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FORMACIÓ ACADÈMICA
1990-93
1993-95

Diplomatura de Magisteri (especialitat en 1a etapa – preescolar) a la
UAB.
Màster de Logopèdia (pertorbacions del llenguatge i de l’audició) a la
UB.

FORMACIÓ PERMANENT
2015-2016

Guia per a la funció assessora del SEEM

Març 2015
Maig 2014
Juny 2013
2011-2012

Curs The Grid II opcions avançades. Universitat de Lleida.
20º Congreso Nacional de la SOMEF. Logroño.
La tauleta com eina d’aprenentatge. UOC.
Gestió de la qualitat Introducció a la llengua de signes catalana

Nov. 2011

VIII Congreso Internacional de la Asociación de Logopedas de España
(ALE): Nuevos desafíos y nuevas competencias en logopedia.
Curs de creació de comunicadors dinàmics INTIC. Universitat de La
Coruña.
Seminari de TIC per l'atenció a la diversitat i les necessitats educatives
especials.

Maig 2011
2010-2011
Nov. 2010
Juliol 2009
Maig 2009
Juliol 1998
Juny 1998

II Jornadas sobre tecnologías de apoyo aplicadas a la comunicación
aumentativa. Logroño (La Rioja).
UB i UTAC. Desarrollo y uso de Tableros y Comunicadores Dinámicos
con vocabularios avanzados.
Escola Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona. Curs Neurologopèdia en les demències.
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Curs
Trastorns del Llenguatge: El Retard Simple del Llenguatge.
Simpòsium Cerebro y Escritura. Dislexias y Disgrafías.

ACTIVITAT PROFESSIONAL I PROFESSIÓ LLIURE

Gabinet Logopèdic i Psicopedagògic Marta Giménez Martínez. Barcelona
Logopeda i gerent del centre.
2010/Act.

2007/10
2009/10

2008/09
2007
1998
1997
1995/96

Mestra d’audició i Llenguatge al SEEM Pont del Dragó.
Funcions:
- Avaluació i assessorament i recerca d’ajudes tècniques. Suport a
mestres, professors i EAP’s pel que fa a l’habilitació i implementació
d’ajudes tècniques i de suports a la comunicació i a l’aprenentatge.
Elaboració d’informes de prescripció i de protocol.
- Treball d’autonomia personal principalment en el llenguatge amb els
usuaris, les famílies i els professionals. Treball en tecnologies
d’assistència i accessibilitat a l’ordinador. Informes PUA.
- Promoure la Formació de formadors: en postgraus, a l’escola bressol,
als centres de formació professionalitzada de les famílies professionals
sociosanitària, infantil i de serveis a la comunitat.
- Assistència a les activitats formatives relacionades amb la
comunicació alternativa i augmentativa.
Tutora de pràctiques de la Diplomatura de Logopèdia a la Universitat
Ramón Llull.
Especialista en Comunicació Augmentativa a l'IES Ferran Tallada.
Professor Tècnic Mig de Sanitat. Barcelona.
Desembre 2009 – Juny 2010. Logopeda autònoma de l’AMPA CEIP
Purificació Salas Xandri. Sant Quirze del Vallès
CM Pont del Dragó. Mestra d’audició i Llenguatge. Servei de Recursos.
Mestra de primària al CEIP Torrent d’en Melis. Barcelona.
Mestra d’audició i llenguatge a EE Barcanova. Barcelona.
Mestra d'audició i LlenguatgeEE Josep Sol. Santa Coloma de Gramanet.
Mestra d’audició i llenguatge a EE Barcanova. Barcelona.

PONÈNCIES, CONGRESSOS I SEMINARIS
Impartir Taller: “ Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP VIC
FUNDACIÓ SANT TOMÀS Febrer 2019.
2018 Ponent de la comunicació “La aplicación Voiceitt y la negociación de identidad
en personas con disartria severa. Un estudio en marcha “
X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LOGOPEDAS DE
ESPAÑA X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LOGOPEDAS
DE ESPAÑA MADRID MAYO DE 2018
2017-2018 L'atenció educativa a l'alumnat amb TEA per a professionals dels
CRETDIC. ( 3h )Impartir seminari de coordinació als professionals del CRETDIC.
2017-2018 Coordinació professionals SIEI (Primària) (1h) Ponent Seminari

Impartir Taller: “ Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP OLOT
Setembre 2018.
Impartir Taller: “ Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP EL
MONTSIÀ Febrer 2018.
-Impartir Taller: “ Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP EL
VENDRELL. Abril 2017.
-Impartir Taller: “Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP RUBÍ I
SANT CUGAT. Abril 2017.
-Impartir Taller: “ La Tecnologia aplicada a persones amb Afasia” (4 hores)
organitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona Abril 2017.

-Impartir Taller: “ Recursos Tecnològics aplicats a la Comunicació i el llenguatge
en les primeres edats” (4 hores) dirigit a diferents professionals del CDIAP LES
GARRIGUES. Març 2017.

