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TRASTORNS DE L´APRENENTATGE
I FRACÀS ESCOLAR

Amb la col.laboració de la Unitat de Trastorns de l´Aprenentatge  
Escolar (UTAE) de l´Hospital de Sant Joan de Déu

27 de maig i 3 de juny de 2015
de 17:00 a 20:30 h

Un punt de trobada entre el món 
de la salut i de l’ensenyament



PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

Graduar-se a l’ESO sembla un objectiu raonable però els nostres 
resultats, amb un 30% de fracàs escolar, són pitjors del que ens 
pertocaria si agafem com a referència el nivell de desenvolupament de 
Catalunya. Tot i que són moltes les  circumpstàncies i causes que poden 
incidir en aquest fracàs o abandonament escolar, en aquestes Jornades 
volem aprofundir en el que sens dubte és un factor de gran rellevància: 
els trastorns específics de l´aprenentatge. Aquests trastorns afecten 
a un 10-15% de la població en edat escolar, i sovint són associats 
i agreugen altres aspectes de caire familiar i sociocultural. Per a un 
nen o nena amb dislèxia, amb trastorn de l´atenció o amb discalcúlia, 
per exemple, aquesta diferència pot esdevenir una gran dificultat i 
suposar, a la llarga,  que aquests infants no gaudeixin de les mateixes 
oportunitats per desenvolupar el seu projecte personal i professional. 
És el moment de posar sobre la taula propostes concretes, des de 
diferents perspectives professionals, que puguin treure´ns de l´atzucac; 
propostes que abarcaran tots els àmbits, tant de l’ensenyament com 
de la sanitat, amb una àmplia visió que comprengui el diagnòstic, el 
seguiment i la reeducació, entre d’altres. Aquestes Jornades són un 
primer pas en aquest sentit, fent confluir dos col·lectius que tenen un 
protagonisme indiscutible en aquest àmbit: els mestres de primària i 
els professionals de l´àmbit pediàtric.

TRASTORNS DE L´APRENENTATGE
I FRACÀS ESCOLAR



          DIMECRES, 27 DE MAIG

17:00h Entrega de documentació
 
17:30h Inauguració i presentació de les Jornades
 Ferran A. Moraga-Llop, President de la Societat Catalana de Pediatria

 Marc Antoni Broggi, President de la Fundació Letamendi-Forns

17:45h Conferència inaugural:  Fer de mestre en una societat terapèutica
 Gregori Luri, Pedagog i Doctor en Filosofia

18:30h Taula rodona: trastorns de l’aprenentatge i fracàs escolar des de  
 diferents perspectives professionals

 Coordina: 
 Francesc Borrell, Fundació Letamendi-Forns 
 
 Ponents: 
 Rosa Gil, Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
 de Terrassa, Institut de Ciències de l’Educació (ICE)-UAB  

 Vicente Morales, Pediatre, Responsable de l’Equip Territorial de   
 Pediatria Alt Penedès-Garraf, Institut Català de Salut (ICS)  

 Anna Sans, Neuropediatra del Servei de Neurologia de l’Hospital 
 Sant Joan de Déu, Coordinadora de la Unitat de Trastorns de   
 l´Aprenentatge Escolar (UTAE) 

20:30h Conclusions i cloenda

 

Un punt de trobada entre el món de la salut 
i de l’ensenyament



         DIMECRES, 3 DE JUNY

17:00h Benvinguda i resum de la Jornada anterior
 Anna Sans, Neuropediatra del Servei de Neurologia de l’Hospital  
 Sant Joan de Déu, Coordinadora de la Unitat de Trastorns de   
 l´Aprenentatge Escolar (UTAE)   

 Francesc Borrell, Fundació Letamendi-Forns

17:30h Tallers simultanis

20:30h Cloenda

Taller adreçat als professionals 
de la salut: 

Abordatge dels trastorns de 
l´aprenentatge als centres de salut

Conductora: Anna Sans, Neuropediatra 
del Servei de Neurologia de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, Coordinadora de la 
Unitat de Trastorns de l´Aprenentatge 
Escolar (UTAE)   

A partir de casos clínics es tractarà 
de manera pràctica i participativa 
l’enfoc diagnòstic i l’abordatge de 
tractament des de la perspectiva del 
pediatre d’atenció primària

Taller adreçat als professionals de 
l´ensenyament: 

Trastorns de l´aprenentatge a les 
aules de primària i ESO

Conductora: Anna López, Neuropsicòloga 
del Servei de Neurologia i de la Unitat 
de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar 
(UTAE), Hospital Sant Joan de Déu

Ponent: Neus Milà, Mestra de l’Escola 
Riera de Ribes de Sant Pere de 
Ribes, membre del grup “La cultura 
matemàtica de les persones” de l’Institut 
de Ciències de l’Educació (ICE)-UAB

En aquest taller s´esmentaran patrons 
de conductes que han de posar en 
alerta als mestres, donant instruments 
per a orientar les dificultats dels nens 
en el camp dels trastorns específics de 
l´aprenentatge i proporcionant recursos 
emocionals i tècnics per afrontar-los



INSCRIPCIONS: 

Per assistir a les Jornades és convenient l’inscripció prèvia. Les places són 
limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre de registre. L’inscripció és gratuïta. 
Les persones inscrites podran obtenir un certificat d’assistència de 7 hores de 
formació presencial.

Inscripcions via on-line a través de l’enllaç:

Inscripció a les Jornades

Secretaria Tècnica:

Tactics MD
C/ París 162, Pral. 1ª, Barcelona.
T.93 451 17 24 • info@tacticsmd.net

TRASTORNS DE L´APRENENTATGE
I FRACÀS ESCOLAR

http://tacticsmd.eventszone.net/myCongress5/form.php?thisFormCongress=letamendi&thisFormLanguage=es


Un punt de trobada entre el món de la salut 
i de l’ensenyament

La Fundació Letamendi-Forns va ser presidida pel Dr. Moisès Broggi 
realitzant en els darrers 10 anys tasques de mecenantge en el camp de la 
salut infantil i la integració social de nens de famílies desestructurades. En 
aquesta nova etapa es proposa seguir en la línia de reduir les desigualtats en 
salut com a eina per aconseguir una millor igualtat d´oportunitats. Aquest és 
el primer d´una sèrie de seminaris que anualment proposarem a la societat 
catalana.
Marc Antoni Broggi, President de la Fundació Letamendi-Forns
www.fundacionletamendi.com

La Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) es va crear l’any 
2003 dins del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu amb un 
objectiu assistencial, docent i de recerca en el camp dels problemes del 
neurodesenvolupament que afecten l’aprenentatge. La UTAE ha orientat 
sempre el seu treball des de la perspectiva de les neurociències però amb 
voluntat explícita de col·laboració pluridisciplinar. 
Anna Sans, Coordinadora UTAE, Hospital de Sant Joan de Déu
http://utae.hsjdbcn.org

Directors de les Jornades: 
• Vicente Morales, Pediatre, Responsable de l’Equip Territorial de   
 Pediatria Alt Penedès-Garraf, Institut Català de Salut (ICS)
 https://icspediatriaaltpenedes.wordpress.com/

• Francesc Borrell, Metge de Família, Institut Català de Salut (ICS),   
 Professor Titular del Departament de Ciècies Clíniques, UB
 www.humedicas.blogspot.com.es


