MEMÒRIA ACTIVITATS 2006-2020
L’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (AUTEA) es crea l’any 2006 per un grup de famílies
amb un infant amb diagnòstic de Trastorn de L’Espectre de l’Autisme per treballar en la
divulgació del trastorn la defensa i la gestió dels drets i interessos legítims de les persones amb
TEA d’Andorra i de les seves famílies.
La nostra missió és vetllar i col·laborar en la formació dels professionals que intervenen amb la
persona amb TEA, adequar les polítiques socials, de salut, educació i treball al marc jurídic de
les polítiques i directius que marquen els convenis signats amb organismes Internacionals, com
la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides del 2006, que el
nostre país ha signat i ratificat.
També vetllar perquè qualsevol activitat mèdica, formativa o de difusió que es desenvolupi al
país estigui avalada per l’evidència científica, així com donar suport i assessorament a les
persones amb TEA i a les seves famílies.

RESUM ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DES DE LA SEVA CREACIÓ
1.ÀMBIT FORMATIU

1.1Postgrau en trastorn de l’espectre de l’autisme. Gener 2011

El Postgrau en trastorns de l’espectre autista està organitzat conjuntament per la Universitat
d’Andorra, AUTEA i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, i compta amb el
patrocini de la Fundació Privada Banca Privada d'Andorra i el Govern d’Andorra (Ministeri de
salut, benestar, família i habitatge).
La formació, amb 34 estudiants matriculats, té com objectius actualitzar els coneixements i
donar eines pràctiques als professionals que tracten aquest tipus de trastorns.
Per aquest motiu, el postgrau va dirigit a ensenyants, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs,
logopedes, professionals de l'àmbit de la salut i altres titulats universitaris interessats en la
matèria.
Es tracta d'un programa de formació que implica una dedicació de 160 hores, repartides en 130
hores de sessions lectives presencials, que es desenvoluparan en dos semestres (d'octubre 2009
a febrer 2010 i d'octubre 2010 a febrer 2011) i 30 hores de seguiment virtual i d'elaboració d'un
treball final.
El programa té una durada global de deu mesos, distribuïts en dos semestres de dos cursos
acadèmics (2009-2010 i 2010-2011), i està estructurat en deu mòduls, cinc cada semestre. Tots
els mòduls tenen un caràcter molt pràctic i una de les característiques comunes de la majoria
dels docents és l’àmplia experiència clínica.
La relació dels mòduls i dels docents responsables és la següent:

PRIMER SEMESTRE (OCTUBRE 2009- FEBRER 2010)
▪
▪

▪

▪
▪

Mòdul 1: Criteris i metodologia per valorar la idoneïtat dels tractaments psicològics.
David Sánchez, psicòleg (Universitat Autònoma de Barcelona).
Mòdul 2: Detecció, diagnòstic i diagnòstic diferencial dels TEA. Amaia Hervás, psiquiatre
infantil (Hospital Mútua de Terrassa/Institut Universitari Dexeus). Noemí Balmaña,
psicòloga (Hospital Mútua de Terrassa/Institut de Diagnòstic i d’Atenció Psiquiàtrica i
Psicològica).
Mòdul 3: L’impacte dels TEA en la família. Assessorament i suport familiar. Cicle vital,
necessitats i Serveis. Francesc Cuxart, psicòleg (Autisme La Garriga/Universitat
Autònoma de Barcelona).
Mòdul 4: Tractament dels problemes de conducta. Eric Willaye, Psicòleg (SUSA. MonsBèlgica).
Mòdul 5: Teràpia DIR/Floortime. Cecilia Breinbauer, psiquiatre infantil (Managing
Director de l'ICDL Graduate School, Maryland-USA).

SEGON SEMESTRE (OCTUBRE 2010- FEBRER 2011)
▪
▪
▪
▪
▪

Mòdul 6: Teràpia d’intercanvi i desenvolupament. Catherine Barthélémy, psiquiatre
infantil (CHU Tours-França).
Mòdul 7: Anàlisi de conducta aplicada (ABA). Equip de la Fundació Planeta Imaginario
de Barcelona.
Mòdul 8: TEACCH: Tractament i Educació dels Nens amb Autisme i Trastorns Relacionats
de la Comunicació. Docent pendent de confirmar.
Mòdul 9: Adolescència i edat adulta. Domingo Garcia-Villamisar, psicòleg (Universidad
Complutense/Centro Nuevo Horizonte-Madrid).
Mòdul 10: Gestió i treball en xarxa. Eulàlia Piera, psicòloga clínica del CSM. (Corporació
Parc Taulí, Sabadell).

