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Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari. Sessió informativa només per a les persones
interessades en el Diploma de Postgrau en Autisme: Detecció,
Diagnòstic i Intervenció de Nens i Nenes amb TEA

Raons per fer el curs
La Càtedra d’Autisme de la UdG aposta per una formació de gran qualitat amb ponents i formadors nacionals i internacionals de
referència que, no només estan al dia dels últims avenços en matèria d’investigacions científiques, sinó que treballen diàriament
amb persones amb TEA.
L’estructura del postgrau possibilita l’assistència de professionals en actiu que vulguin millorar o complementar els seus
coneixements. En aquest sentit, el postgrau ofereix tallers amb un caire més pràctic els dimarts a la tarda, i conferències
d’experts reconeguts un dissabte al mes.
El postgrau es presenta en modalitat semipresencial, fet que facilita encara més l’assistència d’aquells que, per raons laborals,
personals o d’estudi vulguin assistir-hi. Tant els tallers com les conferències s’hauran de complementar amb diferents exercicis i
activitats pràctiques que proveiran els alumnes de coneixements molt valuosos.

Per aquelles persones que encara no tinguin clara la seva orientació laboral o que busquin un canvi de rumb, aquesta és una gran
oportunitat per especialitzar-se en una àrea fascinant i amb molta demanda. No només els facilitarà l’accés a llocs de treball en
relació amb persones amb autisme sinó també amb altres trastorns del neurodesenvolupament.

Presentació
La prevalença de l’autisme ha augmentat significativament durant els últims anys, i ha passat de ser una condició desconeguda a un
dels trastorns amb més incidència, tant a les escoles com als centres especialitzats d’atenció precoç. Per aquest motiu, la Càtedra
d’Autisme de la Universitat de Girona ha decidit proveir els professionals de diferents àmbits i altres persones interessades
(estudiants, investigadors, familiars) d’un paquet de recursos formatius estructurats en forma de diploma de postgrau.
Per al curs següent, 2020-2021, es preveu la creació del diploma de postgrau TEA en Adults. Qui tingui els dos diplomes de postgrau
i el treball final de màster obtindrà la titulació de màster.

Objectius
Conèixer i aprofundir en la comprensió dels trastorns de l’espectre autista, la seva classificació i definició clínica segons el
DSM-5 i les últimes publicacions científiques.
Conèixer les investigacions més recents en neurociència així com les seves repercussions a nivell clínic i d’intervenció
pràctica.
Aprofundir en els coneixements de les eines de detecció precoç, cribratge, diagnòstic clínic i avaluació neuropsicològica dels
nens i nenes amb autisme.
Adquirir coneixements pel que fa als mètodes globals d’intervenció així com les tècniques específiques amb evidència
científica utilitzades en el tractament de l’autisme en edats primerenques.
Conèixer en primera persona les experiències de les famílies amb persones amb autisme.
Tenir informació actualitzada sobre els drets, ajudes, suports i modalitats d’escolarització dels nens i nenes amb autisme.

Sortides professionals
Atenció directa a nens i nenes amb trastorns de l’espectre autista així com altres trastorns del neurodesenvolupament.
Creixement professional i millora qualitativa en l’ús de les estratègies i tècniques utilitzades per professionals que ja atenen
persones amb autisme.
Especialització de professionals que han acabat estudis en el camp social, educatiu o sanitari.

A qui s' adreça
A professionals en actiu de l’àmbit educatiu, sanitari o social amb un interès especial per l’autisme.
A graduats en Psicologia, Medicina, Infermeria, Pedagogia, Educació Social, Treball Social o en estudis de Mestre.
A persones amb familiars amb autisme.
A persones amb diagnòstic d’autisme.
Altres persones interessades a realitzar el postgrau es poden posar en contacte amb la direcció del curs per valorar la seva
situació personal.

