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Mataró, 23 de març del 2015 

 

Més de 350 professionals de la petita infància de la  

comarca del Maresme i Catalunya assisteixen a la 22a Jornada CDIAP 

“El llenguatge com a motiu de consulta, la punta de l’iceberg” 

La Jornada del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme ja és una cita 

imprescindible a les agendes dels professionals dedicats a la petita infància. I és que per 22è any 

consecutiu s’ha dut a terme la Jornada CDIAP, enguany celebrada el dilluns 23 de març a l’Auditori 

del Tecnocampus de Mataró, amb una assistència de més de 350 professionals. 

El dia ha començat amb la benvinguda i presentació de la jornada duta a terme per Neus 

Ponsarnau, directora tècnica de la Fundació el Maresme. Tot seguit, Marta Pérez, psicòloga clínica i 

responsable de l’assessorament tècnic del CDIAP del Maresme, ha iniciat la primera ponència 

apropant el tema principal de la jornada “El retard de llenguatge, la porta d’entrada al CDIAP”. A 

continuació, Maria Rinos, pedagoga i logopeda del CDIAP de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç 

dels Horts, ha exposat “L'adquisició d'un llenguatge propi i simbòlic al servei del pensament i de la 

comunicació” donant importància a l'aprenentatge del llenguatge des de l’etapa intrauterina, 

contemplant totes les competències del nadó.  

Com Ponsarnau ha presentat a l’inici, la Jornada CDIAP es tracta “pretén ser cada vegada més 

pràctica que teòrica”, per aquest motiu, entenent que hi ha més motius vinculats en el retard del 

llenguatge i les relacions dels infants com la “fragilitat emocional” -de la qual Maria Rinos ha parlat-

, la jornada ha continuat amb un seguit d’exposicions de casos pràctics per tal d’apropar 

experiències i exemplificar situacions que es tracten a la vida real. 

En primer lloc, Berta Sancho i Eva Comas, tutora i logopeda respectivament, han exposat el cas 

compartir d’una nena sota el títol “Quan no neix la necessitat de comunicar”. Després d’una pausa-

cafè, on un grup d’usuaris de la Fundació el Maresme han servit l’esmorzar, Sílvia López, 

psicomotricista del CDIAP del Maresme i coordinadora del Postgrau i Màster d'Intervenció 

psicomotriu de la Universitat de Vic, ha continuat la jornada amb l’exposició del seu cas pràctic “El 

jo: més que un pronom”. Marta Guanyabens, logopeda del CREDA Maresme-Vallès Oriental i 

Olímpia Martí, logopeda del CDIAP del Maresme, han parlat d’un cas titulat “Al voltant de TELL”, 

apropant les sessions fetes en el seguiment d’un mateix infant. Per acabar el matí, Marta Solé, 

logopeda també del CDIAP del Maresme, ha moderat la taula rodona on s’ha generat un espai de 

debat i torn obert de preguntes dels assistents als diversos ponents. 

Després de la pausa per dinar, Noèlia Muriel, psicomotricista del CDIAP del Maresme ha presentat 

la sessió de la tarda, encapçalada per la ponència ”Llenguatge i maduració emocional: com ho 

treballem en grup?” a càrrec de Jordi Artigue, psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista així com 

professor en dos màsters de la Universitat de Barcelona i supervisor en centres de la xarxa 
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assistencial pública. Seguidament, Ariadna Carreño i Gemma Maspons, psicòlogues del CDIAP del 

Maresme, han presentat casos pràctics sobre els avantatges del treball en grups d’infants i famílies 

als CDIAP. 

La 22ª Jornada ha finalitzat passats 2/4 de 5 de la tarda, amb la taula rodona on els ponents han 

pogut resoldre els dubtes i qüestions dels assistents en relació al treball en grups. 

Des de l’organització de la jornada s’agraeix l’assistència i participació fidel a l’esdeveniment, així 

com un especial agraïment a tots els ponents per apropar els seus coneixements i experiències.  

 

 

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) 

 

 

 


