
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
Del 2 al 13 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:



Divendres 6 
 Carmen Ruiz i Sandra Vidal
09.00-14.30 h Acompanyant en diferents contextos:
 - Modalitats d’escolaritat
 - Cuidant els cuidadors: com es veuen afectats 

els professionals que treballen en atenció direc-
ta amb persones amb TEA

 - Acompanyament a la família
 - Com acompanyar els professionals que treba-

llen amb persones amb TEA
 - Avaluació final

24L8                                                                                                                 Salut i Alimentació 

COMPRENSIÓ DEL TRASTORN 
DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA): 
DETECCIÓ PRECOÇ, DIAGNÒSTIC I 
INTERVENCIÓ

Del 2 al 6 de juliol
Lleida 

L’autisme és un trastorn de la intercomunicació i la interacció psi-
cobiològic que es crea en els 30 primers mesos de vida, que dóna 
lloc a un deteriorament del desenvolupament emocional i cognitiu i 
afecta totes les àrees de la vida d’una persona. Es considera una 
de les patologies més greus del desenvolupament, la conducta i la 
comunicació, i se’n desconeix la causa que l’origina.
La incidència d’autisme dins la població augmenta cada any. Cada 
cop, i gràcies a l’increment en el nombre de professionals amb for-
mació específica, augmenta la detecció precoç i el diagnòstic acurat 
del trastorn, imprescindible per a una adequada intervenció. En el 
seu últim informe, Autismo Europa la xifrava en 1 de cada 100 perso-
nes, 1 de cada 68, segons Autism Speaks.
Comprendre el TEA i el funcionament mental de les persones afec-
tades és bàsic per a un correcte diagnòstic i intervenció. El curs va 
adreçat a estudiants universitaris interessats en el tema i a professi-
onals que ja exerceixen i que estan en contacte directe amb el TEA: 
psicòlegs, metges, pedagogs, treballadors socials, fisioterapeutes, 
mestres, vetlladores... Es tractaran els diferents tipus d’abordatges 
terapèutics i educatius per donar eines a tot tipus de professionals en 
el treball en el dia a dia amb aquestes persones amb TEA.

Observacions: El primer dia de curs es lliurarà una carpeta amb 
material de lectura recomanat i es crearà un Dropbox comú amb els 
assistents, on poder compartir, durant la setmana de formació, més 
material. Es tractarà d’un curs teoricopràctic, en el qual es combina-
ran les classes teòriques amb el visionat de vídeos, lectures d’arti-
cles de recerca recent, dinàmiques pràctiques i participació per part 
dels assistents.

Llengua  Català. Es lliuraran articles en català, castellà i anglès.
d’impartició  

Coordinació Marina Mestres Martorell (Departament d’Infermeria i Fisio-
teràpia de la UdL)

Equip docent Àngels Llorens Mateu (psicòloga), Marina Mestres Martorell 
(psicòloga), Carmen Ruiz Molina (psicòloga) i Sandra Vidal 
Martínez (logopeda)

Durada 25 hores lectives

Espai Espai Essen. Lleida (av. Navarra, 15. 25006 Lleida)
Preu 90,00 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 110,00 € la resta 
Places 25

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 2
 Marina Mestres i Carmen Ruiz 
09.00-14.30 h*   Introducció als trastorns de l’espectre autista:
 - Presentació del curs i dels assistents

- Què són els TEA? 
- Prevalença, etiologia i epidemiologia
- Història i evolució del concepte
- Teories per comprendre el funcionament mental de 

les persones amb TEA
Diagnòstic i detecció precoç:
- Àrees alterades dels TEA i manifestacions clíni-

ques
- Perfil neuropsicològic dels TEA
- Eines de diagnòstic
- Diagnòstic diferencial
- Detecció precoç durant el primer any de vida

Dimarts 3 
 Marina Mestres i Sandra Vidal 
09.00-14.30 h   Comprensió del funcionament mental de les perso-

nes amb TEA:
 - Continuació de la comprensió del funcionament 

mental de les persones amb TEA, teories explicati-
ves

 - Comunicació i llenguatge. Comunicació amb les 
persones amb TEA

Dimecres 4 
 Sandra Vidal i Sònia Gil
09.00-14.30 h   Perinatalitat, vincle i prevenció. Simptomatologia co-

muna que presenten i el seu abordatge:
 - Dificultats d’aprenentatge
 - Problemes d’alimentació, son, control d’esfínters, 

conductes repetitives, episodis d’autoagressivitat 
o heteroagressivitat...

 - Treball a través de casos pràctics i situacions con-
cretes sobre possibles maneres d’intervenir

Dijous 5 
 Carmen Ruiz i Àngels Llorens 
09.00-14.30 h   Eines que ajuden en el treball amb persones amb 

TEA:
 - Treball a través de sensacions, el joc...
 - Treball interdisciplinari. Diferents intervencions: 

psicoteràpia, logopèdia, artteràpia, psicomotricitat, 
treball en grup...

 - Necessitats d’aquestes persones d’adaptació en 
les seves rutines diàries: organització temps-es-
pai, anticipació, límits, record, verbalització...

* Està prevista una pausa diària d’11.30 a 14.30 h


