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Trastorn de l’Espectre A

OBJECTIU 
GENERAL 

 Facilitar el tracte assistencial amb els pacients 

durant els procediments anestèsics i

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

En finalitzar l’acció formativa el participant serà capaç de:

• Conèixer els conceptes generals del 

• Adquirir habilitats de tracte assistencial a pacients amb TEA

• Entendre la necessitat de conèixer la comunicació no verbal

• Aplicar els programes d’entrenament d’habilitats no tècniques

• Utilitzar tècniques de comunicació no verbal. Pictogrames

CONTINGUTS 
  

• Introducció al Trastorn de l’Espectre A
 
• Necessitats percebudes per les famílies a l’entorn sanitari                                  

   
• Consells de tracte assistencial a la població amb TEA i detecció de perfil de pacient més susceptible 

a majors adaptacions 
 
• Introducció als Sistemes Augmentatius i Alternatius de C

maneig  
  

• Brainstorming: millores d

MODALITAT 

Presencial en 
remot (webinar)* 

DURADA 

 4 hores 

PLACES 

100 per edició 

METODOLOGIA 

Teòrica i 
pràctica 

ADREÇAT A 

Facultatius/ves 
Infermeres/rs 

 

EDICIÓ CODI DATES 
(es prega màxima 

1 365201 13 de gener de 2022 

DOCENTS 
 

Galve, S; Gisbert, L; Lugo, J; 

NOTA 

 

Es lliurarà certificat d’assistència. Per tal d’obtenir

*La modalitat presencial en remot (webinar) requereix de connexió a internet

tauleta o mòbil). Recorda que quan comenci la formació es connectarà a l’àudio amb el micròfon del teu equip (es 

recomanen uns auriculars). Uns dies abans de l’inici del curs rebràs un correu explicatiu de com

 

 

Unitat de Formació i Desenvolupament 

xt. 4432 o 4521) 

rastorn de l’Espectre Autista en l’entorn hospitalari
 

Facilitar el tracte assistencial amb els pacients pediàtrics amb Trastorn de l’Espectre A

nt els procediments anestèsics i dins l’entorn quirúrgic. 

finalitzar l’acció formativa el participant serà capaç de: 

Conèixer els conceptes generals del Trastorn de l’Espectre Autista (

de tracte assistencial a pacients amb TEA 

Entendre la necessitat de conèixer la comunicació no verbal 

programes d’entrenament d’habilitats no tècniques 

tècniques de comunicació no verbal. Pictogrames 

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

Necessitats percebudes per les famílies a l’entorn sanitari                                  

Consells de tracte assistencial a la població amb TEA i detecció de perfil de pacient més susceptible 
a majors adaptacions  

Introducció als Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC), pictogrames i el seu 

Brainstorming: millores de qualitat assistencial  

HORARI 
(es prega màxima puntualitat) 

LLOC 

15.00 h -19.30 h 

Degut a la COVID aquesta acció 

formativa es farà en modalitat 

presencial en remot (webinar)

Galve, S; Gisbert, L; Lugo, J; Robles, M; Setién, I. 

Es lliurarà certificat d’assistència. Per tal d’obtenir-lo cal haver assistit al 80% de les hores del curs.

*La modalitat presencial en remot (webinar) requereix de connexió a internet, dispositiu amb micròfon i càmera (ordinador, 

tauleta o mòbil). Recorda que quan comenci la formació es connectarà a l’àudio amb el micròfon del teu equip (es 

recomanen uns auriculars). Uns dies abans de l’inici del curs rebràs un correu explicatiu de com

 

utista en l’entorn hospitalari 

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

(TEA) 

Necessitats percebudes per les famílies a l’entorn sanitari                                   

Consells de tracte assistencial a la població amb TEA i detecció de perfil de pacient més susceptible 

omunicació (SAAC), pictogrames i el seu 

TERMINI INSCRIPCIÓ 

Degut a la COVID aquesta acció 

formativa es farà en modalitat 

presencial en remot (webinar) 

2 de desembre de 2021 

lo cal haver assistit al 80% de les hores del curs. 

, dispositiu amb micròfon i càmera (ordinador, 

tauleta o mòbil). Recorda que quan comenci la formació es connectarà a l’àudio amb el micròfon del teu equip (es 

recomanen uns auriculars). Uns dies abans de l’inici del curs rebràs un correu explicatiu de com connectar-te. 