Requisits d'admisió
Graduats en estudis del camp educatiu, social o sanitari.
Les altres persones interessades hauran de concertar una entrevista amb la direcció del postgrau.
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència
lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Pla d'estudis
Diagnòstic en autisme i altres trastorns del neurodesenvolupament

Reconèixer les fites evolutives en el neurodesenvolupament de l’infant neurotípic. Revisar la importància de la detecció precoç
mitjançant el coneixement aprofundit dels signes d’alerta i de les proves de cribratge multidimensionals. Conèixer les eines
reconegudes internacionalment per al diagnòstic de l’autisme ADOS2 i ADI-R. Revisió i posada en pràctica d’aquestes eines.
Coneixement de les últimes investigacions que revisen els perfils TEA amb perspectiva de gènere, per a millorar la detecció i el
diagnòstic. Conèixer altres proves complementàries pel que fa a l’avaluació neuropsicològica i evolutiva. Acompanyament familiar
pel que fa l’avaluació i devolució del procés diagnòstic. Rebuda del diagnòstic i adaptació familiar a la nova situació. Comorbiditat
dels TEA amb altres trastorns: TDAH, trastorns gastrointestinals, trastorns del son, trastorn obsessiu compulsiu, ansietat i depressió,
trastorns alimentaris i altres patologies psiquiàtriques. Comprensió i actualització de la farmacologia utilitzada per tractar els TEA i
les patologies co-ocurrents.

Mètodes globals d'intervenció primerenca en l'autisme
Revisió dels principis metodològics quant a la intervenció primerenca i especialitzada en autisme. Acollida a les famílies i adequació
de la intervenció segons el perfil de cada família i persona amb autisme. Descripció i aprofundiment en les metodologies TEACCH,
DENVER, SCERTS, PACT, IMPACT i HANEN. Revisió de les metodologies amb base ABA/EIBI. Implementació, avaluació i
recollida de dades. Coneixement dels diferents suports visuals més actuals utilitzats per a reconduir conductes problemàtiques,
millorar l’aprenentatge i la interacció social.

Tècniques específiques d'intervenció en l'autisme i altres trastorns del desenvolupament
Avaluació de les habilitats comunicatives (verbals i no verbals) de nens i nenes amb autisme. Revisió de les diferents eines de
diagnòstic i avaluació diagnòstica en aquesta àrea. Identificació dels últims dispositius electrònics per donar suport a la comunicació.
Revisió del sistema PECS i altres SAAC. Valoració de les TIC en la intervenció en autisme. Aprofundiment en les dificultats i
necessitats sensorials de les persones amb autisme a través de la teràpia ocupacional. Conseqüències d’aquestes dificultats i
necessitats: en l’alimentació, l’autonomia, els aprenentatges, el son i la qualitat de vida. Suports per a la millora de l’autonomia en el
context natural. Incorporació de l’educació física com a eix per a la millora global. Les històries socials i altres suports visuals.
Avaluació i tractament dels problemes de conducta. Implementació del suport conductual positiu. Revisió i aprofundiment de
diferents programes d’habilitats socials.

Comprensió dels trastorns de l'espectre autista
Evolució del concepte de l’autisme des de Leo Kanner i Hans Asperger, passant per Lorna Wing i Judith Gould amb "tríada de
Wing", fins arribar al concepte actual de trastorns de l’espectre autista i del desenvolupament, i a la condició específica en els
trastorns del neurodesenvolupament. Conèixer en profunditat les classificacions clíniques proporcionades pel DSM-5 i ICD-10.
Revisió i actualització en les últimes investigacions sobre neurociència i autisme, posant èmfasi en la genètica de l’autisme. Revisió
de les teories neuropsicològiques que expliquen els TEA: teoria de la coherència central, teoria de l’alteració en les funcions
executives, teoria de la intersubjectivitat i teoria de l’alteració en el desenvolupament de les habilitats mentals. Revisió dels models de
comprensió i atenció basats en l’evidència científica.

Recerca i investigació
Introducció a les diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge utilitzades durant el postgrau: conferències, tallers, exercicis
teòrics i pràctics, casos clínics, avaluació i seguiment per part dels ponents i docents. Bones pràctiques en investigació, recerca i
exposició de projectes clínics i acadèmics.

