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Convocatòria de premsa 

 
Amb motiu de la presentació del nou llibre d’Isabel Ferrer Serrahima L’artesania 
de la Comunicació. Diàleg, escolta i llenguatge a l’etapa 0-6.  
 
Dia: Dijous 8 de novembre de 2012 
Hora: 18:45h 
Lloc: Seu del COPEC, Avda Mistral 20 bis, entresol 2.  
Telèfon: 932.177.799 
 
Intervindran: 
 

• Josep Maria Elias, President del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
• Cinta Vidal, cap d’edicions d’Editorial Graó 
• Mònica Terribas, periodista 
• Isabel Ferrer Serrahima, autora del llibre 

 
L’esdeveniment finalitzarà amb un brindis entre els assistents 

Aquest llibre aporta una nova mirada a com entendre i abordar la comunicació i el llenguatge en l'etapa 0-6 
anys, la més cabdal en l'adquisició d'aquestes competències. Des d'una original perspectiva, l’autora ens parla 
de tots els infants: d'aquells per als quals parlar és un procés que flueix d'una manera natural i harmònica i 
d'aquells altres per als quals entendre i parlar els és més dificultós.  

El món emocional i afectiu, les vivències quotidianes i la manera com els adults interactuen i acompanyen el 
procés de cada infant són factors fonamentals per afavorir el millor desenvolupament de les seves 
competències comunicatives i lingüístiques. Així, el professional d'aquesta etapa educativa ha de ser un 
autèntic artesà de la comunicació, que aculli, acompanyi, nodreixi i sostingui el procés de tots i cada un dels 
infants. L'artesania de la comunicació reposa en el plaer i la disponibilitat cap a la relació personal, en el diàleg, 
en una veritable escolta i en l'ús precís i acurat de recursos relacionats amb els àmbits del pensament verbal, 
de la veu i de la parla. 

L'enfocament d'aquest llibre neix de la pràctica educativa i terapèutica i cap a ella s'adreça. Per aquest motiu el 
lector hi trobarà informació, reflexió i recursos pràctics. Elements, tots ells, que podrà incorporar de manera 
natural a la seva activitat professional. 
 
Es prega confirmació 
 
Persona de contacte: 
 
Conxi Reig i Sansó 
Vocal de Promoció i Difusió 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
www.pedagogs.cat  
concepcio.reig@pedagogs.cat 
T: 93.217.77.99/649094362 
 
Com arribar al COPEC: 
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=757&i=ca 
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