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PER QUÈ UNA JORNADA SOBRE TEA A
L'EDAT ADULTA?

Aquesta XXI Jornada de Fundació Adana sobre TEA a l'edat adulta neix a partir de la
inquietud de molts pacients, professionals, famílies i associacions de pacients de nens i
joves amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme que, preocupats pel futur, reivindiquen un
suport i acompanyament també a l'etapa adulta, ja que el TEA és una condició crònica i
complexa que acompanya la persona al llarg de tota la vida. A més, hem volgut recollir
l'interès que es va generar sobre aquest tema entre els assistents i els mateixos ponents a
la nostra jornada del passat any, en què es van abordar ja diverses qüestions referents a la
transició a l'edat adulta.

Amb aquesta Jornada pretenem visibilitzar la realitat que viuen els adults amb TEA i
compartir bones pràctiques per contribuir al seu correcte acompanyament des d'una
perspectiva biopsicosocial.

Per això s'abordaran temes tan rellevants com la qualitat de vida de les persones amb TEA,
les consideracions que ha de tenir en compte el professional mèdic que atén un pacient amb
aquesta condició, les eines d'avaluació i diagnòstic del trastorn a l'edat adulta, aspectes
rellevants sobre gènere i sexualitat, així com les qüestions més fonamentals per a un bon
desenvolupament laboral.

Per tal de donar resposta a totes aquestes qüestions, comptarem amb professionals de
referència que oferiran la informació més actualitzada i contrastada que ens ajudarà a
entendre la realitat de la persona adulta amb TEA i ens brindarà algunes estratègies per
poder ajudar-la eficaçment.

Des del 1997 Fundació ADANA té la missió de millorar la
qualitat de vida de totes aquelles persones afectades pel
TDAH, els Trastorns de la conducta, els Trastorns de
l'Aprenentatge, i altres Trastorns del
Neurodesenvolupament com els Trastorn de l'Espectre de
l'Autisme.

"La naturalesa és diversa, el
cervell humà també..."



PROGRAMA

9:15 Benvinguda a la
jornada. Sra. Isabel Rubió
(presidenta de F. Adana) i el
Dr. Josep Antoni Ramos
Quiroga (Cap de Psiquiatria
de l'Hospital Vall d'Hebron).

9:30 Conferència: “TEA i
qualitat de vida: de
l'adolescència a l'edat
adulta” Dra. Isabel del
Hoyo.

10:15 Conferència:
"Avaluació del TEA a l'edat
adulta" Dr. Jorge Lugo.

11:00 Torn de preguntes

11:15 Pausa cafè
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11:45 Conferència “Atenció
mèdica en el pacient amb
TEA” Dra. Laura Gisbert. 

12:30 Conferència "Autisme,
sexualitat i gènere". Dra.
Cristina Hernández

13:15 Torn de preguntes

13:30 Taula rodona:
"Ocupació i Trastorn de
l'Espectre de l'Autisme:
inclusió o participació?"
Participen:
Sra. Raquel Montllor
Dra. Cristina Hernández
Sr. José Segundo
Sr. Fabrizio Acanfora

14:15 Conclusions i
Tancament

AMB L'AVAL DE: 

Acreditada pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions

Sanitàries (CCFCPS) amb 0,6 crèdits



Dra. Cristina Hernández, llicenciada en Sociologia en
l'especialitat de Psicologia Social. Té formació de postgrau al
Màster d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (Institut de la Dona)
de la Universitat Autònoma de Madrid i Avaluació de Programes i
Polítiques Públiques de la Universitat Complutense de Madrid.
Actualment cursa el programa de Doctorat en Sociologia i
Antropologia sobre “La realitat de les dones amb trastorn de
l'espectre de l'autisme en el context espanyol” a la Universitat
Complutense de Madrid. Treballa com a investigadora social a
l'àrea de Recerca i Transferència del Coneixement a la
Confederació Autisme España, organització a la qual es troba
vinculada professionalment des de l'any 2015.

PONENTS
 

Dra. Isabel del Hoyo és mestra de Pedagogia Terapèutica i
Educació Infantil i Màster Universitari en Consultoria i Gestió de
Processos de Desenvolupament Organitzatiu. Responsable del
centre de dia Alhucema. Membre d'Autisme Espanya, on forma
part de la xarxa de qualitat, i membre de Plena Inclusión, una
confederació que treballa per al desenvolupament d'una societat
més inclusiva on ha participat al programa PlanTEA. És membre
de la junta directiva d'AETAPI, associació espanyola de
professionals de l'Autisme.

Dra Laura Gisbert Gustemps. M.D. PhD. Llicenciada en medicina
i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en
Psiquiatria per la mateixa Universitat. Ha desenvolupat la seva
activitat clínica principalment a l'àrea de la psiquiatria infantil i
juvenil i especialment en el camp dels trastorns del
neurodesenvolupament. Actualment coordina el PAITEA
(Programa d´Atenció Integral als Trastorn de l´Espectre Autista)
del servei de psiquiatria de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron,
on compagina activitat clínica i investigadora.



PRESENTA

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, M.D. PhD. Doctor en Psiquiatria i
Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la UAB, Especialista en
Psiquiatria, Professor Agregat de la Facultat de Medicina de la UAB i cap
del Servei de Psiquiatria (CIBERSAM) i President de la Comissió d
´Innovació de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron de Barcelona.

PONENTS

Sr. José Segundo, és llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon
Llull de Barcelona. Fa més de 20 anys que treballa amb persones dins
de l'Espectre de l'autisme, al llarg de tot el cicle vital. Actualment és el
Director General de Specialisterne a Espanya i Director d'Operacions de
Specialisterne a Itàlia i Llatino Amèrica treballant per a la formació i la
inserció laboral de persones adultes amb TEA duent a terme projectes a
diferents ciutats espanyoles, així com a Mèxic, Argentina , Brasil o Costa
Rica.

Dr. Jorge Lugo, Doctor en psicologia per la Universitat de
Salamanca. El seu treball de tesi doctoral es va dur a terme sota la
supervisió del professor Ricardo Canal Bedia i va centrar-se en
l'estudi dels trastorns psiquiàtrics d'aparició a l'edat adulta en
persones amb TEA. Actualment desenvolupa la seva activitat
professional com a psicòleg clínic al Programa d'Atenció Integral al
TEA del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron.

Sr. Fabrizio Acanfora, és comunicador i autor que ha publicat diversos
articles en el camp de la comunicació en la Diversitat i Inclusió. És
professor del Màster en Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona-IL3,
i del Màster en Educació Especial per a Professors de Música de la
Universitat LUMSA de Roma El 2019 va guanyar el Primer Premi al Premi
Nacional de Comunicació Científica, Giancarlo Dosi.

Sra. Raquel Montllor, és professora d'anglès, educadora social,
psicopedagoga amb un màster en educació especial. Té més de 10 anys
d'experiència al sector educatiu. També és autista, diagnosticada als 40
anys.



ORGANITZAT PER:

Fundación Adana
Col·labora: l'Hospital Vall d'Hebrón

INFORMACIÓ D'INTERÈS

PREU:
50€ inscripció en format presencial
35€ inscripció en format online en streaming
Gratuït en streaming per als Amics d'Adana (Socis)
 
 
INSCRIPCIONS:
www.adanajornadas.org  
Tel 93 241 19 79 
Mail: cramirez@fundacionadana.org
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