Vine i descobreix com construir

una Escola Sensorialment Intel·ligent

DATA: Dissabte 21 d'octubre 2017, Barcelona
LLOC: Auditori del World Trade Center de Barcelona
ADREÇA: Moll de Barcelona s/n, edifici Est, Barcelona
(autobús V11, metro Drassanes o Paral·lel)

Construïm junts, una Escola
Sensorialment Intel·ligent

15è aniversari del Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona

PRESENTACIÓ DELS PONENTS:
BÀRBARA VIADER: Directora del CEIB, Terapeuta Ocupacional especialitzada en
pediatria per la UAB i la UNC, Màster en Neurociències per la UB, Certificada en
Integració Sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia.
DRA. ANNA FORÉS: Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat
de Barcelona. És professora del postgrau de neuroeducació de la UB i el seu somni és
millorar l'educació.
JENNY CARDONA: Terapeuta Ocupacional per la UAB, Certificada en Integració
Sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia, especialitzada en Bobath Pediatria
DRA. BEATRIZ SAN ROMÁN: Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona, professora de la mateixa universitat i coordinadora dels serveis d'atenció
familiar i formació de professionals del Centre AFIN.
PREU: 75€/persona. Preu reduït per a estudiants 50€/estudiant.
PREU ESPECIAL PER A GRUPS: 70€/persona (grup de 3-5), 60€/persona (grups de 5+)
INSCRIPCIONS:
Transferència o ingrés indicant "nom+cognoms" al compte corrent
ES50 3025 0002 4014 3333 6427 Enviar mail a: admin@ceibarcelona.com
"indicant nom+cognom+professió+telèfon"
www.ceibarcelona.com
932 055 164 / 652 631 832
info@ceibarcelona.com
(informació general)
admin@ceibarcelona.com
(inscripcions)
Amb el suport de:

Al CEIB fa 15 anys que apliquem la Teràpia d'Integració Sensorial com a eina
principal per a l’estimulació infantil. La nostra intervenció parteix de la teràpia
ocupacional pediàtrica, i de les aportacions que fan les neurociències en relació
al comportament i l’aprenentatge.
Per tal de comprendre millor en què consisteix la integració sensorial, i ajudar a
desenvolupar una òptima intel·ligència sensorial, organitzem la 4ª edició de les
Jornades Pedagògiques del CEIB.
Jornades dirigides a: mestres, terapeutes ocupacionals, pedagogs,
fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs, mares, pares, metges, d'altres
professionals i estudiants del món de la infància i l'educació.
DATA: Dissabte 21 d'octubre 2017, Barcelona
UBICACIÓ: Auditori del World Trade Center de Barcelona
PONENTS: Bàrbara Viader, Dra. Anna Forés, Jenny Cardona,
Dra. Beatriz San Román

L’Escola Sensorial Intel·ligent,

una necessitat actual

Durant el dia 21 d'octubre, farem un recorregut molt interessant per caminar tots
junts cap a una Escola Sensorialment més Intel·ligent.
Sentim a parlar cada dia més de les intel·ligències múltiples i de la intel·ligència
emocional. Però també hem de tenir molt present la intel·ligència sensorial. Per això,
us volem ajudar a crear escoles sensorialment intel·ligents.
Estructura i contingut (Ponències):
Molts pares, com en Bernat, es pregunten: "Per què és tan important jugar durant els
primers anys de vida? De veritat que és bò per a l'aprenentatge del meu fill?"

Les dues primeres ponències ens ajudaran a respondre qüestions com aquestes.
1. Què ens diuen les neurociències sobre l'aprenentatge i el funcionament
del nostre cervell? Com aprofitar cada experiència sensorial per aprendre
(Dra. Anna Forés)
2. Integració Sensorial i Neurociència en el desenvolupament infantil: quines
característiques sensorials tenen els infants d'avui en dia (Bàrbara Viader)
La tercerca ponència anirà encaminada a reflexions com les que fa la Berta, una
mestra d'educació infantil amb 30 anys d'experiència: “... anys enrere recordo que tenia

un infant amb dificultats cada 2-3 anys, i aquest curs a la meva aula hi ha 4 infants amb
necessitats especials. A la nostra escola estem notant un augment molt significatiu d'infants
amb dificultats”

3. És cert que hi ha cada vegada més infants amb amb alteracions del
desenvolupament?
(Dra. Beatriz San Román)
I durant la tarda farem 2 ponències i una taula rodona, per respondre a reflexions
com les que fa la Jana, mare de dues filles "Quan jo era petita, a la meva escola hi havia

gronxadors, un sorral, una mitja lluna que era un element per enfilar-se... a l'escola de les
meves filles ho han tret tot com a mesura de seguretat, i només hi ha un pati de ciment"

I reflexions com les que ens explica el Marc, un mestre de 2n de primària que té
moltes ganes d'aprendre i modificar aspectes que no l'acaben de convèncer de la seva
aula: "Sovint veig que quan els meus alumnes es poden moure, després estan més atents a

classe. Però d'altres vegades estan més esverats. Em costa saber com utilitzar el moviment
per regular-los"

4. Com crear Escoles Sensorialment Intel·ligents. Idees per ajudar a crear
escoles sensorialment intel·ligents. Com estimular el llenguatge, l'aprenentatge i la motricitat fina, des del joc, la sensorialitat i la motricitat gruixuda
(Jenny Cardona amb la col·laboració de Bea Cano)
5. Eines per modificar les aules. Com modificar aspectes molt bàsics de les
classes, per optimitzar l'atenció i l'aprenentatge dels infants, tant de l'etapa
infantil, com de primària i també de secundària (Bàrbara Viader amb la
col·laboració de Rebeca Moya i Jessica Nascimento)
6. Taula rodona-clausura. Compartirem les inquietuds que ens hagi generat
l'aprenentatge al llarg de les jornades, per tal d’integrar tota la informació
rebuda, i així poder-la començar a posar en pràctica (Equip del CEIB)

PROGRAMA 21 d'octubre 2017, Barcelona:
8.45h Arribada i entrega de documentació
9.15h Inauguració de les Jornades
9.45h Neurociència i Aprenentatge. Què ens diuen les neurociències sobre
l'aprenentatge i el funcionament del nostre cervell? Com aprofitar cada
experiència sensorial per aprendre (Dra. Anna Forés)
11.00h PAUSA-CAFÈ
11.30h Actualitzacions d'Integració Sensorial i Neurociència en el
desenvolupament infantil: quines característiques sensorials tenen els infants
d’avui en dia? (Bàrbara Viader)
12.45h Prevalència actual de les dificultats del desenvolupament en els infants. És
cert que hi ha cada vegada més infants amb necessitats especials?
(Dra. Beatriz San Román)
14.00h PAUSA-DINAR
15.45h Com crear Escoles Sensorialment Intel·ligents? Des del joc, la sensorialitat i
la motricitat gruixuda, estimulem el llenguatge, l'aprenentatge i la motricitat
fina (Jenny Cardona amb la col·laboració de Bea Cano)
16.45h Com crear aules sensorialment intel·ligents? Recursos per a mestres amb
gran motivació (Bàrbara Viader amb la col·laboració de Rebeca Moya i Jessica
Nascimento)
17.45h PAUSA-CAFÈ
18.15h Taula rodona: estem preparats per cobrir les necessitats
sensorials dels nostres alumnes? Cap a on han canviat les
necessitats sensorials dels infants d'avui en dia?
(Equip del CEIB)
19.15h CLAUSURA I TANCAMENT

Vine, t’hi esperem!

