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Programa
 9:00  Lliurament de documentació

 9:30  Benvinguda de l’ACD

 9:45  Dislexia, fonología segmental y 
 suprasegmental. 
 Sylvia Defior 

10:30 Trastorn de llenguatge i dislèxia. 
 Una perspectiva des de la neuropsicologia
 Katy Garcia-Nonell i Eugènia Rigau
11:15  Pausa-cafè 
11:45  Atenció i memòria a la dislèxia. 
 Mercè Gonzàlez
12:30  Habilitats acadèmiques. Llenguatge 
 i lectura. 
 Cristina Casas

13:15  Atenent  la diversitat a l’escola.    
 Creem grups d’inclusió. 
 Lídia Arroyo

14:00  Dinar lliure
16:00  Per educar a un nen o una nena cal  
 organitzar tota la tribu.
 Josep Lluís Cruz, Lidia Sanz i 
 Núria Roset

16:45  Detección y apoyo a la dislexia 
	 utilizando	inteligencia	artificial.	
 Luz Rello
17:30  Taula rodona. Experiències. 
 Famílies
18:15  Col·loqui

19:00  CLOENDA

El proper dia 16 d’abril es celebrarà la XI 

Jornada sobre Dislèxia a Catalunya i això 

suposa que  l’Associació Catalana de Dislèxia 

fa més de 22 anys que s’esforça en fer una 

divulgació seriosa, basada en l’evidència i 

en els coneixements més actualitzats, dels 

trastorns d’aprenentatge i especialment de 

la dislèxia. En aquesta tasca hem comptat 

sempre amb el suport d’innumerables 

científics, professors, professionals i persones 

voluntàries. El nostre agraïment més sincer.

Com en ocasions precedents comptem amb 

magnífics ponents que compartiran amb 

nosaltres els seus coneixements, experiència  

i la seva recerca, amb l’objectiu de conèixer 

amb més profunditat els aspectes cognitius, 

lingüístics i de tractament de la dislèxia.

Ens acompanyaran en la reflexió  del 

panorama renovador sobre la dislèxia que 

avui trobem a Catalunya i entre tots impulsar 

una reflexió col·lectiva amb la finalitat 

d’intensificar la implementació d’aquests 

coneixements en la pràctica del dia a dia a les 

escoles.

Moltes gràcies a tots!
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Amb la col·laboració de: 
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Bulleta
d‘inscripció 

Nom i cognoms 

DNI

Telèfon de contacte

Soci

Logopeda col·legiat 

Professió

Correu electrònic

Signatura:

També 
pots inscriuret 
per el web
acd.cat/jornada

Més informació: 
Associació Catalana de Dislèxia 

contacta@acd.cat  
932030346 - 646013126
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XI JORNADA 
SOBRE DISLÈXIA A 

CATALUNYA

16 d’ABRIL DE 2016
Universitat Abat Oliva CEU

C/Bellesguard, 30

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DISLÈXIA

INSCRIPCIÓ A LA 
Xª JORNADA SOBRE 
DISLÈXIA A CATALUNYA

1. Complimenteu la butlleta

2. Envieu-la al correu electrònic de 

l’ACD, conjuntament amb el comprovant de la 
transferència o ingrés 
contacta@acd.cat

Núm c/c:   2100 0830 77 0200642788
(No oblideu fer constar el vostre nom)

Quota d’inscripció: 80 €
Socis de l’ACD i Col·legiats del CLC 60 €

Hi ha la possibilitat de dinar a la Universitat Abat 
Oliva. Contactar amb: El Sr David Blanco
david.blanco@eurest.es 