La coordinació acadèmica del programa serà realitzada pel professor Francesc Cuxart Fina,
doctor en psicologia, consultor de la xarxa de serveis Autisme la Garriga, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Comitè Científic de l’ARAPI (França), membre del
grup de treball sobre autisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb
una experiència de 30 anys en el tema.
Per a les persones que ja disposen d’una titulació universitària, al final del curs es lliurarà un
diploma de postgrau expedit per la Universitat d'Andorra i per als que no disposin de titulació
prèvia un diploma d’aprofitament. Caldrà, però, que uns i altres hagin assistit a un 80% de les
sessions presencials, hagin participat als debats virtuals i hagin aprovat un treball final en el qual
es pretén que els participants del curs demostrin una adequada capacitació de les temàtiques
impartides.

1.2.Formació en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme al personal dels
menjadors dels Sistema Educatiu Andorrà. Setembre 2017

AUTEA, amb la la col·laboració de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes dels Sistema
Educatius (AMPAS) va organitzar al setembre del 2017 una formació a càrrec de les psicòlogues,
especialitzades en TEA Lara Fortó i Judth Sansa, una formació. L’aforament va ser de 8
treballadores responsables de diferents centres.

1.3. I Jornada AUTEA sobre Trastorns de l’Espectre de l’Autisme. 16 de març
del 2018

Amb l’objectiu de la formació de professionals de l’àmbit de la salut, educació, treballadors
socials i famílies, AUTEA ha organitzat aquesta 1a Jornada. El nombre d’assistents ha estat de
153 persones. La temàtica d’aquesta primera Jornada ha estat el diagnòstic i la infància en les
persones amb TEA.
PROGRAMA:
-Benvinguda a càrrec de la Sra. Teresa Profitós, presidenta d’Autea
-Inauguració de la Jornada a càrrec del Dr. Joan Martínez Benazet director assistencial del SAAS
i la Sra. Ester Fenoll, Secretaria d’Estat del Ministeri d’Afers Socials i Ocupació.
-Presentació del contingut de la Jornada: Gemma Garcia Parés, Cap de Servei de Salut Mental
del SAAS
-Primera taula: “Etiopatogènia i Diagnòstic” -Modera Dr. Eduardo Aisa,
• “Genètica i epigenètica”. Dr. Bru Cormand. Universitat de Barcelona
• “Detecció Precoç”. Dra. Maria Diez-Juan. Hospital St Joan de Deu
• “Comorbiditat psiquiàtrica”. Dra. Maria Giró. SAAS
• “Diagnòstic diferencial en l’Adult”. Dr. Alejandro Amor. Mutua de Terrassa
11’30-13’15: Segona taula: “Intervencions i millora en la funcionalitat” Modera Oscar Fernandez,
president col·legi de psicòlegs d’Andorra
•
•
•
•
•
•

“Intervencions basades en l’evidència” . Dra. Noemí Balmanya.
“Programa integral d’intervenció IMPULS”. Montse Seivane Psicòloga. EENSM
“Programa Joves per la Inclusió”. Eva Flotats. Psicòloga. Fundació Privada Tutelar
d’Andorra
“Transició a la vida adulta” . Dra. Isabel Parra. Hospital Parc Taulí.
“Necessitats i opcions percebudes per les famílies i usuaris. Sra. Lidia Garcia.
Associació Aprenem
14’30-16’30: Tallers Simultanis

•
•

Taller dirigit a les famílies.” L’atenció primerenca: la importància del context familiar
en l’abordatge dels nens amb TEA”. Dra. Maria Diez i Sílvia Pascal, psicòloga
Taller dirigit a professionals “Intervencions psicosocials en els TEA d'alt
funcionament”. Dra. Noemí Balmaña.

