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Tractament del TDAH i
dels Trastorns de Conducta

Apartat de correus núm. 11
08193 Bellaterra (Barcelona)

Tel. 618 62 23 23
info@scritc.org • www.scritc.org

formacio

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places: Màxim 30  inscrits. Limitades per rigorós ordre
d’inscripció

• Data: Dijous 14 de febrer de 2013, de 9 a 13:30 i de
15 a 18:30h.

• Durada: 8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc: Hospital Universitari Mútua Terrassa
Edifici Docent
Carrer Sant Antoni, 39. Terrassa

• Preus:

Socis de l’SCRiTC 60 euros
No socis 100 euros
Estudiants i residents 50 euros

• Informació:

SCRITC
Apartat de correus núm. 11
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra s/n
08193 Bellaterra

Tel. 618.62.23.23

www.scritc.org info@scritc.org

Horari d’atenció: Dilluns i Dimecres de15:30 a 18:00h

• Inscripció: (Vegeu la butlleta al dors)

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions.
Un cop confirmada la realització del curs, cal efectuar el
pagament com a màxim una setmana abans del seu inici
a través del web de l’SCRITC mitjançant el sistema de
pagament segur PayPal.

A càrrec de:

Aitana Bigorra
Psicòloga Clínica.
Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil. Hospital Universitari Mútua
de Terrassa.

Núria Reina
Psicòloga Clínica.
Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil. Corporació Sanitària i
Universitària Parc Taulí.

Tractament del Trastorn
per Dèficit d’Atenció
(TDAH) i dels Trastorns
de Conducta

Amb la col·laboració de:



Objectius:
1. Adquirir coneixements i habilitats en els principals

tractaments d’aquests trastorns.
2. Tenir una visió general de les noves tendències en

el camp de la intervenció en aquests trastorns.
3. Aportar elements per a generar una visió crítica sobre

aquests trastorns per a poder desenvolupar noves
línies d’investigació i d’intervenció en aquest camp. 

Metodologia:
En aquest curs intercalarem components teòrics
(diapositives i material per escrit) amb components
més pràctics, a través d’exercicis i de casos clínics.

l Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o
sense Hiperactivitat (TDAH) afecta entre
el 3% i el 5 % de la població Infantil i
representa entre el 20 i el 40 % de les
consultes dels Serveis de Salut Mental.

És un trastorn crònic, aproximadament un 80% de
nens continuaran presentant problemes a l’adolescència
i entre el 30-65% a l’edat adulta.
En aquest curs es pretén aprofundir especialment en
el tractament dels trastorns de conducta, que inclou el
TDAH. Ens basarem principalment en tots els
tractaments avalats per l’evidència científica amb els
quals comptem avui dia i també es pretén aportar
informació sobre tota la resta de tractaments més
novedosos que encara estan sent objecte
d’investigacions serioses amb resultats prometedors.
El curs va  dirigit a professionals i estudiants del camp
de la intervenció psicològica, educativa i de la salut.

E PROGRAMA:

1· Definició i classificació dels trastorns de
conducta i novetats en criteris diagnòstics.

2· Controvèrsies diagnòstiques.

3· Tractament farmacològic. Nous fàrmacs en
estudi.

4· Tractaments psicològics:

• Grups de pares per maneig dels TDAH i dels
trastorns de conducta.

• Intervenció a l’escola.

• Entrenaments cognitius.

5· Novetats en el tractaments.

6· Tractaments TDAH en adults.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - info@scri tc.org -  www.scr i tc.org

formacio

Dades del participant:

Cognoms:

Nom:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

Telèfon:

E-Mail:

Tractament del TDAH i dels
Trastorns de Conducta

Quota d’inscripció (marcar la que correspongui):

Socis de l’SCRiTC 60 euros
No socis 100 euros
Estudiants i residents 50 euros

Pagament:

Es realitzarà mitjançant targeta de crèdit

• A través del web de l’SCRITC pel sistema de pagament
segur PayPal

• Al mateix temps, cal enviar la butlleta d’inscripció a la
secretaria de l’SCRITC per algun d’aquests mitjans:

Fax: 93 5811435
Correu-e: info@scritc.org
Correu postal: Apartat de correus núm. 11

Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

> A càrrec de: Aitana Bigorra

• Psicòloga Clínica.
• Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.

Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

> Núria Reina

• Psicòloga Clínica.
• Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.

Corporació Sanitària i Universitària Parc
Taulí.


