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INFÀNCIA I TDAH. ANÀLISI MULTIFACTORIAL 
                  Perspectiva neurobiològica, psicosociològica i educativopedagògica   

Aquest seminari va adreçat a mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs i professionals de 
l’ensenyament en general. Amb una sèrie de ponències encarregades a experts, amb l’intercanvi 
d’experiències i amb el debat entre participants, es pretén fer una reflexió crítica sobre el concepte 
de TDAH, a partir de la integració d’aquestes tres perspectives. 
 
En primer lloc, es tracta de reflexionar sobre la naturalesa del trastorn, l’origen, les causes, la 
diagnosi i el tractament. 
 
A continuació, s´analitzen els canvis socials de les darreres dècades, i es valora si aquests poden 
arribar a modificar l’estructura del cervell i provocar desatenció generalitzada i impulsivitat. 
 
Per últim, s´ofereixen propostes educatives i línies d’intervenció pedagògiques per a estimular  

l’atenció i la capacitat de concentració . 

S´esdevindrà els propers dies 29, 30 i 31 de gener , de l18.00 a 21:00 h, a la seu de  

Institut d´Estudis Catalans,   Carrer del Carme 47, Barcelona 

 Cal fer la inscripció al següent enllaç,  http://www.iec.cat/jornades/InfanciaTda2013.asp 

O bé al correu-e  scp@iec.cat  o al telèfon 935 529 102                                                                        Informació al web: http://scp.iec.cat  

 
 

Activitat formativa inclosa dins del marc de Formació Permanent del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
S´oferirà la certificació d´assistència amb 10 hores acreditables per al professorat. 
 

                 Amb el suport de :                                     Amb la col·laboració de:                            
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Dimarts 29 de gener El TDAH i la seva perspectiva  neurobiològica 

18-18.15 h  Obertura i presentació Alba Espot, directora general 

d’Educació  Infantil i Primària  

18.15-19.05 h – Origen i perspectiva històrica del TDAH 
 
– Identificació i diagnosi  en la infància 

Dr. Josep Cornellà, president 

de la Soc de Psiquiatria de la 
AEP,professor de EUSES - 
UdG 

19.05-19.15 h  Intervencions dels assistents  

19.15-19.35 h Pausa   

19.35-20.05 h – El tractament mèdic i farmacològic. 
– De les recomanacions a l´experiència. 

Dr. Josep Cornellà 

20.05-20.55 h Perspectiva de pediatre, pare-mare, mestra, inspector. Debat 
obert 

Moderador: Carme Rider 

secretària de la SCP 

 

Dimecres 30 de gener:  Els canvis socials: la vida a les ciutats i el seu impacte per al cervell 

18-18.10 h  Obertura i presentació Martí Teixidó, 

president de la SCP 
18.10-19.00 h   – La societat terapèutica Gregorio Luri  

Filòsof, pedagog i escriptor  

19.00-19.10 h Intervencions dels assistents   

19.10-19.30 h Pausa   

19.30-20.25 h –El TDAH: una visió des de l’epidemiologia i possibles causes 
ambientals. Resultats del projecte INMA. 

Dr.  Jordi  Sunyer, 

codirector del CREAL i director 
del projecte INMA 

20.25-21.00 h Debat i taula rodona  Moderador: Josep Manuel 
Prats, pare del ConsEscCat, 

president de la FAPEL 
 

Dijous 31 de gener: Propostes educatives i línies d’intervenció pedagògica 

18-18.10 h  Obertura i presentació Núria Rajadell, professora de la 

UB, junta de la SCP i del 
COPEC  

18.10 h-19.00 h – El TDAH sense fàrmacs 

Guies d’orientació a docents i famílies 

Gladys Veracoechea 

psicòloga, terapeuta 
cognitivoconductual i escriptora 

19.00-19.20 h Pausa   

19.20-20.30 h Propostes educatives: 
 

 

 – Desaccelerar el procés educatiu Escola Fructuós de Gelabert Joan Domènech, mestre 

director 

– De l’activitat a la interiorització Escola Nostra Senyora de 
Lurdes 

Berta Meneses, professora 

directiva 

– La identificació de les capacitats 
individuals 

IES Olorda /  
Dep. Ens. 

Núria Alart, professora  UB 

especialista en intel·ligències 
múltiples 

20.30-20.50 h Debat i taula rodona  
 

Moderador:  Xavier Ureta, 

prof. de la UIC, Junta de la SCP 

20.50-21 h Cloenda  Josep González-Agàpito, 

president de la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials de 
l’IEC 

Coordinació de les Jornades: Martí Teixidó, Xavier Ureta i Carme Rider 
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