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Presentació
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es 

caracteritza per anomalies en la comunicació 

i en la interacció social. El llenguatge forma 

part d’aquestes dues àrees. Per això, saber 

comprendre, analitzar i conèixer les últimes 

investigacions científiques sobre els diferents 

perfils lingüístics serà clau per al diagnòstic, 

intervenció i comunicació amb les persones 

amb aquest trastorn.

A qui va adreçat
Professionals que treballen ajudant a persones 
amb trastorn de l’espectre autista.

Docents
Kristen Schroeder. Doctora en Ciència Cognitiva 
i Llenguatge de la Universitat de Barcelona. 
Membre del grup de recerca GracLab de la 
Universitat Pompeu Fabra.  És autora i coautora 
de diversos articles en revistes nacionals i 
internacionals.

Elisabet Vila Borrellas. Estudiant de doctorat 
del programa Ciència Cognitiva i Llenguatge de 
la Universitat de Barcelona. Membre del grup 
de recerca GracLab de la Universitat Pompeu 
Fabra. És autora i coautora de diversos articles 
en revistes nacionals i internacionals.



Objectius
• Explicar què és el llenguatge i com aquesta 

habilitat humana es manifesta en les persones 
amb TEA de manera individualitzada.

• Incidir en la importància de comprendre 
aquesta facultat per a facilitar el diagnòstic i 
la comunicació social.

• Actualització i difusió dels resultats d’estudis 
recents realitzats sobre el llenguatge en 
persones amb TEA (Fundació Orienta).

Continguts
Aquest curs és una introducció al llenguatge en 
persones amb TEA des del punt de vista biològic i 
cognitiu. Ens centrarem en el paper del llenguatge 
com a element clau en el diagnòstic, en els 
diferents perfils associats al TEA i en la interacció 
social. A més a més, oferirem  els resultats de 
l’estudi realitzat a la Fundació Orienta sobre alguns 
aspectes de la comprensió i l’expressió verbals.

Programa
Aquest curs es divideix en 5 grans eixos: 

1. Què és el llenguatge? 

2. Per què és important estudiar el 
llenguatge en el TEA?

3. Cognició i llenguatge (CI, teoria de la 
ment)

4. El llenguatge, element clau en els 
contextos socials

5. Estudis recents a la Fundació Orienta 
sobre el llenguatge en els nens amb TEA.



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  3h.

Dies formació:  21 de gener de 2020

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  30€

Inscripcions fins al 19 de gener de 2020.
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