Escola inclusiva: modalitats d'escolarització i autisme en primera persona.
Revisió de les diferents modalitats d’escolarització i amb diferents tipus de suport. Què diu la llei? Quines opcions tenim? Redacció
de plans individualitzats (PI) i objectius de treball, a l’escola ordinària i a l’escola especial. Adaptacions curriculars per a l’escola
inclusiva, idees, recursos i metodologies. Drets de les famílies i persones amb TEA. Ajudes econòmiques i suport institucional.
Experiència en primera persona de persones amb autisme. Experiències de familiars, associacions i famílies que busquen suport.

Titulació
Diploma de Postgrau en Autisme: Detecció, Diagnòstic i Intervenció de Nens i Nenes amb TEA per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la
Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia
El Diploma de Postgrau en Autisme és semipresencial: consta d’una part important d’assistència obligatòria a classe i d’una altra
part, no presencial, que s’ha de dur a terme des de casa.
La part presencial s’organitza en conferències i tallers. Les conferències es faran un dissabte de cada mes durant tot el dia i tindran un
caire més teòric. Els tallers tindran lloc una tarda a la setmana i seran més pràctics, amb casos clínics i reals que s’analitzaran per
implementar els aprenentatges estudiats.
Tant les conferències com els tallers tindran una càrrega lectiva concreta que s’haurà de complementar amb lectures obligatòries
d’articles científics i pràctics, visionats de vídeos o altres estructures de coneixement proposades pels docents.

Sistema avaluació
• Assistència obligatòria a un 80% de les hores presencials.
• Es valorarà la participació activa dels alumnes en els fòrums, i durant els tallers i conferències.
• A l’inici del postgrau es presentaran tres casos reals de nens o nenes amb autisme. Al llarg de tot el curs els alumnes, en petits
grups, revisaran els casos per comprovar si són susceptibles de seguir les metodologies o tècniques presentades. Els alumnes hauran
de raonar i justificar les seves conclusions.
• Lectura obligatòria d’articles científics proposats pels ponents prèvia als tallers i conferències. Els alumnes hauran de respondre un
qüestionari en línia abans o després de la sessió presencial.
• L’alumne haurà de presentar un projecte de recerca sobre una de les àrees estudiades, projecte que es complementarà amb les
conferències i tallers realitzats i amb la bibliografia proveïda pel docent. El projecte s’exposarà al final de curs davant dels altres
alumnes.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Mario Montero Camacho
Doctor en Ciències de l’Educació. Pedagog, educador social i mestre d’educació primària. Màster en Autisme per la University of
Birmingham (Regne Unit).
Treballa amb nens i adolescents des de fa més de 20 anys. Experiència laboral de 10 anys a Londres. Creador d’una unitat
especialitzada per a persones amb autisme al Council de Westminster (Regne Unit). Consultor internacional amb experiència a Itàlia,
Regne Unit i l’Amèrica del Sud. Fundador i director d’un centre a Girona especialitzat en autisme i altres trastorns del
desenvolupament, que atén a més de 90 famílies. Actualment professor associat i director de la Càtedra d’Autisme de la Universitat
de Girona.

Coordinació
Cris Fusté Henares
Psicòloga especialitzada en autisme graduada per la City University de Londres (Regne Unit). Màster en Autisme per la Birmingham
University (Regne Unit).
Formacions oficials i avançades en PECS, TEACCH, SCERTS, DENVER, PACT i ImPACT.
Cap de diversos equips de recerca d’estudis de mercat mèdics durant vuit anys a Londres. Terapeuta a la Unitat Especialitzada i
Centre de Recursos per a nens amb autisme a la Millbank Primary School de Londres durant tres anys. Actualment és consultora
freelance i directora del servei ADN a la ciutat de Girona.

