
IV Jornades sobre el Trastorn de 
l´Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF)

SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL: 

Un món d’opcions per descobrir

ORGANITZADOR COL·LABORADORS

Dies 25 i 26 de maig 2019 

Palau Macaya
(Passeig de Sant Joan, 108;  08037 Barcelona)

INSCRIPCIONS

El preu de la inscripció és de 50€ per a no socis i

40€ per a socis de SAFGroup i AFASAF.

Els tallers per a infants estan oberts tant a nens

amb TEAF com no (germans, familiars, amics,

etc.) i tenen un cost de 5€/nen

El preu inclou: inscripció a les Jornades, dinar de

dissabte i pauses de cafè de dissabte i diumenge

La inscripció quedarà confirmada en rebre la

transferència al següent número de compte:

ES83 2100 0287 3002 00809250 

Sala d’exposició: envia’ns el teu pòster,

projecte o treball audiovisual per col·locar-lo

a la sala d’exposicions



DISSABTE 25 DE MAIG

9:00

9:30

10:00

Entrega de documentació

Inauguració de les IV Jornades de TEAF: Benvinguts!
Ma Antonia Sepúlveda (vicepresidenta de l’Associació SAFGroup)

Nou horitzons en l’abordatge del TEAF. Cap a on anem?
Magdalena Casamitjana (responsable del programa d’abordatge integral sobre
casos de salut mental d’alta complexitat del Departament de Salut)

10:30 Cafè relacional

11:00

12:00

12:45

13:45

Acompanyament a les persones per a la inserció laboral
Imma Pallarès ( Fundació AMPANS)

Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal: estudi de les alteracions
moleculars i cel·lulars produïdes per l’exposició prenatal a l’alcohol.
Epigalocatequina com a potencial eina terapèutica
Vicente Andreu (bioquímic i biòleg, investigador del GRIE)

Tractament farmacològic del TEAF
Núria Gómez (psiquiatra de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona)

I quan siguin grans què? Discapacitat, dependència i incapacitat
Andreu Orofino (advocat del Col·legi de l’Advocats de Barcelona, membre de la
“Red de Juristas Plena Inclusión”)

14:30 Dinar relacional

15:30

16:30 

17:00

Escola i família: mirada de respecte i cooperació
Núria Lacruz (psicòloga de l’Escola Lexia de Barcelona)

Compartint idees i projectes. Perspectives de futur
Taula rodona amb l’Associació SAFGroup i l’Associació AFASFA

Acte de clausura primer dia de Jornades
Francesc Sedó (coach, formador en intel·ligència emocional i professor)

17:45 Cafè relacional

18:15 Assemblea general de socis i sòcies de SAFGroup

DIUMENGE 26 DE MAIG

8:30

9:00

Entrega de documentació

PRESENTACIÓ I INICI DEL TALLER 1

Pares i adolescents: Mites i realitats en sexualitat i diversitat. Taller

inclusiu per aprendre i reflexionar junts

Gemma Deulofeu (psicòloga i sexòloga. INARDI Discapacitat Intel·lectual,

DINCAT)

Nens: Taller de robòtica amb Lego per a enfortir habilitats socials en

persones amb TEAF

Johan Martínez (tècnic superior en Animació Sociocultural, formador de

Robòtica Educativa) i Rocío García (mestra d’educació especial, màster en

Neuropsicologia educativa i formadora de Robòtica Educativa)

Professionals: La discapacitat invisible: El TEAF a l’aula

Daniel Hernández i Raquel Sala (educadors socials, Educadors Familiars)

11:00 Cafè relacional

11:30

13:30

PRESENTACIÓ I INICI DEL TALLER 2

Pares: Millorem la relació amb els nostres fills

Maite Villalón (psicòloga i coordinadora de pràctiques a CEE Professionals

Mare de Déu de Montserrat)

Adolescents i Nens: Taller diversos per a persones amb TEAF

Associació Ratio (entitat dedicada a l’oci i al temps lliure per a persones

amb discapacitat intel·lectual)

Educadors: El TEAF a l’aula: treball específic de l’autonomia social
en el currículum de secundaria
Lídia Herraiz (mestra d’educació especial i logopeda de l’Escola Lexia) i Maia
Carbonell (mestra d’educació especial i coordinadora de l’escola Lexia)

Conclusions finals i clausura
Carme Sánchez (secretaria de SAFGroup)


