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CURS
D’ESPECIALITZACIÓ
CARRILET

InTERvEnCIÓ PRECoç En TRASToRn 
DE L’ESPECTRE AUTISTA En ELS PRImERS 
AnyS DE vIDA

A càrrec de: 
Marina Mestres: Psicòloga i fisioterapeuta. Coordinadora del centre de 
recerca i formació Carrilet. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Lourdes Busquets: Psicoterapeuta acreditada per EFPA i delegada 
europea de nens i adolescents EFPP. Cdiap-Equip 40.
Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Amb lA col·lAborAció de:
Dra. Júlia Miralbell: Neuropsicòloga. Centre de recerca i formació 
Carrilet. Dept. de psiquiatria i psicobiologia (Universitat de Barcelona). 

Dates: 27 i 28 de gener
Horari: de 9.30 a 18.30 h. Total 15 hores
Es farà una pausa a mig matí i un descans per dinar de 14 a 15h.
Preu: 150 e
Lloc: Biblioteca Horta-Can Mariner. C/ Vent, 1, Barcelona 
         Carrilet. C/Horta 132, Barcelona 

Adreçat a: psicòlegs, fisioterapeutes, psicomotricistes, terapeutes ocupa-
cionals, logopedes, psiquiatres, pediatres, neuropediatres, mestres i altres 
professionals interessats en la intervenció amb infants amb TEA. Es recoma-
na haver participat en alguna de les dues edicions realitzades a Carrilet de 
“Detecció precoç de signes d’alarma d’autisme en els primers anys de vida”.

Inscripcions: cal enviar el formulari d’inscripció i un cop confirmada la plaça, 
enviar el justificant de pagament.

Pagament: per transferència bancària indicant el nom al compte:
ES87 2100 1158 4902 0006 5521

Aforament limitat

Sabem que una intervenció precoç en els primers 
anys de vida és molt important pel desenvolupa-
ment futur dels infants.

Detectar els signes precoços d’autisme ens 
permetrà oferir aquesta intervenció el més aviat 
possible per tal de poder remetre o disminuir 
les senyals d’alarma i canviar aspectes de l’estil 
relacional dels pares. 

S’oferirà una mirada des de la clínica i les neu-
rociències. Es presentaran models terapèutics o 
tipus d’intervencions pares–nens específics per a 
infants amb TEA en els primers anys de vida. 

El mòdul combinarà explicacions teòriques amb 
la presentació d’investigacions recents, vídeos 
amb suport il·lustratiu i material clínic.

Es facilitarà un dossier amb el 
material presentant, bibliografia i webs de interès. Els 

assistents tindran la possibilitat d’aportar material clínic 
per a ser comentat en la formació.