Professorat
Judith Abelenda
MS, OTR. Graduada en Teràpia Ocupacional a Buenos Aires el 1985. El 2002 va obtenir el Màster en Ciències de Teràpia
Ocupacional tutoritzada pel Dr. Gary Kielhofner a la Universitat d’Illinois a Chicago (EEUU). Va realitzar la seva formació
avançada en integració sensorial a California, EEUU, i va obtenir un Certificat de Pràctica Avançada en Autisme a la Universitat
Thomas Jefferson de Pensilvania.
Va treballar en el programa d’intervenció prematura d’Illinois ( EEUU) incorporant una varietat de models de la pràctica en l’atenció
de les necessitats ocupacionals de nens petits i les seves famílies.
És experta i formadora líder en el model DIRFloortime®.
Ha participat en diverses publicacions, entre altres Dyspraxia in Autism Spectrum Disorders: Evidence and Implications (Sensory
Integration Special Interest Section Quarterly, AOTA, 2015) i El Modelo DIR/Floortime: un abordaje relacional e interdisciplinar
para las dificultades de relación y comunicación (Revista Norte de Salud Mental, Vol X, N 44: 54-61, 2012).
Actualment divideix la seva activitat professional entre el seu treball clínic en el seu centre i la docència, impartint cursos sobre
integració sensorial, trastorns de l’espectre autista i DIRFloortime®.

Alba Alier Ventura
Mestra d’educació especial i logopeda per la Universitat Ramon Llull. Logopeda especialitzada en la implementació de SAAC amb
persones amb discapacitat intel·lectual i altres patologies del llenguatge. Amb experiència en diversos centres educatius i terapèutics.

José Ramón Alonso
Catedràtic de Neurobiologia de la Universidad de Salamanca. Investigador i autor de gran nombre de llibres i articles divulgatius i
especialitzats al voltant de la investigació i l’autisme. Autor i director d’investigacions científiques de gran impacte tant en l’àmbit
nacional com en l’internacional. Membre del Consell Científic de la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona.
Publica periòdicament articles científics i divulgatius al seu blog, on sovint parla d’autisme i d’altres trastorns del
neurodesenvolupament.
Científic capaç de transformar les dades tècniques de les investigacions més recents en neurobiologia i autisme, per fer-les arribar a un
públic no especialitzat, mitjançant paraules i conceptes planers i comprensibles.

Dr. Prizant, Barry
El Dr. Prizant té més de 40 anys d'experiència com a consultor i investigador de programes clínics per a infants i adults amb trastorns
de l'espectre autista (TEA) així com altres trastorns relacionats amb el desenvolupament. Va ser fundador i director del Departament
Trastorns en el Llenguatge de l'Hospital Bradley, i professor associat en el departament de psiquiatria infantil i adolescent en la
Brown University.
Des de l’any 1998 el Dr. Prizant ha estat director de la Clínica especialitzada en la Comunicació (CCS), i professor adjunt de la
Brown University. Ha publicat més de 120 articles i capítols de llibre sobre autisme, trastorns de la comunicació infantil i el
desenvolupament infantil, ha donat més de 700 seminaris i tallers a 49 estats i 20 països diferents. També ha estat membre del consell
editorial de sis revistes acadèmiques i va escriure de forma periòdica una columna a la Autism Spectrum Quarterly durant més de cinc
anys.
El Dr. Prizant és coautor del llibre Trastorns de l'espectre autista: una perspectiva de desenvolupament transaccional (2000), els
instruments d'avaluació, Escales de comunicació i comportament simbòlic (CSBS) (1993) i el perfil de desenvolupament de CSBS
(2002) (amb la Dra. Amy Wetherby).
Durant l'última dècada, el Dr.Prizant i els seus col·legues s’han focalitzat en el desenvolupament del model SCERTS per a persones
que tenen o presenten riscos en la socio-comunicació, incloent-hi l'autisme i les seves famílies. El model SCERTS és un marc basat en

proves que ara s'està implementant en una dotzena de països amb traduccions dels manuals al japonès i al coreà, per exemple.
El Dr. Prizant ha rebut un gran reconeixement internacional per la seva tasca. El varen convidar com a ponent a la ONU per al Dia
Mundial de la Consciència sobre l'Autisme (abril de 2013) i va rebre el Premi Divine Neurotípic per contribuir a millorar la qualitat de
vida de persones amb TEA. També va rebre el Premi Fundació Eden de la Universitat de Princeton 2005 per a contribucions
professionals en autisme. El 2014 va rebre els honors de l'American Speech-Language-Hearing Association, el màxim reconeixement
donat a un membre d'ASHA (175.000 membres).

