
 

Dimecres 26 de juny de 2013   
 

Lloc: 

Aula Magna Facultat de Medicina.                 

Hospital Santa Maria. Lleida  

 

Horari:  

De 9:00 a 14:00  

 

 

INSCRIPCIÓ 

Fins el 20 de juny de 2013 a la 

web: www.irblleida.cat 

(Formació/Jornades) 

Es lliurarà diploma acreditatiu            

d'assistència 

Preu:  15 euros.  

MANEIG DEL   

TRASTORN DE 

CONDUCTA       

EN ELS       

ADOLESCENTS 

ORGANITZA:  

PROVISIONAL 

http://www.irblleida.cat/


 

Un dels reptes dels professionals és com 

abordar els trastorns de conducta 

i aquesta jornada intenta donar resposta 

a com es poden abordar aquests alumnes 

que tenen dificultats per romandre en un 

entorn educatiu i com es pot incidir  i  

millorar el  seu rendiment escolar . 

Descripció Destinataris 

Professionals de l’àmbit de la salut. 

Professionals de l’àmbit educatiu. 

Professionals de l’ambit social. 

PROVISIONAL 

Objectius 

 Conèixer els diferents abordatges tera-

pèutics  i pedagògics  en l'abordatge dels 

trastorns de     conducta. 

 Oferir estratègies motivacionals per afa-

vorir el procés d'aprenentatge i participa-

ció de l'alumne.  

Ponents  

 Dr. Àngel Pedra, psiquiatra  i coordinador 
de la URPI 

 Sr. Francesc Blanch,   

 Sra. Roser Castelló, psicopedagoga de    
l’EAP Ll-01.  

 Sr. Josep Ma Cereza, psicopedagog i direc-
tor del CEE Esperança de Lleida.  

 Sr. Daniel De Leon Piedrabuena, pedagog i 
director del Centre l’Alba de Barcelona. 

 Sr. Jordi Royo Isach, psicòleg clínic i direc-
tor d’AMALGAMA-7, centre terapèutic i 
educatiu per a joves i adolescents 

 Professional del Jutjat de Menors de Lleida 

 Sr. Josep Lluís Boix,  inspector de  

8:30— Entrega documentació 

9:00 a 9:30—Inauguració de la Jornada a càrrec 
del Dr. Pifarré,  

9:30 a 10:30— PRESENTACIÓ: Taula rodona “ La  
situació actual  del maneig del TC en el món edu-
catiu”. (Dr. A. Pedra, sr. F. Blanch, Sra. R. Castelló i                    

sr. JM Cereza)  

10:30 a 11:00— Coffee  

11 a 11:45— Intervenció psicoeducativa amb  
nois/es que presenten trastorn de conducta.           
(Sr. Daniel De Leon Piedrabuena)  

11:45 a 12:30—Adolescents i joves amb comporta-
ments de risc: del trastorn conductual a la pato-
logia dual. Una proposta d’intervenció terapèu-
tica i educativa. (sr. Jordi Royo i Isach)  

12.30 a 13:00—Intervencions judicials. Com evitar 
la victimització? (Jutjat de menors de Lleida ) 

13:00 a 13:30—Un nou recurs. ( sr.  JLL Boix)  

13:30—Cloenda a càrrec del sr. Miquel Àngel     
Cullerés, Director de Serveis Territorials  d’Ense-
nyament a Lleida  

 

Programa 


