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FORMACIÓ ADREÇADA NOMÉS A PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA 

No personal tècnic ni supervisor 
 

 
OBJECTIUS 

 

/ Facilitar els coneixements teòrics i pràctics sobre el TEA als professionals 

que treballen amb aquest trastorn. 

/ Conèixer de forma rellevant com realitzar una intervenció eficaç en 

persones amb TEA a través de diferents àrees. 

/ Conèixer el mètode TEACCH i la seva aplicació en aquest tipus de 

trastorn. 

/  

 

 
CONTINGUTS 

 

/ INTRODUCCIÓ ALS TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA 

Què són els TEA? 
Àrees alterades dels TEA 
 Perfil neuropsicològic dels TEA 
        Teories cognitives dels TEA 
 

/ ANÀLISI FUNCIONAL DE LA COMUNICACIÓ 

 Revisió sobre la comunicació funcional 
 Suports visuals 
 Ensenyar les 5 habilitats crítiques de la comunicació expressiva 
 Ensenyar les 4 habilitats de la comunicació receptiva 
 

/ MÈTODE TEACCH 

 Què és el Mètode TEACCH? 
 Estructura física, Horari, Sistema de treball 
 Rutines i estratègies, Estructura visual 
 

/ INTERVENCIÓ EN TEA DE BAIX FUNCIONAMENT 

 Variables d'eficàcia 
 Estratègies d'intervenció psicoeducativa 
 intervenció en àrea d'autonomia 
 Intervenció en àrea social 
 Intervenció en conductes disruptives 

 

TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA 
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FORMADORES 

 
 
 

/ Dra. Judit Fernández LLorca 

: Especialista en Psiquiatria. Més de 6 anys d'experiència en treball amb   

Trastorns de l'espectre autista. Tesi doctoral en curs sobre TEA. 

 

/ Núria Fuentes Menchaca  

: Psicòloga del CSMIJ de Manresa. Màster en Psicologia i Psiquiatria Infanto-

Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona. Formada en ADI-R i ADOS per al 

diagnòstic de TEA. Psicòloga referent de grups de joc i habilitats socials en 

nens i adolescents TEA.  

 
 
 
 
 

 

 

 

DADES IMPARTICIÓ  

  

Dies 16, 17 i 18 de juliol 2018 

Horari: 16:30 a 20:30h 

Lloc: Upgrade Formació. C/ Vallespir, 39 – local. 08028 Barcelona 
 

Total hores curs: 12h 

 

 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 

75% de les hores totals del curs.  
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

Fins el 15 de juliol o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció : 155€  - 12h 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes 

les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + TEAPAD,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423744
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423744
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