Agustí Castillo
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE), certificació en Autisme per la Canterbury Christ Church University
(Regne Unit), Màster en Formació de Professorat de Secundària, especialitzat en Educació Física.
Experiència professional en educació física i del lleure durant cinc anys a Cambridge (Regne Unit) i professor d’educació física a
vàries escoles a Holanda i a Barcelona.
Actualment consultor freelance de l’empresa Inncredu, que assessora centres educatius sobre programes d’intervenció inclusius i
amb persones amb TEA.

Mariona Clofent Torrentó
Mestra d’educació especial, logopeda i psicomotricista, Màster d’Especialització en Patologia del Llenguatge a l’Hospital del Mar
amb més de 15 anys d’experiència professional en el sector i en diversos serveis clínics, hospitalaris i professionals.
Especialista en alteracions del llenguatge i del neurodesenvolupament. Consultora de la UOC, del Màster de Trastorns
d’Aprenentatge i de Llenguatge, per l’assignatura Adquisició i Avaluació del Llenguatge Oral. Docent al Máster en Trastorno del
Espectro Autista, impartit per l’ISEP i al Máster Universitario en Intervención Logopédica Especializada, de la Universitat Catòlica
de València. Mòdul de Comunicación y TEA entre d’altres.
Actualment combina la seva activitat professional com a especialista en l’àrea del diagnòstic, l’atenció precoç en trastorns específics
del llenguatge i la comunicació, els sistemes alternatius/augmentatius de comunicació, i l’atenció precoç en diversos serveis: CDIAP
(Aspanias) i COADI (Centre d’Orientació i Assistència al Desenvolupament Integral) de Barcelona.

Àlex Escolà Serra
Psicòleg infanto-juvenil especialitzat en TEA. Treballa al CDIAP DELTA i al Centre IDAPP de Barcelona. Compagina la pràctica
clínica amb la docència al Màster "Intervención en Atención Temprana y Familia" (IL3-UB), així com al curs "Aplicaciones móviles
y otras tecnologías para personas con TEA" (UAM). També col·labora en altres màsters de diferents universitats com Blanquerna,
UdG o ISEP. Autor i director del projecte AutisMIND, una app per desenvolupar la Teoria de la Ment i la cognició social en infants
amb TEA.

Irene Farrero Mollfulleda
Dona adulta amb TEA. Formadora i col·laboradora de la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona. Membre del
Consell Assessor de la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona.

Dr. Emilio Fortea Gimeno
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa. Pediatra via MIR del Santo Hospital Civil de Basurto de Bilbao. Pediatra
d’Atenció Primària de l’ABS Girona 3 (ICS).
Membre de la Unitat Funcional de TEA del Gironès des de la seva fundació.
Ha estat coordinador d’Atenció Primària Pediàtrica del Gironès. Ha participat com a ponent en nombrosos tallers i ponències de
diagnòstic precoç de TEA en pediatria d’Atenció Primària.
Ha realitzat publicacions i pósters relacionats amb TEA. Premi al millor pòster en el Congrés Internacional de Psiquiatria
InfantoJuvenil de Bilbao (2018). Coautor de la taula de diagnòstic precoç SATEA-GI.
Autor de nombrosos tallers y ponències relacionats amb atenció primària pediàtrica.
Docent i coordinador del curs d’urgències en pediatria per a professionals que fan guàrdies de l’ICS.

Cris Fusté Henares
Psicòloga especialitzada en autisme graduada per la City University de Londres (Regne Unit). Màster en Autisme per la Birmingham
University (Regne Unit).
Formacions oficials i avançades en PECS, TEACCH, SCERTS, DENVER, PACT i ImPACT.
Cap de diversos equips de recerca d’estudis de mercat mèdics durant vuit anys a Londres. Terapeuta a la Unitat Especialitzada i

Centre de Recursos per a nens amb autisme a la Millbank Primary School de Londres durant tres anys. Actualment és consultora
freelance i directora del servei ADN a la ciutat de Girona.

