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PRESENTACIÓ

JORNADA

Amb la present jornada volem apropar als 
professionals de l’àmbit de l’educació i de la 
sanitat les evidències més recents pel que fa 
a l’adquisició i desenvolupament de les com-
petències socials i comunicatives dels infants 
amb TEA. 

Amb una mirada evolutiva, s’exploraran els 
processos comunicatius i socials que s’han de 
donar en la primera infància per a l’aprenentat-
ge de les bases del llenguatge, la comunicació 
i la motivació social, i es presentaran els pro-
grames d’atenció precoç més actuals, així com 
els principis de les intervencions en habilitats 
socials en nens i adolescents amb TEA d’alt 
funcionament. 

Es finalitzarà la jornada amb les intervencions 
de dos testimonis que ens compartiran en 
primera persona la seva experiència.



09.00 - 09.30h 
Presentació 

09.30 - 11.00h 
Early development of prerequisite skills of language 
and communication in children with ASD 
(“Prerrequisits de la comunicació i el llenguatge 
en infants amb TEA”)
A càrrec de Pamela Rollins, University 
of Texas at Dallas.

11.00 - 11.30h 
Pausa 

11.30 - 13.30h 
Taula rodona
• Programes naturalistes primerencs per estimular 

la motivació social i el joc interactiu. 
 María Díez-Juan.
• Principis actius de les intervencions psicosocials 

basades en l’evidència en nens i adolescents 
amb TEA d’alt funcionament. 

 Noemí Balmaña.
• Testimonis: Mariona L. Corominas 
 i Bernat Soler Artigues

13.30 - 13.45h 
Cloenda 

PROGRAMA Pamela R. Rollins

Professora de la Universitat de 
Texas a Dallas i membre del pro-
grama de Trastorns de la Comu-
nicació de l’Escola de Ciències 
del Comportament i del Cervell. 
La seva recerca se centra a defi-
nir els processos socials i comu-
nicatius necessaris per a l’adqui-

sició de l’atenció conjunta i dels prerequisits del llenguatge 
oral.

Noemi Balmaña

Doctora en Psicologia que ac-
tualment coordina el programa 
de Problemes de Conducta i 
Regulació Emocional en nens i 
adolescents amb TEA, en con-
text d’Hospitalització Parcial en 
la unitat UnimTEA, de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. Compagina la 

seva tasca clínica amb la de docent col·laboradora en diver-
sos Màsters i Postgraus sempre tractant la temàtica del TEA 
(Universitat Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Universi-
tat Autònoma de Barcelona).

María Díez-Juan

Psicòloga especialitzada en al-
teracions del neurodesenvolu-
pament, és coordinadora clínica 
de la UnimTEA (Unitat Multi-
disciplinar del Trastorn de l’Es-
pectre de l’Autisme) a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 
És terapeuta i formadora acred-

itada del Model Denver d’Atenció Primerenca per UC Davis 
MIND Institute.

TESTIMONIS

Mariona L. Corominas

Llicenciada en Turisme i estudiant d’Història de l’Art a la 
UB. Protagonista del reportatge de TV3 “Peixos d’aigua 
dolça en aigua salada”, activista actiu en la inclusió per 
persones amb TEA.

Bernat Soler Artigues

Artista amb vocació per la música, per dibuixar i escriure,
 i per ensenyar i aprendre de la gent.

Dimarts 5 de novembre, 9h
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