ALEJANDRO AMOR
Responsable de la subunitat per a trastorns de l'espectre autista (TEA) per a adults de
l'H MútuaTerrassa (al CSMA Sant Cugat del Vallès).
Psiquiatra consultor de la Fundació Vallparadís, amb atenció a pacients amb discapacitat
intel·lectual profunda (DIP), i trastorns mentals greus en àmbit residencial, molts d'ells
amb TEA.
Membre del patronat de la fundació Friends, de Barcelona, per a la promoció de
persones amb Sd. d'Asperger
Tesi doctoral (Universitat de Barcelona) amb estudis sobre l'atenció hospitalària urgent
en persones DIP amb problemes de comunicació interpersonal.
Diverses publicacions relacionades amb les persones afectades de TEA.
BRU CORMAND
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona.
Professor titular de Genètica i Vicedegà de Recerca de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona.
Línea de Recerca actual: Predisposició genètica a trastorns psiquiàtrics: autisme,
addiccions a drogues i TDAH.
Múltiples publicacions internacionals en l’àrea de la genètica i els trastorns
neuropsiquiàtrics. Entre elles, El paisaje genético del Autismo. Mente y Cerebro, 2015.
EDUARDO AISA
Neuropediatra del Servei de Pediatria del SAAS. Coordinador de la UDI. Àmplia
experiència en el diagnòstic i tractament dels trastorns del neurodesenvolupament i
TEA.
ISABEL PARRA URIBE
Metge psiquiatra de la unitat de patologia aguda de psiquiatria de l'hospital Parc Taulí
de Sabadell. Coordinadora del servei d'urgències i hospitalització parcial (Hospital de Dia
i Hospitalització Domiciliaria).
Coordinadora del Programa TAVA (programa de suport a persones amb Autisme en la
transició a la vida adulta), programa multidisciplinar que es crea fa 1 any en coordinació
amb el servei de psiquiatria infanto-juvenil per donar continuïtat a l'atenció de persones
amb autisme a la vida adulta
Membre de l’Associació Aprenem
MARIA DÍEZ-JUAN
Coordinadora Clínica UnimTEA (Unitat Multidisciplinària dels Trastorns de l'Espectre de
l'Autisme)
Área de Salud Mental, Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona.
ESDM
Cerftificat
(Modelo
Col. Internacional Proyecto "Mas Casadevall - UCD MIND Institute"

Denver)

MARIA GIRÓ
Psiquiatra Infantil del Servei de Salut Mental del SAAS. Certificada en l’avaluació amb
l’ADOs i ADI-R. Diversos cursos de formació en TEA.
Amb una àmplia experiència clínica en pacients amb Trastorn de l’Espectre Autista en
totes les seves fases i en tots els dispositius assistencials. Col.labora en el programa
d’atenció precoç amb la UDI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

1.4 Formació en TEA al claustre de professors de l’escola Sant Ermangol a
càrrec de Carolina Pastor (neuropsicòloga i membre del Consell Assessor
d’AUTEA) 30 de gener

1.5 II Jornada AUTEA sobre el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. 21 de
febrer del 2019

Amb l’objectiu de la formació de professionals de l’àmbit de la salut, educació, treballadors
socials i famílies, AUTEA ha organitzat aquesta 2a Jornada. El nombre d’assistents ha estat de
218 persones. La temàtica d’aquesta segona Jornada ha estat l’adolescència en les persones
amb TEA.
PROGRAMA

•
•

•
•

9 h Benvinguda a càrrec de la Sra. Inés Martí presidenta d’AUTEA.
9:10 h Inauguració de la Jornada a càrrec del MI Ministre d’Educació i
Ensenyament Superior, Sr. Eric Jover i de la Secretària d'Estat d'Afers Socials i
Ocupació, Sra. Ester Fenoll.
9:30 h La Conferència “Soc adolescent amb TEA, quins suports m’ofereix
l’EENSM? El suport conductual positiu com a resposta a les conductes
desafiants” A càrrec del Dr. Ramón Novell Alsina i Sra. Mar Peiró González
10:30 h Conferència: “La inclusió de la diversitat en el treball cooperatiu”. A
càrrec de, Emanuelle Besnard, professora d'Educació Visual i Plàstica i la Sra.
Marien De Casimiro, Professora de Tecnologia. Escola Andorrana de segona
ensenyança d’Encamp.

