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Càpsules formatives
adreçades a famílies de persones amb TEA
19 i 26 d’octubre de 2018
L'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament d'inici
precoç i caràcter crònic, que afecta una de cada 100 persones. Els
nivells d'afectació són molt variats i l'evolució està molt
condicionada per la gravetat dels símptomes i pel tipus i moment
d'intervenció.
L'impacte en la família, de tenir un fill amb autisme és important,
motiu pel que aquestes necessiten suport i consell professional
continuat.
L’acció formativa que presentem té com a objectiu proporcionar a
les famílies afectades, informació actualitzada sobre diferents
aspectes del TEA, que estimuli la reflexió i el diàleg i que ajudi,
per tant, a una millor comprensió d'aquest trastorn.
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Contingut de l’acció formativa
Ansietat i depressió a les persones amb TEA.
 Prevalença i factors de risc.
 Símptomes de la depressió.
 Manifestacions de l'ansietat
 El paper de la família, davant la persona deprimida.
TEA i problemes de conducta
 Què són els problemes de conducta?
 Quins problemes de conducta presenten les persones amb
TEA?
 Intervenció psicològica en els problemes de conducta.
 - Anàlisi funcional de la conducta.
 - Tècniques de modificació de conducta.
La formació es durà a terme els divendres 19 i 26 d’octubre de 2018, de
18,30 a 21 h. a la seu social de CERAC, Ronda del Carril, 75 de la Garriga.
Aquestes càpsules formatives pretenen donar continuitat als continguts del
curs “Autisme i Família”, per la qual cosa es donarà prioritat a les inscripcions
de les persones que varen paricipar en aquests cursos.
Les places són limitades. La primera quinzena d’abril es validaran les
inscripcions.
Es poden fer les pre-inscripcions a
www.autisme.com/autisme/comunicacio/capsules-formatives.html
El curs és gratuït.
Els ponents de les càpsules formatives seran:
Joan Cruells: Llicenciat en medicina i cirugia, màster en psiquiatria social,
expert en el diagnòstic i intervenció de l’autisme i director de CERAC.
Francesc Cuxart: doctor en psicologia, màster en psicopatologia infantojuvenil, professor de la UAB, expert en el diagnòstic i intervenció de
l’autisme i vicepresident comitè científic de l’ARAPI.
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