
I Jornada Senyals d’alerta en la primera infància
Dissabte 5 de novembre de 2016

Sala Basart Cooperativa (Plaça de la Vila, s/n - Parets del Vallès)

09.00 h Recollida de documentació

09.15 h Inauguració i benvinguda institucional     

 de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

09.30 h Presentació de la jornada: 10 anys acompanyant   

 infants i famílies, a càrrec de les coordinadores del CDIAP  

 Spai Tr3s de Parets, Meritxell Garcia i Mireia Martínez

10.00 h Conferència ‘Senyals d’alerta en la primera infància’, 

 a càrrec de Marina Mestres (psicòloga i fisioterapeuta.

 Centre CARRILET, Barcelona)

12.00 h Pausa-cafè

12.30 h Taula rodona: ‘Experiència del municipi de Parets del  

 Vallès per a la prevenció i la detecció precoç’, amb 

 Mar Cordero (treballadora social Serveis Socials), Sandra

 Galera (psicopedagoga EAP), Elisabet Tàpias (directora

 Escola Bressol El Gargot), M. José Fernández (infermera

 CAP) i Inés Rojas (psicòloga CDIAP) 

 Moderadora: Isabel Martínez (psicòloga SAPIJ)

13.45 h  Cloenda 

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia al web www.cdiaparets.cat 

Data màxima d’inscripció: 21 d’octubre

Benvolguts/Benvolgudes,  

Amb motiu del 10è aniversari del CDIAP de Parets, ens complau 

convidar-vos a la I Jornada per a Professionals ‘Senyals 

d’alerta en la primera infància’, organitzada pel CDIAP Spai 

Tr3s de Parets del Vallès. L’acte està adreçat a professionals 

de la petita infància com pediatres, infermeres, mestres 

d’educació infantil, psicòlegs, logopedes, treballadors i 

educadors socials, així com professionals de l’atenció precoç 

i altres persones que estiguin en contacte amb la petita infàn-

cia.

La detecció precoç dels trastorns del desenvolupament dels 

infants és una tasca fonamental per poder donar resposta com 

més aviat millor a les dificultats que puguin presentar. L’etapa 

de la primera infància és un període molt crític i sensible, ja que 

s’estan formant i assentant les bases del seu desenvolupament. 

Alhora, és un període de gran potencialitat i plasticitat en què les 

intervencions poden ser molt eficaces.

Sovint no és fàcil per als professionals que estem en contacte 

amb nens i nenes saber quins aspectes dels que observem ens 

han de preocupar i mobilitzar per consultar un servei especialit-

zat. En aquesta jornada que us presentem volem abordar 

aquesta qüestió. Comptem amb la participació de Marina Mes-

tres, professional referent a Catalunya en Trastorn de l’Espectre 

Autista TEA i en el camp de la detecció precoç (psicòloga i 

fisioterapeuta, coordinadora del Centre de Formació i Recerca 

CARRILET i formada en Parent-Infant Psychotherapy, a 

Londres).
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