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Avaluació, Maneig Clínic i 
Intervenció Grupal en els TEA 
a través de l’Estudi de Casos

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 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 6 de juny de 2014, de 9 a 13:30 i de 
15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 1r - 1a 
 08012 Barcelona
  
• 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:

Noemí Balmaña
Doctora en Psicologia. 
Unitat Especialitzada de Trastorns 
de l’Espectre Autista del CSMIJ 
de l’Hospital Universitari Mútua 
de Terrassa

Avaluació, Maneig Clínic 
i Intervenció Grupal en 
els TEA a través de 
l’Estudi de Casos
(a través de gravacions)

formacio
Apartat de correus núm. 11

08193 Bellaterra (Barcelona)

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



Objectius:
Millorar la comprensió i conceptualització dels 
Trastorns de l’Espectre de l’Autisme. Veure 
l’aplicació en els instruments diagnòstics més 
emprats en el camp de l’Autisme: l’ADI-R i 
ADOS. Per últim, reflexionar sobre els objectius 
de tractament plantejats i valorar les variables de 
bon pronòstic dels pacients presentats. 

Metodologia:
El taller consistirà en l’estudi de casos presentant 
el procés d’avaluació realitzat (mitjançant les 
probes diagnòstiques ADI-R i ADOS), el pla de 
intervenció ja sigui de maneig clínic, abordatge 
familiar, escolar o grupal. El taller estarà recolzat 
amb suport visual dels casos.

i ha un interès creixent al voltant de 
tot el que fa referència a les 
persones dintre del Trastorn de 

l'Espectre Autista. Cada vegada més el coneixe-
ment avança sobre els aspectes genètics i els 
factors ambientals implicats; la detecció i la 
conceptualització ha passat de criteris a 
aspectes dimensionals. S'han creat serveis 
hospitalaris especialitzats en el diagnòstic i 
assessorament familiar i la consolidació i ampli-
ació dels recursos educatius per aquesta 
població són cada vegada més importants.
La millora en el coneixement del trastorn hauria 
de traduir-se en proporcionar una intervenció 
clínica més ajustada a les necessitats particulars 
de cada persona i la seva família. 

H PROGRAMA:

• Breu conceptualització del Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme. Situació actual.

• Avaluació a través de l’ADI-R i ADOS de 
casos.

• Pla d’intervenció dels casos presentats: 
maneig clínic, abordatge familiar, escolar o 
grupal.

• Discussió i preguntes

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

Dades del participant:

Cognoms:
       
Nom:

Adreça:       

 Codi Postal:

Població:      
 
Telèfon:

E-Mail:

Avaluació, Maneig Clínic i 
Intervenció Grupal en els TEA a 
través de l’Estudi de Casos

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: Noemí Balmaña
• Doctora en Psicologia Clínica
• Especialista en Trastorns de 

l’Espectre Autista

  La Dra Balmaña treballa en la Unitat 
Especialitzada de Trastorns de 
l'Espectre Autista del CSMIJ de 
l’Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa realitzant avaluacions i 
intervencions grupals tant amb pares 
com a nens i adolescents TEA.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


