OBJECTIU Actualitzar els coneixements en pediatria del neurodesenvolupament,
considerant la salut del menor dins el context de la seva societat, escola, entorn, i família,
integrant la dimensió social, mental i física de la salut i el desenvolupament del nen/a, així
com també la cura, la prevenció, la promoció de la salut i la qualitat de vida.

DIRIGIT Pediatres, infermers, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes,
terapeutes ocupacionals, metges de família, MIR, EIR i tots els professionals de l’ambit
educatiu i de l’ambit social que hi estiguin interessats.

INSCRIPCIÓ a través del Portal del Personal, amb l’usuari “u” i per a professionals no
CAIB correu electrònic a capdi@ibsalut.es amb les següents dades: Nom, cognoms, DNI,
correu electrònic, professió i lloc de treball. Agrairíem confirmar assistència al dinar

ORGANITZADOR

21 de febrer de 2019
Saló d’actes Hospital Son Llàtzer

COL·LABOREN

PROGRAMA

14.30 – 16.00 h Pausa - menjar

08.30 h INAUGURACIÓ
16.00 – 19.00 h TAULA DESENVOLUPEMENT COGNITIU
Moderador: Aina Mateu. Infermera CAPDI

09.00 - 11.30 h TAULA DESENVOLUPAMENT MOTOR
Els trastorns de l'aprenentatge des de l'experiència clínica. Anna Sans. Neuròloga
Moderador: Miguel Angel Capó. Cap de la Secció. Servei de Valoració i Atenció

infantil. Cap de la Unitat de Neurodesenvolupament i Aprenentatge de l'Hospital

Primerenca

Sagrat Cor de Barcelona i de l’ Hospital General de Catalunya

Teràpia ocupacional en la infància. Ana Sánchez, terapeuta ocupacional. Fundació

Quan aprendre fa mal: eines per a l'èxit. Araceli Salas. Educadora infantil i

Nemo. Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, SEDIAP

psicomotricista

Programa de seguiment del prematur. Candida Piña, fisioterapeuta i Sandra Costa,
psicòloga. Servei de Valoració i Atenció Precoç, SVAP.

19.00 h CLOENDA
11.30 – 12.00 h Descans – cafè

12.00 – 14. 15 h TAULA DESENVOLUPAMENT LLENGUATGE
Moderador: Miquela Sastre. ATD del Servei d’Atenció a la Diversitat
Del trastorn específic del llenguatge (TEL) al trastorn del desenvolupament del
llenguatge (TDL): un canvi de concepció sobre els trastorns del llenguatge. Eva
Aguilar. Professora titular Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
Universitat de les Illes Balears
Programa Zero pantalles de 0 a 3 anys. Jerònima Galmes. Equip d’Atenció
Primerenca Llevant. Institut per a l’Educació de la Primera Infància. Montserrat Pons,
neuropediatra Hospital de Manacor, col·labora amb APROSCOM i MATER. Anneliese
Martí, pedagoga. Ajuntament de Manacor