Montserrat Palau Baduell
Neurobiòloga especialitzada en neurofisiologia i estimulació magnètica transcranial. Amb vint anys d’experiència com a tècnica
neurofisiòloga en la realització d’electroencefalogrames, potencials evocats i polisomnografies, està especialitzada en nens i adults
amb autisme i altres trastorns del neurodesenvolupament. Col·laboradora en diversos projectes d’investigació sempre relacionats amb
la neurologia, la neurofisiologia dels trastorns del neurodesenvolupament, de l’autisme i l’epilèpsia. Autora col·laboradora en més de
25 articles en revistes científiques sobre aquest camp d’estudi.

Montserrat Pàmias Massana
Llicenciada en Medicina per la Universidad de Navarra. Especialista en Psiquiatria. Cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil de
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Professora associada a la UAB (Facultat de Psicologia i Medicina) i a la UIC (Facultat
de Medicina).
En l’àmbit de la recerca, les seves àrees d’interès assistencial i científic són el TDAH, l’autisme, els trastorns de la conducta
alimentària, i els trastorns de l’estat d’ànim i la conducta autolítica en infants i adolescents. Gestió i recursos de psiquiatria infantil
comunitària. Treball interdisciplinari amb psicologia i ensenyament.
Vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil. Membre del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Membre del Consell Científic de la Càtedra d’Autisme de la Universitat
de Girona.

Estel·la Pedragosa Figueras
Psicòloga general sanitària infantojuvenil especialitzada en TEA. Màster en Logopèdia Infantil a l’Escola de Patologia del Llenguatge
per la UB.
Formació oficial i avançada en PECS, HANEN, TEACCH i SCERTS. Formadora del programa More Than Words dirigit a famílies
de nens menors de 6 anys diagnosticats amb TEA.
Actualment és consultora del centre COADI i atén a nens i nenes amb TEA i altres trastorns del neurodesenvolupament.

Laia Peña
Psicòloga. Màster en Psicopatologia Infantil i Juvenil (UAB). Màster en Dificultats de l'Aprenentatge (ISEP). Màster ABA (ABA
España). 20 anys d'experiència en el treball amb persones amb TEA. Cap de l'àrea de formació i intervenció educativa en context del
Centre de Recursos per l'Autisme de Barcelona (CRAB) de l'Associació de Famílies Aprenem. Realitza funcions de supervisió de la
intervenció psicoeducativa; coordinació d' equips; assessorament a famílies i escoles; formació i atenció directa a persones amb TEA.

Judit Rabat
Mestra d’educació especial. Postgrau en Atenció a la Diversitat a Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (UdG). Postgrau en
Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorns del Desenvolupament (UdG). Postgrau en Trastorns Autistes (ISEP) Barcelona. Títol
d’Expert Universitari en TEA i Tecnologies de la Informació i Comunicació. Universidad de Burgos.
Formació oficial i avançada en PECS i SCERTS.
Mestra tutora al centre d’Educació Especial Joan XXIII d’Olot. Coordinadora del programa de suport amb alumnes amb TEA i/o
trastorns de conducta a la Garrotxa des de 2008.

Andrea Rodríguez Poveda
Llicenciada en Psicologia i Màster en Apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias: Procesos
psicológicos y calidad de vida personal y familiar (Universidad Autónoma de Madrid).
Investigadora del grup Grammar & Cognition Lab de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona.
Formadora de professionals d’atenció directa de l’Associació Catalana de Persones amb Discapacitat Intel·lectual DINCAT.
Professora en el Màster de Trastorns de l’Espectre Autista de l’ISEP. Formadora per diferents associacions i entitats sobre el suport
conductual positiu.
Terapeuta certificada del model DENVER. Formació bàsica i avançada del model d’intervenció global SCERTS.
Actualment, psicòloga del centre COADI on porta a terme avaluacions diagnòstiques de trastorns del neurodesenvolupament.
Implementació, avaluació i seguiment continu de SAAC. Disseny i implementació d’intervencions individuals basades en
aprenentatges funcionals en entorns naturals. Intervenció en habilitats socials i eines de regulació emocional i conductual en
adolescents i adults dintre de l’espectre autista.

