


L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DISLÈXIA va ser creada l’any 1992, és a dir ara fa 22 anys. En el transcurs de 

tot aquest temps hem treballat per aconseguir que els nens i les nenes, els nois i noies i les persones 

adultes dislèctiques  veiessin reconeguts els seus drets a accedir a la formació i als coneixements, 

perquè trobessin el respecte a les seva disfunció tant en l’àmbit educatiu com en el social. Per a aquesta 

tasca hem comptat amb el suport dels socis. Voldríem remarcar la importància dels socis perquè tan si 

són molt o poc actius, són els testimonis constants que ens ajuden a donar visibilitat al problema. 

Pertànyer a una associació és donar fe que encara hi ha molta feina a fer i això té un alt valor social i 

polític. Un nombrós grup de persones ens han donat suport des del primer dia:   pares i mares, 

professionals i afectats; i ha confiat que era possible assolir els objectius de la nostra entitat.  Hem pogut 

comptar també amb la generositat de  persones rellevants en el món de la recerca que han participat 

generosament, Jornada rere Jornada, en la tasca divulgativa des de la perspectiva científica o pedagògica, 

i també hem gaudit de la de la col·laboració amb tantes escoles, mestres i professors que ens han rebut 

per parlar de dislèxia, per compartir amb nosaltres la seva preocupació per els afectats, per millorar 

l’ensenyament dels alumnes amb trastorns específics d’aprenentatge; malgrat la migradesa de recursos, 

malgrat la percepció que dia a dia la seva tasca es fa més i més difícil. GRÀCIES!



PROGRAMA

9:00 Lliurament de documentació

9:30 Benvinguda de l’ACD

 9:45 Neuroeducación y emoción, Dr. Francisco Mora, Doctor en Medicina  (Granada) y Doctor en 
Neurociencia (Oxford) Catedrático de las Universidades Complutense de Madrid y Iowa en USA

10:45 ¿Qué puede hacer la tecnología digital por la dislexia? Luz Rello, lingüista, premi European Young 
Researchers' Award  de l'associació Euroscience pel seu treball sobre dislèxia. Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona

11:30 Pausa-cafè

12:00  Pediatria i disfuncions en l’aprenentatge. Dr. Jordi Pou i equip, metge,pediatre i cirurgià, ha estat 
professor de la UB i cap de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu 
Presentació PRODISCAT PEDIÀTRIC. N. Buisán, M.C. Martí, A. Martorell i V. Tremols

13:00  Projecte de Rendiment Escolar. Rosa Bosch. Universitat de Barcelona. Servei de Psiquiatria de 
l'Hospital Universitari Vall d’Hebron 

13:45  Col·loqui 

14:00  Dinar lliure

16:00 El treball de la llengua oral i escrita en el marc de l'escola inclusiva.  Enriqueta Garriga. Psicòloga, 
Mestra Educació Especial, Logopeda. 

16:45  Com funciona una escola amb èxit? Xavier Melgarejo. Escola Claret. Psicòleg i  doctor en 
pedagogia.
 
17:30 Taula rodona:  Ens en sortim! 
Persones dislèctiques ens explicaran com han afrontat la dislèxia.

18:30   Col·loqui

19:00   CLOENDA

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fupf_universidad_pompeu_fabra%2Fa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuz25yPjgiW8nFCZIkT0ydJq8ILA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fupf_universidad_pompeu_fabra%2Fa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuz25yPjgiW8nFCZIkT0ydJq8ILA


INSCRIPCIÓ A LA Xª JORNADA SOBRE DISLÈXIA A CATALUNYA

1. Omple la butlleta i enviala per correu electrònic a l’Associació Catalana de Dislèxia (a                             
l’atenció de Rosa M. Palau o Gema López): contacta@acd.cat

2. Feu la transferència bancària a La Caixa, compte núm.: 2100 0830 77 0200642788

Quota d’inscripció: 80 euros 
Socis de l’ACD i Logopedes col·legiats, 60 euros 
Dinar 20 euros  (podeu reservar el dinar al restaurant de S.J.D)

3.Cal enviar, a més de la butlleta complimentada, la còpia de transferència bancària                         
corresponent als drets d’inscripció. Podeu enviarla també per fax: 932 03 03 46.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms…………………………………………………………...

NIF………………………………………………………………………......

Telèfon de contacte……………………………………………………...

Soci 

Logopeda col·legiat 

Professió ...............................................

Correu electrònic…………………………………………….

Signatura :

Més informació :
Associació Catalana de Dislèxia
C/ Canet, 4
08017 BARCELONA
Sra. Gema López
Sra. Rosa Mª Palau
contacta@acd.cat
tel/fax 932030346
www.acd.cat

mailto:contacta@acd.cat
mailto:contacta@acd.cat
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.acd.cat&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEL2-sLnjrRd1tsHEHZ0cVEU09gAA