-Impartir docència “Eines d’inclusió a la lectoescriptura i comunicació.” (15 h)
Organitzar
i
programar
el
curs
en
relació
a
la
tecnologia
assistència/comunicació/tecnologia aplicada a l’educació... Instal·lacions del CEE
Pont del Dragó, SEEM. Reconegut pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).
Segona edició. Formadora.. Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que
atenguin alumnes amb discapacitat motriu i altres trastorns associats. Barcelona. Curs
17-18
-Impartir docència “Eines d’inclusió a la lectoescriptura i comunicació.” (15 h)
Organitzar
i
programar
el
curs
en
relació
a
la
tecnologia
assistència/comunicació/tecnologia aplicada a l’educació... Instal·lacions del CEE
Pont del Dragó, SEEM. Reconegut pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).
Segona edició. Formadora.. Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que
atenguin alumnes amb discapacitat motriu i altres trastorns associats. Barcelona. Curs
16-17
-Impartir docència “Eines d’inclusió a la lectoescriptura i comunicació.” ( 15h)
Organitzar
i
programar
el
curs
en
relació
a
la
tecnologia
assistència/comunicació/tecnologia aplicada a l’educació... Instal·lacions del CEE
Pont del Dragó, SEEM. Reconegut pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).
Segona edició. Formadora.. Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que
atenguin alumnes amb discapacitat motriu altres trastorns associats. Barcelona. Curs
15-16
- Impartir Taller : “ La Tecnologia Aplicada a Persones amb Afasia” Organitzat pel
Col·legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona Novembre 2016.

-Impartir Taller : “Recursos Tecnologicos aplicados a la comunicación y
lenguaje” Organitzat per Fisiogestion. Madrid . Maig 2016.
-Impartir Taller : “Recursos tecnològics aplicats a la comunicació i el llenguatge”
Organitzat per Fisiogestion. Barcelona Novembre 2015.
- Impartir curs “Eines de suport a la lectoescriptura i comunicació. “Organitzat pel
Col·legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona Juny 2015.
- Impartir docència “Eines d’inclusió a la lectoescriptura i comunicació.”
Organitzar
i
programar
el
curs
en
relació
a
la
tecnologia
assistència/comunicació/tecnologia aplicada a l’educació... Instal·lacions del CEE
Pont del Dragó, SEEM. Reconegut pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).
(15h) Segona edició. Formadora.. Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes
que atenguin alumnes amb discapacitat motriu altres trastorns associats. Barcelona.
Curs 14-15
- Impartir docència “Comunicador dinàmic In-TIC” .Tercera edició. Novetats.
Organitzar i programar la formació. Realitzat instal·lacions CEE Pont del Dragó.
SEEM. Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que atenguin alumnes amb
discapacitat motriu altres trastorns associats. Curs 13-14.
- Impartir docència “Eines de suport a la lectoescriptura i la comunicació. Eines
inclusives”. Primera edició. Organitzar i programar la formació. Formadora.
Instal·lacions del CEE Pont del Dragó. SEEM. Curs 13-14.
-Impartir docència ”Comunicador dinàmic In-TIC”. Segona edició. Novetats.
Organitzar i programar el curs. Instal·lacions CEE Pont del Dragó. Formadora. SEEM.
Dirigit a : psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que atenguin alumnes amb
discapacitat motriu altres trastorns associats. Curs 12-13.
- Impartir docència “Comunicador dinàmic In-TIC”. Organitzar i programar el
curs. Instal·lacions. Formadora. CEE Pont del Dragó. SEEM. Dirigit a :
psicopedagogs, mestres d’EE, logopedes que atenguin alumnes amb discapacitat
motriu altres trastorns associats. Curs 11-12.
. Ponent dels “Tallers II Jornada de Productes de suport de disseny obert (baix cost) In-TIC comunicador”. Fundació universitària del Bages de Manresa, 10 de maig del
2014.
- Ponent de “Las aplicaciones educativas para trabajar los prerrequisitos de la
lectoescritura". SOMEF 20 CONGRÉS NACIONAL SOCIEDAD MÉDICA ESPAÑOLA
DE FONIATRIA. Logroño, 29 de maig del 2014.
- Ponent de la presentació d’experiències: Jornada D’Inclusió Digital. “Suport de les
TAC a la discapacitat motriu”. Departament d’Ensenyament. Mataró, 8 de juny del
2012.
- Ponent del taller “Comunicador dinàmic: In-TIC” en la jornada de “Tallers de creació
de materials per les NEE” a les instal·lacions del CEE Pont del Dragó, SEEM.
Barcelona, 26 de juny del 2012
IDIOMES

–
–
–

CATALÀ : Competència nativa o Bilingüe
CASTELLÀ: Competència nativa o Bilingüe
ANGLÈS: Competència mitja

INFORMÀTICA
Per la meva pràctica professional diària soc usuària avançada de diferents softwares
relacionats amb la Logopèdia. Softwares lliures i de pagament. Així com diferents
eines tecnològiques de suport a la comunicació i accés al Currículum.
–
The Grid II – III
–
Lyberia
–
InTic
–
Balabolka
–
Voiceitt
–
Boardmaker
–
Plaphoons
–
Jocomunico

HABILITATS PERSONALS
- Responsabilitat, puntualitat.
- Habilitats per al treball en equip.
- Empatia, sensibilitat i capacitat d'escolta activa.
- Facilitat de comunicació.

