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Presentació del llibre

L’artesania de la Comunicació. Diàleg, escolta i
llenguatge a l’etapa de 0-6
de na Isabel Ferrer Serrahima, col·legiada 1373,
a càrrec de la periodista, Mònica Terribas
Organitzat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya i l’Editorial GRAÓ
8 de novembre de 2012
Isabel Ferrer Serrahima1
És pedagoga, logopeda i psicòloga, especialista en comunicació, audició, escolta i llenguatge. Té una
amplia trajectòria en la atenció a infants de 0-6 anys, les seves famílies i escoles. Col·labora en la
formació permanent de professionals de l’àmbit educatiu i de la salut en temàtiques del seu àmbit
d’especialització. Entre les seves publicacions: Jo no hi sento com tu. La integració del nen sord a
l'escola bressol (Premio Barcanova, 1988) i «Una experiencia pedagógica de adecuación a las
necesidades educativas especiales: los cuentos populares» a Educació Infantil: Orientacions i recursos
0-6 anys (Praxis, 2004).
L’artesania de la Comunicació. Diàleg, escolta i llenguatge a l’etapa de 0-62
Una nova mirada per entendre i abordar la comunicació i el llenguatge en l'etapa 0-6, la més important
en l'adquisició d'aquestes competències. El mon emocional i afectiu, les vivències i la forma com els
adults interactuen i acompanyen el procés de cada nen/nena se senyalen com a factors fonamentals per
a afavorir el millor desenvolupament possible de les seves competències comunicatives i lingüístiques.
L'enfoc d'aquest llibre neix de la pràctica educativa i terapèutica i a ella s'adreça. Per això, en aquest
llibre, el lector, trobarà informació, reflexió i recursos pràctics.

Programa de l’acte:
18:50: Preobertura de l’acte:
Quartet de Clarinets de l'escola Oriol Martorell (Barcelona), dirigits per Joaquim Tafalla
19:10h. Rebuda i agraïments:
Josep Maria Elias, President del Col·legi de Pedagogs
Cinta Vidal, Cap d’Edicions d’Editorial Graó
19:20h. Presentació del llibre:
Mònica Terribas, Periodista
Isabel Ferrer Serrahima, Autora
20h. Brindis entre els assistents I signatura de llibres
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http://www.grao.com/autors/isabel‐ferrer‐serrahima
http://www.grao.com/llibres/la‐artesania‐de‐la‐comunicacion
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