
XXIX JORNADES TÈCNIQUES 
DE L’INSTITUT GUTTMANN
Barcelona, 20 d’abril de 2017 
Auditori ONCE. Gran Via, 400. Barcelona

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Neuropsicologia i escola:

Modelant 
el cervell

C A T A L U N Y A

CAT_XXIX_dipticCV–2017.indd   1 02/03/17   16.29



INFORMACIÓ GENERAL
Dijous, 20 d’abril de 2017
Auditori ONCE
Gran Via, 400. Barcelona
 Fins el 7 d’abril A partir del 8 d’abril
QUOTA PARTICIPACIÓ 100 €  125 €
QUOTA ESPECIAL ESTUDIANTS*	  60	€	  90	€

* Per a beneficiar-se de la quota especial d’estudiants serà imprescindible adjuntar còpia del carnet d’estudiant o 
certificat de l’escola o facultat, en el moment de formalitzar la inscripció on-line.

INSCRIPCIÓ ONLINE
www.activacongresos.com/forms/guttmann-cat/

Neuropsicologia i escola: 

modelant el cervell
El desenvolupament del sistema nerviós central comença durant el període embrionari, 
continua el període fetal i s’estén fins a arribar a la tercera dècada de la vida. L’aprenen-
tatge resulta de la interacció del SNC i l’entorn. Aquesta interacció complexa entre els 
diferents components neurobiològics, genètics i l’efecte modulador de l’entorn en el 
desenvolupament del cervell determina la capacitat cognitiva del nen, de la que, final-
ment, depenen les habilitats i també les dificultats per a l’aprenentatge. 

La majoria de nens amb fracàs escolar a causa de trastorns d’aprenentatge, o de dany ce-
rebral adquirit, presenten problemes en el desenvolupament de les fun cions exe cutives: 
capacitat per mantenir l’atenció, planificar i organitzar el temps, regular les pròpies emo-
cions i monitoritzar els pensaments amb l’objectiu d’executar de forma eficaç i eficient la 
pròpia conducta. Aquesta disfunció executiva dificulta l’adequada adaptació del nen i de 
l’adolescent en els canvis constants del seu entorn, sobretot en l’àmbit escolar, on aques-
tes capacitats són imprescindibles per a integrar nous i més complexos aprenentatges. 

Si bé inicialment els estudis de les funcions executives en nens i adolescents es van re-
alitzar bàsicament en l’àmbit clínic i no tenien una aplicació directa a l’entorn escolar, 
avui aquest paradigma teòric s’ha estès a les aules, desenvolupant-se en un ampli po-
tencial d’intervenció en l’àmbit escolar. 

Dirigida a professionals implicats en la intervenció dels nens i adolescents amb trastorns 
de l’aprenentatge (metges, psicòlegs clínics, neuropsicòlegs, psicopedagogs, pro fes-
sors...) i estudiants d’aquestes disciplines, l’objectiu prin cipal d’aquesta jornada és abor-
dar els coneixements més recents i els últims avenços en la neuropsicologia escolar. 

Temes com el paper de les funcions executives en el rendiment escolar, la influència de 
l’entorn en el desenvolupament cerebral, els programes d’intervenció tant en trastorns 
de l’aprenentatge com en dany cerebral adquirit i la neuroeducació es tracten durant 
aquesta jornada científica, en la que, a més, l’Institut Guttmann procurarà aportar la 
seva pròpia experiència en el tractament integral d’aquests pacients. 

Institut Guttmann
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 PROGRAMA
 9:00	Acreditació	i	recollida	de	documentació

 9:30	Benvinguda

 9:45	 Conferència I Brain Development Experience and Behaviour
  Bryan E. Kolb, professor en Neurociència. University of Calgary (Canadà)
  Presenta: Josep M. Tormos, coordinador de Recerca. Institut Guttmann

10:45 Conferència II Development of the executive functions: Neuropsychology and School
  Adele Diamond, professora en Neurociència Cognitiva. University of British Columbia (Canadà)
  Presenta: Alberto García, neuropsicòleg. Institut Guttmann

11:45 Pausa-Cafè

12:15 Conferència III Intervenció neuropsicològica en el nen amb DCA
  Antònia Enseñat, cap de Neuropsicologia. Institut Guttmann
  Presenta: Montserrat Bernabeu, cap de l’Àrea Mèdica. Institut Guttmann

13:15	 	 Col·loqui dels conferenciants 
  Conduït pel professor David Bueno, doctor en Biologia. Universitat de Barcelona

14:00 Dinar

15:30	 Taula rodona Trastorns de l’aprenentatge
 •	Introducció als trastorns de l’aprenentatge. 
  Joan Deus, psicòleg clínic. Institut Guttmann
 •	Identificació de trastorns d’aprenentatge en nens i adolescents amb
  trastorns psiquiàtrics. Rosa Calvo, psiquiatre. Hospital Clínic de Barcelona
 •	Aportacions de la neuropsicologia a la intervenció en les dificultats de
  l’aprenentatge. Beatriz Gavilán, neuropsicòloga, Hospital Beata María Ana de Madrid
  Moderadora: Ana Macpherson, periodista de La Vanguardia

17:30	 Conferència IV Neuroeducació
  David Bueno, doctor en Biologia. Universitat de Barcelona
  Presenta: Joan Deus, psicòleg clínic. Institut Guttmann

