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LA DETECCIÓ DELS
SENYALS D’ALARMA DE
L’ESPECTRE AUTISTA
DURANT ELS PRIMERS
ANYS DE VIDA

Lloc:

Hotel d’Entitats
de La Pau

Adreça:

INTRODUCCIÓ

Els senyals d’alarma propis del TEA es poden
detectar durant els primers mesos de vida.
La detecció permetrà que el nen i la família
es beneficiïn d’una intervenció precoç per tal
d’oferir l’ajuda terapèutica necessària.
A través de la comprensió de les etapes del desenvolupament pròpies d’una evolució normal
i del funcionament mental de la persona amb
TEA, s’intentarà afavorir la reflexió i sensibilització en els factors de risc i les senyals d’alarma
a les que cal estar atent.

Objectius

Conèixer els senyals d’alarma propis del risc de
dificultats del desenvolupament (emocionals, relacionals i cognitives) durant els primers anys de vida
i les eines per identificar-les.
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Desenvolupar les tècniques d’observació d’infants

S’entregarà carpeta amb articles d’investigació,
bibliografia recomanada, webs d’interès i material
de detecció específic.

Adreçat a

psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes
ocupacionals, logopedes, neuropediatres
i altres professionals
de l’àmbit de l’atenció
precoç.

METODOLOGIA

docents:
Lourdes Busquets
Psicòloga i psicoterapeuta acreditada per EFPA.
Cdiap-Equip 40. Col·laboradora en el Centre de
Recerca i Formació Carrilet. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.
Dra. Júlia Miralbell
Neuropsicòloga. Centre de Recerca
i Formació Carrilet. Dept. de Psicologia Clínica
i Psicobiologia, Universitat de Barcelona.

A través de material pràctic i vídeos domèstics de nens més endavant diagnosticats
de risc o trastorn del desenvolupament, s’exemplificaran aquests signes. S’entregarà
la bibliografia recomanada i material de detecció específic.

Pere Vergés 1,
6ª planta
08020 Barcelona

Data:

Divendres 9
de març 2018

Duració:
5 hores

Horari:

de 9 a 14h.

65 € Normal
50 € Socis
INSCRIPCIONS:

www.acap.cat/cursos
informació:
Secretaria de la ACAP

93.498 71 28
acap@acap.cat

L’Acap es reserva el dret
de cancel·lar el curs si
el nombre de persones
inscrites és inferior a 12.

www.acap.cat

