBJOTUSVNFOUBMMJCFSBEPSEFMhFTUSÒTEPDFOU
%S+PBRVJN4FSSBCPOB1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFMB'1$&&
#MBORVFSOBEFMB63-
1SFHVOUFTJ%JËMFHEFMTFYQFSUTBNCFMTBTTJTUFOUT
11’45 h1BVTBDBGÒ&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
12’15 h1POÒODJB
'PDVTJOHJFTUSÒTEPDFOU"QPSUBDJPOTEFMFOGPDBNFOUFYQFSJFODJBMBMB
GPSNBDJØEFMQSPGFTTPSBU%S-VÓT-ØQF[(PO[ÈMF[%PDUPSFO1TJDPMPHJB
'PSNBEPS&YQFSUFOSFMBYBDJØ NJOEGVMMOFTTJFTQJSJUVBMJUBU5SBJOFS
$FSUJöDBUQFMi5IF'PDVTJOH*OTUJUVUFPG/FX:PSLw
12’45 h Ponència11
%FMhFTUSÒTBMBSFTJMJÒODJBEPTDBNJOTQFSBEBQUBSTFBMBJOTUJUVDJØ
FEVDBUJWB+BVNF'PSOJ3BNCMB1TJDPQFEBHPH&"1#7BMMÒT0SJFOUBM
.POUNFMØ"$1&"1 "TTPDJBDJØEFQSPGFTTJPOBMTEFMT&"1 .FNCSFEFM
$POTFMMEF3FEBDDJØEFMBSFWJTUB®NCJUTEF1TJDPQFEBHPHJB
13’15 h1POÒODJB
&TUSÒTJFTHPUBNFOUQSPGFTTJPOBMFOMhËNCJUEPDFOU6OBNJSBEB
UFSBQÒVUJDBQFSBMBTBMVUJMBRVBMJUBUEFWJEB&WB'POU(BSDÓB1FEBHPHBJ
1TJDPQFEBHPHB'PSNBDJØFTQFDÓöDBFO1TJDPBOËMJTJ.FNCSFEFMB9BSYB
Eh&YQFSUTJEFM(SVQEF5SFCBMMEF5FSBQÒVUJDB 4BMVUJ2VBMJUBUEF7JEBEFM
$PMtMFHJEF1FEBHPHTEF$BUBMVOZB
13’45 h$PODMVTJPOTJEJËMFHTPCSFMBGPSNBDJØFOMBQSFWFODJØ
EFMFTUSÒTEPDFOU
14’15 h-MJVSBNFOUEFDFSUJöDBUT
14’30h'JOBMEFMFT***KPSOBEFT
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La Confederación Española de Familias de Personas Sordas ens ha informat de:
Premio FIAPAS 2011
Investigación en Deficiencias Auditivas (Área de Sanidad)
Trabajo premiado
“Estudio genético molecular de los pacientes con Síndrome de Usher”
Firmado por el Dr. José María Millán Salvador en representación del Grupo de
Investigación en Enfermedades Neurosensoriales del Instituto de Investigación
Sanitaria de la Fe (Valencia)

Informació externa
Curs Teràpia de moviments rítmics
nivell 2: tmr, reflexes i sistema límbic

2º curso Trastornos respiratorios del
sueño en niños

Curs Cos, veu, respiració

3rs Jornades Sobre l’estrès en els
professionals del món educatiu.
La formació per a la prevenció de
l’estrès i l’ansietat

Dates 14 i 15 de gener de 2012
Organitza Centre de logopèdia PARLA - Girona
Informació 972 487 372

Dates 17 i 18 de febrer de 2012
Organitza RIOSARCAS associats (Clínica i Formació en
Veu, Audició i Comunicació)
Col·legiats 10% de descompte.
Informació 931803944, info@riosarcas.com
www.riosarcas.com

Curs Abordatge logopèdic en la patologia vocal benigna
Organitza Equip CONSULTAVEU
Data dissabte 18 de febrer de 2012
Col·legiats 10% de descompte.
Inscripcions consultaveu@yahoo.es www.consultaveu.cat
Programa http://www.consultaveu.cat/images/
CURS%20PATOLOGIA%20VOCAL_CAT.pdf

12 y 13 de abril de 2012, Sant Cugat del Vallès
www.trastornosrespiratorios.es

25 i 26 de maig del 2012
UIC, Universitat Internacional de Catalunya. Facultat
d’Educació.
Secretaria 3res Jornades Estrès. Sra. Liliana:
llepori@uic.es
Preu especial pels col·legiats....
Tel.: 93 509 92 50 extensió 6106 - www.uic.es

Viii congres cplol “Nouvelles
avancees dans la formation et
la pratique professionnelle des
orthophonistes”
25 i 26 de maig 2012, Holanda, La Haya
Informació www.cplolcongress2012.eu

Cursos d’actualització professional
“Abordatge logopèdic del pacient
amb alteracions orofacials mitjançant
la presentació de casos clínics”
(nivell 1) Dates: Febrer – març 2012

“Abordatge logopèdic del pacient
amb alteracions orofacials mitjançant
la presentació de casos clínics”

disseny santi duran

(nivell 2) Dates: Març – abril 2012
Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna.
Col·legiats 10% de descompte.
Tel. 93 253 30 11 - www.blanquerna.url.edu

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

