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Mataró, 18 de març del 2015 

 

El proper dilluns 23 de març tindrà lloc la 22a Jornada del CDIAP del Maresme 

a l’Auditori del Tecnocampus de Mataró*, que porta per títol 

“EL LLENGUATGE COM A MOTIU DE CONSULTA, LA PUNTA DE L’ICEBERG” 
 

“El llenguatge com a motiu de consulta” 

El retard de llenguatge a la primera infància freqüentment apareix com un senyal que alerta a 

família, educadors i pediatres que el desenvolupament de l’infant està presentant una carència 

molt significativa. Darrera d’aquesta senyal els professionals de serveis especialitzats d’atenció a la 

infància observen dificultats més primerenques de l’àrea afectiva i relacional, entre d’altres, les 

quals dificulten al nen l’accés al pensament i, en conseqüència, al llenguatge.  

El percentatge de consultes als CDIAP de Catalunya per retard de llenguatge va ser, al 2014, del 

37% i al CDIAP del Maresme, del 41.43%, per sobre d’altres dificultats freqüents relatives al 

desenvolupament motriu, a l’atenció i la conducta, o a trastorns de la relació i la comunicació. 

En conseqüència, aquest any els professionals de l’atenció a la petita infància convocats analitzaran 

els diversos factors que porten a la creixent demanda de consultes per aquest motiu, des de fa 

anys el principal motiu de consulta al CDIAP. 

La 22a Jornada 

Al matí comptarem la participació de Maria Rinos (pedagoga i logopeda  al CDIAP de Sant Feliu), 

Eva Comas (logopeda del CDIAP del Maresme), Berta Sancho (mestra), Silvia López (psicomotricista 

del CDIAP del Maresme), Marta Guanyabens (logopeda del CREDA Maresme-Vallés) i Olímpia 

Martí (logopeda del CDIAP del Maresme). I a la tarda, Jordi Artigue (psicòleg i psicoanalista ) i 

Ariadna Carreño i Gemma Maspons (psicòlogues del CDIAP del Maresme) faran les últimes 

intervencions. 
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La jornada incorporarà nombroses exposicions de casos pràctics, per il·lustrar la part més teòrica, 

així com espais de debat i intervenció del públic assistent al final del torn de matí i de tarda. 

Enguany està confirmada l’assistència de més de 300 professionals tant de l’àmbit de Mataró i 

Maresme com de la resta de Catalunya. 

 

Des de l’equip de professionals organitzadors de la jornada del CDIAP del Maresme -Fundació El 

Maresme-, ens complaurà molt comptar amb la vostra difusió i confiem que, un cop més, puguem 

compartir una trobada de formació enriquidora per tots. 

 

 

Per a més informació: 

Fundació El Maresme – CDIAP del Maresme 

600 480 018 (Laia Serras –directora del CDIAP del Maresme) 

676 571 223 (Anna Navarro –organització Jornada CDIAP del Maresme) 

 

 

*Mapa de la situació de l’Auditori del Tecnocampus de Mataró. 

 