Berta Salvadó Salvadó
Infermera pediàtrica, neuropsicòloga infantil i logopeda. Especialista en diagnòstic i intervenció primerenca de nens i nenes amb
problemes de neurodesenvolupament i diversitat funcional. Amb més de 25 anys d’experiència en aquest camp, compta amb un
bagatge formatiu i clínic incomparable a tot l’estat espanyol.
Especialista en comunicació, amb formació oficial i avançada en PECS, PROMPT, SCHAEFFER i HANEN. També en models
d’intervenció global com DENVER, SCERTS i TEACCH.
Consultora freelance i directora del centre COADI de Barcelona. Membre del Consell Científic de la Càtedra d’Autisme de la
Universitat de Girona.

Maika Tro Jorro
Diplomada en Teràpia Ocupacional per l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (Universitat
Autònoma de Barcelona). Certificada en Integració Sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia. Curs Bàsic Pediàtric pel
Tractament de la Disfunció Neuromotora. Formació oficial en PECS.
Treballa actualment com a terapeuta ocupacional en pediatria des de l’any 2007.
Actualment directora i terapeuta del centre de teràpia ocupacional infantil BAULA.

Sònia Vilaltella Verdes
Logopeda i psicòloga especialitzada en el desenvolupament del llenguatge. Actualment doctoranda dins del programa Ciència
Cognitiva i Llenguatge de la UAB.
Formació oficial i avançada en PROMPT i PECS. Traductora a l’espanyol del manual oficial de PECS (Bondi i Frost, 2002).
Actualment és la directora general de Pyramid Educational Consultants a l’estat Espanyol que dona servei a tot el territori
llatinoamericà, Espanya i Itàlia i compta amb un equip de 12 persones. Ha portat a terme una mitjana de 30 cursos anuals des del
2008 i ha format unes quatre mil persones a països com Espanya, Xile, Argentina, els EUA, Mèxic, Veneçuela, Costa Rica, Panamà i
Uruguai.
Professora associada de la UAB des del 2016, participa al Màster de Pertorbacions del Llenguatge i al Grau de Logopèdia. Professora
del Postgrau en Autisme de la UB.
Experiència com a logopeda a Taiwan, Hong Kong i Irlanda.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Aprenem

Fundació Mas Casadevall

COADI

AD Iniciatives Socials

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Càtedra Autisme

Associació ViuAutisme

Ajuntament Castell-Platja d'Aro

Rotary Club

Autisme: Detecció, Diagnòstic i Intervenció de Nens i Nenes amb TEA
Inici curs: 15/10/2019
Data darrera sessió presencial: 13/06/2020
Fi curs: 30/06/2020
Data tancament acta avaluació: 18/07/2020

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
18/06/2019

Hora
19:00

Sessió informativa 2

10/09/2019

19:00

Lloc
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Aulari
1
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari. Sessió informativa només per a les persones interessades
en el Diploma de Postgrau en Autisme: Detecció, Diagnòstic i
Intervenció de Nens i Nenes amb TEA

Calendari
Data
15/10/2019

19/10/2019
22/10/2019

26/10/2019

5/11/2019

9/11/2019
12/11/2019

19/11/2019

26/11/2019

3/12/2019

Lloc
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Auditori EspaiCaixa
Girona (Plaça Poeta
Marquina, 10)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
18:00

Fi tarda
21:00

09:30

13:30

14:30

17:30

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

09:30

09:30

13:30

13:30

10/12/2019

14/12/2019
17/12/2019

14/1/2020

21/1/2020

25/1/2020
28/1/2020

4/2/2020

11/2/2020

18/2/2020

22/2/2020
25/2/2020

3/3/2020

10/3/2020

17/3/2020

21/3/2020
24/3/2020

Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici

09:30

09:30

09:30

09:30

13:30

13:30

13:30

13:30

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

14/4/2020

21/4/2020

25/4/2020
28/4/2020

5/5/2020

12/5/2020

16/5/2020
19/5/2020

26/5/2020

2/6/2020

9/6/2020

13/6/2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
Parc Científic i
Tecnològic de la
UdG. Edifici
Giroempren. Aula 4
CaixaFòrum Girona
(C. Ciutadans, 19)

09:30

09:30

09:30

13:30

13:30

13:30

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00

21:00

14:30

17:30

