LA LOGOPÈDIA
I ELS PROJECTES SOLIDARIS
INTERNACIONALS

Divendres,
18 de desembre de 2009
a les 17h
Auditori de la FPCEE Blanquerna
c. Císter, 34. Barcelona

www.blanquerna.url.edu

Presentació

Programa

Històricament Catalunya ha estat un país molt
sensible a les demandes de col·laboració en
projectes solidaris internacionals, tant en l’àmbit
educatiu com en el sanitari. La logopèdia no n’és
una excepció, encara que la tasca d’aquesta
disciplina no n’és gaire coneguda en aquest
àmbit. Arran de diferents trobades entre el
professorat d’aquests estudis a Blanquerna, va
anar aflorant de manera informal la coneixença de
la tasca que algunes professores estan desenvolupant en diferents projectes de voluntariat i el seu
interès per què aquesta tasca sigui coneguda.

17h.

17.15h Exposició de projectes
• Blanquerna Solidària: estada de l’alumnat en
pràctiques a Nicaragua Miriam Guerra,
vicedegana de Relacions Internacionals de la
FPCEE Blanquerna i Paula Albanell i Judith
Vendrell, alumnes de Logopèdia.
• Projectes de la Fundació Vicenç Ferrer: Índia

Amb aquesta Jornada pretenem, d’una banda,
divulgar les accions que des de diferents instàncies
s’estan portant a terme arreu del món i en les
quals es troben implicats d’una o altra manera els
logopedes. De l’altra, també volem facilitar el
contacte tant dels professionals en activitat com
dels estudiants de Logopèdia amb els voluntaris
que desinteressadament estan treballant en
diferents projectes solidaris, per tal de poder
establir futures xarxes de relació i de col·laboració.

- Projecte d’estimulació en neonats,
Mercè Leonhard, Psicopedagoga.
- Intervenció Centre de Paràlisi Cerebral de
Kuderu, Mercè Casanovas, logopeda a
l’Hospital de Sant Pau i FPCEE Blanquerna)
i María Huertas, logopeda al CEIP Lope de
Vega de Torrente, València.
- Projecte per a la introducció del bilingüisme
en un centre escolar d’infants sords,
Dolors Sánchez Psicopedagoga del CREDA
C2 i FPCEE Blanquerna i Ledicia Iglesias,
FPCCE Blanquerna.

Finalment, ens agradaria fer ressaltar que la
possibilitat de col·laborar en programes de
voluntariat és una oportunitat per als estudiants
de Logopèdia de connectar amb la realitat del
món més enllà de les nostres fronteres, la qual
cosa contribueix a la seva formació com a
ciutadans actius i compromesos, tant amb la seva
futura professió com amb el seu entorn social i
cultural.
Ens agradaria molt que aquesta Jornada fos la
llavor de moltes trobades més; d’aquesta manera
es posaria de relleu que la logopèdia continua
amb molta vitalitat i amb interès pels problemes
que afecten la nostra societat.

Benvinguda i presentació de la Jornada
Climent Giné, degà de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna
Ignasi Ivern, vicedegà de Grau
Jesús Valero, coordinador de Logopèdia

- Screening auditiu en infants més grans
de 3 anys Dolors Sánchez Psicopedagoga
del CREDA C2 i FPCEE Blanquerna.
• Ser infant sord a l’Àfrica subsahariana. Jesús
Valero, logopeda de la Fundació Widex i FPCEE
Blanquerna.
• La Pastoral del sord: Barcelona, Rosa Cañelles i
Teresa Pintó, Psicopedagogues i logopedes.
• Projecte Fe i Alegria: Bolivia. Dolors Sánchez
Psicopedagoga del CREDA C2 i FPCEE Blanquerna

19 h.

Col·loqui. Resum i conclusions de la
Jornada, Mercè Casanovas,
Dolors Sánchez, Ledicia Iglesias.