18:30	 Presentació 
 del llibre Niños con parálisis cerebral: guía para padres1

 Intervindran Josep M. Ramírez, director de l’Institut Guttmann
  Daniel León, coordinador de l’Àrea de Neurorehabilitació Pediàtrica. Institut Guttmann
  Jaume Marí, president de la Confederació ASPACE
  Ignacio Doval i María del Carmen Urquidi, pares d’una nena afectada
  Josep M. Argimón, subdirector del Servei Català de la Salut
  Hble. Sra. Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

19:15	 Copa	de	cava

1. Una vegada acabat l’acte, a la sortida, s’obsequiarà a tots els assistents amb un exemplar del llibre. 
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Ponents

Bryan E. Kolb
Professor del Departament 
de Neurociència de la Uni-
versitat de Lethbridge a Cal-
gary i membre de l’Institut 
Canadenc de Neurociència 
Conductual (CCBN). La seva 
investigació se centra en 
com les neurones de l’es cor-
ça cerebral donen resposta a 
les diferents experiències, 
medicaments, hormones i 
le  sions, i en com aquests 

can  vis influeixen en el comportament. Durant els úl-
tims 40 anys ha identificat les regles que regeixen els 
efectes de la lesió cerebral al llarg del desenvolupa-
ment, impulsant nous tractaments per ajudar a les 
persones que han patit una lesió cerebral. El Dr. Kolb 
va ser el primer a demostrar com noves cèl·lules cere-
brals creixen per restaurar la funció cerebral i com les 
drogues produeixen canvis permanents en l’es truc-
tura neuronal i que aquests canvis influeixen més 
tard en la plasticitat cerebral. El Dr. Kolb és un dels 
neurocientífics més influents del món, ha publicat 
més de 400 articles i diversos llibres; probablement el 
més destacat és Fonaments de la Neuropsicologia 
Humana, llibre de referència en Neuropsicologia que 
ja va per la setena edició. És una de 100 persones que 
formen part de l’Ordre de Canadà que reconeix els 
mèrits excel·lents, la dedicació i el servei a la nació. 

Adele Diamond
Professora de la Càtedra de 
Recerca de Neurociència 
Cog  nitiva del Desenvolupa-
ment de la Universitat British 
Columbia a Vancouver. És 
membre de la Royal Society 
de Canadà i recentment ha 
estat reconeguda com una 
de les 15 neurocientífiques 
vives més influents. Dia-
mond està a l’avantguarda 
de la investigació sobre les 

funcions executives i l’escorça prefrontal. Ha dut a 
terme diversos descobriments que han impactat en 
l’educació i la millora de les vides de milions de nens. 
La Dra. Diamond és honoris causa per la Universitat 
Ben-Gurion (Israel), ha estat anomenada “Dona de 
Distinció” per la Young Women’s Christian Associa-
tion of Canadà (YWCA), ha rebut el Premi Bronfen-
brenner, i va ser nomenada com una de les “2.000 
dones excel·lents del segle XX”.

David Bueno
Doctor en Biologia, professor i investigador de Ge-
nètica a la Universitat de Barcelona, la seva trajectò ria 
professional i acadèmica s’ha centrat en la genètica 
del desenvolupament i la neurociència. Imparteix clas-
ses de diverses matèries del camp de la genètica, ha 
publicat seixanta articles científics en revistes especia-
litzades, és autor de quinze llibres de divulgació i as-
saig i d’una novel·la per acostar la biologia als adoles-
cents i joves. També és autor d’una trentena de llibres 
de text de primària, secundària i batxillerat, i col·labora 
habitualment en diferents mitjans de comunicació.

Antònia Enseñat
És neuropsicòloga i cap de l’Àrea de Neuropsicologia 
de l’Institut Guttmann. Especialista en Psicologia Clí-
nica. Psicòloga experta en Neuropsicologia Clínica pel 
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. La seva activitat 
clínica es centra  en l’avaluació i el tractament neu-
ropsicològic de pacients que han patit dany cerebral, 
tant en població adulta com pediàtrica. Enseñat és 
coautora del llibre “Neuropsicologia Pediàtrica”.

Joan Deus
Doctor	en	Psicologia	Clínica	des	de	l’any	1995	i	Premi	
Extraordinari de Doctorat en el Programa de Neuropsi-
cologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona.	Combina	des	del	1997	la	tasca	investigadora	
i docent, amb la pràctica clínica de la neuropsicologia. 

Rosa Calvo
Psiquiatra i cap de secció del Centre de Salut Mental 
Infanto-Juvenil de l´Eixample de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. És responsable de la sub-unitat de detec-
ció i tractament especialitzat per a nens i adolescents 
en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). Participa en 
estudis clínics en el camp del TEA, del Trastorn Obses-
siu-Compulsiu  (TOC) i sobre els efectes dels tracta-
ments psicofarmacològics. Pertany al CIBERSAM.

Beatriz Gavilán
Neuropsicòloga en el Servei de Trastorns del desen-
volupament i dany cerebral Infanto-Juvenil de 
l’Hospital del Beata Maria Ana de Madrid. Doctora en 
Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid, 
és professora en diferents universitats i centres de 
formació, ha participat en diferents ponències i co-
municacions en congressos i ha dut a terme un total 
de 4 publicacions. 

Moderadora: Ana Macpherson
Periodista del diari La Vanguardia, on ha treballat els 
últims vint-i-cinc anys. Especialitzada en Salut i Cièn-
cia, s’encarrega de la secció Tendències i col·labora 
regularment al Magazine del cap de setmana. Ante-
riorment va treballar a El Periódico de Catalunya. És 
membre del Comitè de Bioètica de Catalunya.
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