
SE VALLÈS OCCIDENTAL VI 6  de Setembre 2018 

JORNADA PEDAGÒGICA D’INICI 
DE CURS 2018-19 

“Les diversitats mentals solen ser vistes només com un problema i no ens esforcem a 
tractar de descobrir les habilitats específiques que moltes vegades amaguen. Ajudar a 
les persones que tenen aquestes condicions no consisteix en fer que siguin com els 
altres, sinó en donar-los les eines perquè puguin arribar a tenir una vida satisfactòria per 
a ells i per a la societat. 

Per poder ajudar-les el primer que cal és comprendre-les, saber com és ser elles, com 
perceben el món. Però això és una cosa que no podem deduir des de l'exterior, només 
estudiant el seu comportament. Per aquest motiu en les meves xerrades intento explicar 
la meva vivència, és a dir, transmetre com és ser una persona amb TEA.”  

Ramon Cererols és un informàtic que fa 9 anys va descobrir que el TEA explicava 
perquè tota la vida s'havia sentit diferent dels altres. Allò li va permetre revisitar el seu 
passat i reconciliar-s'hi, des de llavors es dedica a la difusió del coneixement d'aquesta 
condició que tenen un 1 % de persones.

TROBADA PEDAGÒGICA INICI DE CURS 1819 �1

DATA, HORA I LLOC: 

L’acte se celebrarà el 6 de 

Setembre de 2018 a les 9:30h al 

Auditori Municipal de Montcada i 

Reixac. 

Plaça de l'Església, 12, 08110 

Montcada i Reixac, Barcelona 
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TROBADA PEDAGÒGICA INICI DE CURS 1819 �2

PERSONES ASSISTENTS i UBICACIÓ: 

TAULA ESCENARI ( a l’inici de la Jornada) 

- Sra.Laura Campos Ferrer , l’Alcaldessa de l’Ajuntament de  Montcada i Reixac. 
- Sr. Jesus Viñas, Director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental. 
- Sra. Maria Vide, Directora del CRP del Servei Educatiu Vallès Occidental VI. 

Fila 1 i 2. Reservat:  

Regidors i tècnics dels ajuntaments de Ripollet, Montcada i Reixac i Santa Perpètua de 
Mogoda. Directors i directores. Serveis Territorials. Inspecció i Serveis Educatius. 

PROGRAMA DE L’ACTE: 

9:30h Benvinguda a càrrec de la Sra. Laura Campos, Alcaldessa de l’Ajuntament de  
Montcada i Reixac.       
 Intervenció del Director de Serveis Territorials al Vallès Occidental Sr. Jesus Viñas. 
 Presentació del ponent a càrrec de la Sra. Maria Vide, Directora del CRP del Servei  
  Educatiu Vallès Occidental VI. 

Ponència del Sr. Ramon Cererols: El repte de la neurodiversitat: alliberar la riquesa que s'hi 
amaga.  

Comentaris i preguntes. 

11:30h  Fi de l’acte.


