El model SCERTS i els Avenços
Científics
1a Edició
Codi: 199005
Tipologia: Jornada
Crèdits: 0.00
Idioma: Espanyol,Anglès
Data d'inici: 26/10/2019

Horari: Dissabte de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 17.30 h
Lloc de realització: Auditori EspaiCaixa Girona. Plaça Poeta Marquina, 10 de Girona
Places: 100

Preus i descomptes
Preu: 85 €
{"ca":"(10% de descompte per socis d'AETAPI/90€ inscripcions pagades a partir del 16/09)","es":"(10% de descuento para
socios de AETAPI/90€ inscripciones pagadas a partir del 16/09)"} 76,50€
{"ca":"(10% de dte per famílies i professionals socis d'entitats de la FECAA/90€ inscripcions pagades a partir del
16/09)","es":"(10% de dto para familias y profesionales socios de entidades de la FECAA/90€ inscripciones pagadas a partir
del 16/09)"} 76,50€
{"ca":"(10% de dte per membres del col·legi de Pedagogs, Psicólegs i Logopedes/90€ inscripcions pagades a partir del
16/09)","es":"(10% de dto para miembros del colegio de Pedagogos, Psicólogos y Logopedas/90€ inscripciones pagadas a
partir del 16/09)"} 76,50€

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

Presentació
En aquestes jornades obertes a tot el públic tenim l'extraordinària oportunitat d’escoltar en directe al Dr. Barry Prizant, creador del
programa d’intervenció per persones amb autisme SCERTS i un dels autors més prolífics i coneguts pel que fa a l’autisme a nivell
mundial.
Les jornades començaran amb la presentació de la seva última publicació “Autismo: Seres Humanos Únicos” i seguidament el Dr.
Prizant ens introduirà al programa SCERTS, explicant-nos les eines principals del programa i els protocols a seguir.
La segona part de les jornades la Dra. Amaia Hervás, psiquiatra i ponent internacional, ens presentarà les últimes investigacions i
programes en Autisme des del prisma de les intervencions a través de la família*.
* Jornada d'inauguració del Diploma de Postgrau en Autisme: Detecció, Diagnòstic i Intervenció de Nens i Nenes amb TEA.

Estructura modular
Autisme: Detecció, Diagnòstic i Intervenció de Nens i Nenes amb TEA
El model SCERTS i els Avenços Científics

Pla d'estudis
Autisme: Éssers Humans Únics. El Model SCERTS i els avenços científics
1a Part (Dr. Barry Prizant)
1. Autisme: Éssers Humans Únics.
2. Model SCERTS: Model Global d'Intervenció per a Persones amb TEA i altres trastorns relacionats.
* Amb traducció simultània a l'español.
2a Part (Dra. Amaia Hervás)
1. L'autisme, liderant el futur: integrant els avenços científics, l'abordatge integral i la col·laboració amb les famílies.

Titulació
Certificat d'assistència a la Jornada per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
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).

Dra. Amaia Hervás

MD, MRCPsych, PhD. Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat del País Basc. Especialitzada en Psiquiatria de l’Adult a
l’Hospital Sant Georges a Londres. MRCPsych (Membre del Royal College of Psychiatrists) en el Regne Unit. Especialitzada en
Psiquiatria Infantil i Juvenil en el Maudsley Hospital, Institute of Psychiatry. Londres. CCST: Certificat “Completion of Specialist
Training”. Especialista en Psiquiatria Infantil i Juvenil en el Regne Unit. Doctorat en Psiquiatria a la Universitat Autònoma de
Barcelona sota la direcció del professor Michael Rutter i la professora Edelmira Domenech.
Actualment Jefe de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari Mutua de Terrassa i Directora de IGAIN (Institut Global
d’Atenció Integral al Neurodesenvolupament) i prèviament Directora de la UETD (Unitat Especialitzada de Trastorns del
Desenvolupament) de l’Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona).
Dirigeix la Unitat Suprasectorial de TEA a Catalunya amb hospitalització i programes d’hospital de dia i programes comunitaris
incloent programes educacionals. És formadora i acreditadora clínica i d’investigació internacional dels instruments diagnòstics de
trastorns de l’espectre autista ADI-R i ADOS formant professionals a Espanya, Europa i Amèrica.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Asociación Española Autismo

Col·legi de Pedagogs

Federació Catalana Autisme

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Rotary Girona

Ajuntament Platja d'Aro

Càtedra Autisme

Associació ViuAutisme
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Calendari
Data
26/10/2019
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Lloc
Auditori EspaiCaixa
Girona (Plaça Poeta
Marquina, 10)

Inici matí
09:30

Fi matí
13:30

Inici tarda
14:30

Fi tarda
17:30

