
 

 

 

 

Salut Mental Infanto Juvenil en atenció primària: de la detecció a 

la intervenció primerenca. 
 

Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, autisme, trastorns de llenguatge i trastorns 

d’aprenentatge) 
 

 

CURS HÍBRID (PRESENCIAL I TELEPRESENCIAL) 

 

Coordinadors del curs:  
Marcelo Adrian Andrade. Pediatra. Responsable programa vincles. 

Montserrat Dolz. Cap d’Àrea de Salut Mental. 

Ester Camprodon. Adjunt Cap d’Àrea Salut Mental. 
 

Data: 
9 de febrer de 2023. 

 

Lloc: 
Hospital Universitari Sant Joan de Déu. 

Esplugues de Llobregat. 

Barcelona. 

 
 

Sol·licitada l’ acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries –Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud 

 

Dirigit a 
Curs dirigit a pediatres, metges de família e infermeria d’atenció primària. 

 

Inclou 
Documentació del curs. 

Certificat i diploma d’assistència. 
 

Hospital Sant Joan de Déu 

Formació 
Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 253 21 30 
hospitalbarcelona.aula@sjd.es 

 

 

 
PRECIOS INSCRIPCIÓN 

Preu facultatius: 90€ 

Preu modalitat 

telepresencial  

facultatius 

(online) 

80€ 

Preu infermers/és, 

docents i professors/res  

i resta de professionals 

(modalitat presencial) 

60€ 

Preu infermers/és, 

docents i professors/res  

i resta de professionals 

(modalitat online) 

50€ 

 
Inscripció: www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org 

Curs presencial al Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 
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Presentació del curs 

 

L’eclosió de la pandèmia del COVID-19 ha suposat un repte a 

diversos nivells (socials, econòmics, de salut, de valors...). Més enllà 

de les conseqüències en la salut física, l’afectació en el benestar de 

les persones i en especial els infants i joves, l’impacte emocional de 

la pandèmia ha tingut una forta repercussió. 

La disminució de la presència dels agents reguladors: escola, esport, 

oci, educació en el lleure, etc. Les dificultats d’accés a la Salut 

Mental, l’impacte situació sòcio-econòmica, situacions traumàtiques 

(mort, aïllament, violència intra-familiar…) han propiciat l’aparició de 

més problemes de salut mental.  

 

En aquest context, l’augment de les consultes pel que fa als 

problemes de salut mental ha anat en increment. Partint de la 

problemàtica en salut mental que es troba el pediatra, metge de 

família i/o infermeria d’atenció primària, l’objectiu del curs és dotar 

d’eines per a la detecció precoç, algoritme de decisions i 

intervencions en els problemes de salut mental infantil i juvenils més 

prevalent i comuns en les consultes de pediatria i medicina general. 

 

Concretament es plantegen els següents blocs temàtics: Els trastorns 

del neurodesenvolupament (TDAH, autisme, trastorns de 

l’aprenentatge i llenguatge); els trastorns d’ansietat i somatomorfs; 

conducta auto lesiva i suïcida; trastorns de la conducta alimentària i 

trastorns adaptatius i afectius. De manera comuna a tots els mòduls 

s’abordarà la nova morbilitat pediàtrica (la salut mental): claus com 

detectar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de febrer de 2023.  

Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, autisme, 

trastorns de llenguatge i trastorns d’aprenentatge) 

 

9:00 - 9:15h. Benvinguda i presentació del curso.  

Dra. Montse Dolz. Dra. Ester Camprodon i Dr.Marcelo Andrade. 

Xerrada introductòria a càrrec del Dr. Marcelo Andrade. Pediatra. 

Responsable programa vincles. La nova morbilitat pediàtrica (la salut 

mental). Claus com detectar-la. 

 

 

9:15 - 10:15h. Enfocament pediàtric dels trastorns del 

neurodesenvolupament. 

1. Definició trastorn del neurodesenvolupament. 

2. Benefici de la detecció precoç, àrees a valorar. 

3. Símptomes primerencs en els diferents trastorns. 

4. Epidemiologia, impacte en la salut pediàtrica, quadres 

clínics freqüents 

Dr. Marcelo Andrade. Pediatra. Responsable programa vincles. 

 

10:15 - 11:15h. Presentació clínica dels trastorns del 

neurodesenvolupament: Tea, discapacitat intel·lectual i TDAH. 

Epidemiologia, i manifestació de símptomes clínics al llarg del 

desenvolupament. Algorisme decisions dx diferencial (llenguatge) 

 Maria Elias. Unitat 0-5 anys i Unitat d'Alta Especialització del 

Trastorn de l'Espectre de l'Autisme UnimTEA. 

 Lali Piera. Unitat d'Alta Especialització del Trastorn de 

l'Espectre de l'Autisme UnimTEA. 

 

11:15 - 11.45h. Descans.  

 

11:45 - 12:45 h. Maneig dels trastorns del neurodesenvolupament: 

Tea, discapacitat        intel· lectual i TDAH. (0-5 anys edat escolar 

adolescents). 

Principals intervencions amb el pacient, la família i l'escola. Dispositius 

relacionats. Inclusió escolar. Arbre de decisions, dispositives i 

adaptacions. 

 Maria Elias. Unitat 0-5 anys i Unitat d'Alta Especialització del 

Trastorn de l'Espectre de l'Autisme UnimTEA. 

 Lali Piera. Unitat d'Alta Especialització del Trastorn de 

l'Espectre de l'Autisme UnimTEA. 

  

12:45 - 13:45 h. Tractament psicofarmacològic en els trastorns de 

neurodesenvolupament: Tea, discapacitat intel· lectual i TDAH 

Intervenció, què es pot resoldre en primària, quan derivar als 

dispositius de Salut Mental. Efectes secundaris dels antipsicòtics 

principals. Taules de fàrmacs més utilitzats. 

Dr. Jose Angel Alda. Unitat de TDAH i  Dra. Neus Elías. Unitat d'Alta 

Especialització del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme UnimTEA. 

 

13.45 - 14.45h. Descans. 

 

15:00 - 16:30 h. 

 Taller Pràctic 1 (TDAH+ TEA+ prob. conducta). Presentació 

d'un cas, diagnòstic diferencial, intervenció e orientació 

pediàtrica, derivació i intervenció en salut mental. 

 Taller Pràctic 2 (Retard general del desenvolupament 

possible DI en primera infància). 
 

 

 


