Jornada monogràfica

Dificultats de la Comunicació en els
Trastorns de Neurodesenvolupament
Berta Salvadó, Neuropsicòloga infantil, infermera pediàtrica, psicòloga i logopeda. Mariona Clofent, Logopeda
i Mestra d’educació especial. Mario Montero, Pedagog, Mestre de Primària i Educador Social. Màster en Autisme per la
Universitat de Birmingham (UK).
A càrrec de:

Dies i horaris
Dies: 15 febrer 2014 Horari: 10 a 13.30h Durada: 3h Idioma: Català
Lloc

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. C. Casp 130 - cantonada C. Napols. Barcelona
Matrícula

• 15 € preu únic
Objectius
Justificació del curs:

Al llarg dels darrers 25 anys, a causa dels canvis conceptuals i categorials, així com al desenvolupament
de mètodes de detecció i diagnòstic i l’augment de prevalença (1 de cada 150, 1 de cada 110), els TEA
s’han convertit en una de les formes més comunes dins de les discapacitats del desenvolupament.
El progressiu augment del nombre de nens amb trastorns de l’espectre autista, ha propiciat un augment
de la consciència social i la demanda de serveis d’atenció específica. Aquest fet ha plantejat als equips multidisciplinaris, quins són els procediments de detecció, diagnòstic i tractament més apropiats i eficaços.
Aquest curs pretén informar la pràctica de detecció, diagnòstic i tractament més apropiats i eficaços.
Es farà una introducció dels instruments vàlids de diagnòstic, relacionant-lo amb la pràctica clínica
del logopeda.
A més es donaran a conèixer quins són els models d’intervenció que tenen una evidència de la seva
eficàcia demostrada mitjançant l’ús de dissenys de recerca rigorosos.
Metodologia

Explicació mitjançant làmines de power point complementats amb vídeos.
Mostra de materials adaptats i bibliografia recomenada.
Continguts

Detecció i diagnòstic en els TEA.
Estrategies d’intervenció basades en l’evidencia.
• Àrea socio-comunicativa • Àrea educatica i suports a l’aula
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Jornada monogràfica
Dificultats de la Comunicació en els Trastorns de Neurodesenvolupament
Organitza:

Formació Continuada del CLC
Matrícula

• 15 € preu únic
Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.
Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.
ref. 97

fitxa d’inscripció
NOM I COGNOMS ................................................................................................. Núm. col. ...........................
DNI ..................................................... 	PROFESSIÓ	 ...................................................................................
DOMICILI . ..................................................................................................................................................................
CODI POSTAL ............................ POBLACIÓ ............................................... PROVÍNCIA ................................
TELÈFON .......................................... FAX .............................................. E-MAIL ..................................................
Desitjo matricular-me en la: jornada monogràfica (ref. 97)
Dificultats de la Comunicació en els Trastorns de Neurodesenvolupament (Febrer

de 2014)

Adjunto taló bancari.
Envio gir postal (adjuntar fotocòpia del resguard)
Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell 0081 0167 49 0001146223
Efectiu
Signatura
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