
JORNADA INTERNACIONAL DE FORMACIÓ 

Ponents nacionals 

Ponents internacionals 

   La Doctora Rita Jordan         El doctor Tony Attwood 

 Per primera vegada a Catalunya 

La doctora Amaia Hervás  

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

Adolescència i edat adulta 

Terrassa, 25 de maig del 2019 



L’Associació TEA (Asperger) del Vallés Occidental anuncia la Jornada internacional: 

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA); Adolescència i edat adulta que tindrà lloc a la 

Ciutat de Terrassa el Dissabte 25 de Maig del 2019. 

L’Associació va néixer fa 10 anys amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida de 

nens/es i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista. El nostre afany és oferir suport 

integral a les persones TEA i a les seves famílies, per contribuir al desenvolupament 

de les seves capacitats.  

Durant la Jornada Internacional es tractarà amb especial èmfasi temes referits a les 

etapes vitals de l’adolescència i la maduresa de persones TEA, i també a les 

diferències de gènere que afecten a les dones dintre d’aquest col·lectiu.   

La Jornada tindrà principalment caràcter formatiu. Per això mateix, ens satisfà 

comptar amb la participació de tres experts internacionalment reconeguts per les 

seves aportacions en aquest àmbit: La Dra. Amaia Hervás,  la Dra. Rita Jordan i per 

primera vegada a Catalunya, el Dr. Tony Attwood. 

Aquesta trobada està destinada a professionals de la salut i de l’educació, psicòlegs, 

psiquiatres, pediatres, psicopedagogs, logopedes i educadors. També està dirigida a 

altres professionals i estudiants, familiars i cuidadors de persones afectades i a les 

pròpies persones TEA. La Jornada s’impartirà en Castellà i Anglès.  

Inscripcions i pagaments 

Tarifa : 120 €. 

Per inscriure’s és necessari realitzar una transferència i omplir la següent fitxa.  

Per formalitzar la inscripció s’ha d’enviar el justificant del pagament i la fitxa 

d’inscripció al correu Jornadateavalles@gmail.com 

Número de compte: IBAN ES77 2100 0423 9602 0044 5662 

En el concepte indicar Jornada TEA Vallés + Nom i Cognoms 

mailto:Jornadateavalles@gmail.com


 

 
 
 
 
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
 

 

Nom:   

  

Cognoms:   

  

NIF / DNI:  
  

Correu electrònic:  

  

Telèfon de contacte:  

  
 

Si us plau, marqui amb una X en quin dels següents grups s’inclouria vostè mateix  

 

 
 

Familiar 
 

 
 

Estudiant 
 

 
 

Persona TEA 
 

 
 

Professional 

 

Professió  
 

 

 

Lloc de treball 
 

 

 

 

 Desitja disposar de traducció simultània? 
 

En compliment d’allò establert en el RGPD sobre Protecció de Dades de Caràcter personal, 

l’informem que el responsable de les seves dades és: ASSOCIACIO ASPERGER DEL 

VALLES OCCIDENTAL CIF G65064727, Carrer Morella, 51, 08223 Terrassa. La finalitat del 

tractament de les dades per les que vostè dóna el seu consentiment serà la de gestionar els 

cursos i activitats realitzats per l’entitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre no 

sol·liciti el cessament, se segueixin mantenint relacions comercials o obliguin a la seva 

conservació altres lleis aplicables. No es cediran dades a tercers en cap cas excepte obligació 

legal. Vostè té dret a l'accés, rectificació o a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no 

siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides en els termes previstos en la Llei, 

que podrà realitzar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça 

anteriorment indicada. Pot consultar informació addicional sobre la política de privadesa a la 

nostra pàgina web 

Autoritzo em remetin informació relativa als serveis prestats en aquesta entitat que 

siguin d'interès.  

SI  NO  

SI  NO  
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