
T'esperem!!!

Jornada
#Desetiquétame 

04/03/2022

És un plaer convidar-vos a la jornada organitzada pel
projecte #Desetiquétame sobre les diferències

d'aprenentatge titulada:

La jornada es celebrarà el divendres dia 4/03/2022
de 17h a 21h a l'auditori CaixaForum Barcelona.
 Direcció: Av. de Francesc Farrer i Gùardia, 6-8,

08038 Barcelona.

L'entrada de la jornada és gratuïta (300 localitats
disponibles). Jornada dirigida a famílies, joves a

partir de 13 anys, docents, professionals del món
de l'educació i de la salut mental.

Jornada presencial.
 Reserva la teva entrada: www.asociacionadai.org

"Abracem les diferències d'aprenentatge".



Estructura de la Jornada

Mercè Brey. Construïm una societat inclusiva.

Dr. Mariano Trillo. El TDAH i la importància del diagnòstic precoç.

Fundació Adana. Parlem de la Dislèxia.

Descans.

Cantant en directe. Marina Canet  "Creure en mi"

Marc Póo. Accepta la teva diferència.

Samantha Biosca. La importància de les adaptacions curriculars.

Presentació de la jornada. 17:00h a 17:15h

Taula rodona. Construint el nostre futur.

Clausura de la Jornada.

17:20h a 17:45h

17:50h a 18:15h

18:20h a 18:40h

18:40h a 19:00h

19:05h a 19:10h

19:15h a 19:35h

19:40h a 20:00h

20:05h a 20:45h

20:50h a 21:00h

"Abracem les diferències d'aprenentatge"



Mar Bermúdez

Jornada presentada per:

La Mar Bermúdez i Jiménez és periodista graduada per la
Universitat Pompeu Fabra i estudiant de quart curs de
Ciències Polítiques i de l’Administració també a la UPF.

Actualment col·labora a la secció d’Internacional del diari
ARA i al Diari de Barcelona. . 

La Mar Bermúdez ens acompanyarà al llarg de tota la
jornada. També serà l'encarregada de dirigir la taula rodona  

on parlarem sobre les diferències d'aprenentatge,
anomenada "Construint el nostre futur".

#jornadadesetiquétame



#jornadadesetiquétame

Mercè Brey
Ponent

Experta en transformació, diversitat i lideratge. 
 Fundadora de Blue Transforming Power i 

Co fundadora de +Diversity i Diversia.

La Mercè ens parlarà sobre la importància de construir
una societat inclusiva, on la diferència sigui acceptada i

valorada.



Dr. Mariano Trillo

Ponent

Director Mèdic i Psiquiatra Infant-juvenil i general.
Especialitzat en el Trastorn per Dèficit d'Atenció i

Hiperactivitat.

En Dr. Trillo ens parlarà del TDAH, la importància del
diagnòstic precoç i la seva evolució.

#jornadadesetiquétame
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#jornadadesetiquétame

La Samantha ens compartirà la seva experiència durant més
de 20 anys com a docent treballant amb alumnes amb

diferències d'aprenentatge. Compartirà vivències i consells
per totes les persones que assisteixin a la jornada.

Samantha
Biosca

Ponent

Docent experta en diversitat cognitiva, Coach personal  i
familiar.



Marc Póo

Per mitjà de la seva experiència personal convivint amb
el TDAH i Dislèxia, recalcarà la importància d'acceptar
els trastorns d'aprenentatge pel bé de totes aquelles

persones que ho pateixen.

Emprenedor social, fundador del projecte #Desetiquétame
i cofundador i president de l'Associació ADAI.

#jornadadesetiquétame

Ponent



Marina
Canet

Cantant

La Marina ens cantarà en directe la seva nova cançó
"Creure en mi". Cançó on ressalta la importància de

creure en un mateix per seguir creixent com a
persones i complir tots els objectius que 

ens proposem.

Jove compositora i cantant

#jornadadesetiquétame



Taula rodona

Aina Prunera, jove estudiant de 12 anys diagnosticada amb dislèxia.

Pol Prunera, jove estudiant de 15 anys diagnosticat amb dislèxia i altes capacitats.

Yolanda Triviño, mare d'un fill amb TDAH.

Marc Póo, jove emprenedor i estudiant universitari amb TDAH I Dislèxia.

Carme Bonet, docent i cap d'estudis de l'Escola Mireia CE.

Mar Bermúdez, encarregada de dirigir la taula rodona.

"Construint el nostre futur."

Isabel Rubió, directora de Fundació ADANA.

Biel Póo, jove estudiant de 12 anys diagnosticat amb dislèxia.

Joaquín Serra, adult amb dislèxia. Director de relacions institucionals de l'empresa

 de cosmètics Natura Bissé i patró de la Fundació Ricardo Fisas – Natura Bissé.