•

11:20 h Conferència “Autisme i ocupació: posant el focus en les fortaleses” a càrrec del
Sr.Jose Segundo.

•

-12:00 h Conferència “Adolescents amb TEA: transició de la infància a l'edat
adulta” Dra. Amaia Hervas.

•
•

13 h Taula rodona “Reptes per l’adolescent amb TEA a la Societat” Modera: Dra.
Gemma Garcia- Parés. Participen: Dra. Amaya Hervás, Sr. Jose Segundo ; Sr.
Òscar Fernàndez i la Sra. Sílvia Pascal
13:45 h Cloenda de la Jornada a càrrec del Dr. Joan Martinez Benazet, Director
Assistencial del SAAS.

PONENTS
SRA. MARIA ENCARNA DE CASIMIRO SANSALONI.
Professora de Tecnologia i Matemàtiques de l’escola andorrana de segona ensenyança
d’Encamp (EASEE).Arquitecte Superior. Universitat Politècnica de València.
DRA. AMAYA HERVÁS.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat del País Basc. Especialitzada en
Psiquiatria de l'Adult a l'Hospital Sant Geroges de Londres. Especialitzada en Psiquiatria
infantis i juvenil al Maudsley Hospital, Institute of Psychiatry, Londres. Cap de Salut
Mental Infanto-Juvenil de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i directora de l'IGAIN
(Institut Global d'Atenció Integral al Neurodesenvolupament. Dirigeix la Unitat
Suprasectorial de TEA a Catalunya amb hospitalització i programes d'hospital de dia i
programes comunitaris, incloent programes educacionals.
SR. JOSE SEGUNDO .
Llicenciat en psicologia. Universitat Ramon Llull de Barcelona. Director del Departament
de formació i avaluació d’Specialisterne a Espanya, Itàlia i Llatinoamèrica.
DR. RAMON NOVELL.
Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en
psiquiatria. Cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’Institut de
Assistència Sanitaria de Girona. Co-dirigeix el Programa de Postgrau en Salut Mental i
Trastorns de la conducta en persones amb discapacitat intel·lectual de la Universitat
Internacional de Catalunya.
SRA. MAR PEIRÓ.
Diplomada en Teràpia Ocupacional per la EUIT, Centre adscrit a la UAB. Responsable de
l’Àrea de Suport Tècnic i Comunicació de l’EENSM.
DRA. GEMMA GARCIA- PARÉS.
Doctora en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista via MIR de Psiquiatria.
Cap de Salut Mental del SAAS.
SR. ÒSCAR FERNÀNDEZ .
President del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra. Llicenciat en Psicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Director del Servei d'Inserció Laboral i Ocupacional de
l’EENSM.
SRA. SÍLVIA PASCAL .
Psicòloga Infanto-juvenil del Servei de Salut Mental del SAAS.

1.6 1r Taller sobre el sistema de comunicació per intercanvi d’imatges
(pecs). Nivell 1. Dies 15 i 16 de novembre del 2019

AUTEA, amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra i de PCS Spain, van organitzar aquesta
formació amb l’objectiu d’ensenyar a utilitzar les sis fases de PECS, que inclouen atributs a
través de demostracions del ponent amb exemples de vídeo i oportunitats de jocs de rol. Els
participants sortiran del curs amb els coneixements fonamentals per saber com utilitzar PECS
amb persones amb TEA, discapacitats de comunicació i/o destreses de comunicació limitades.
A QUI VA DIRIGIT
Aquest programa va dirigit a professionals que treballen amb nens amb TEA,
discapacitats de comunicació i/o destreses de comunicació limitades. El programa
també està obert a familiars i a estudiants que volen enfocar el seu futur professional
en aquest àmbit.
METODOLOGIA
Aquest programa combina l’exposició oral per part del ponent, amb demostracions en
vídeo i jocs de rol.
La llengua vehicular de la docència és el català, però la llengua dels materials que
s’utilitzaran és el castellà.
PROGRAMA I CALENDARI
Divendres 15 de novembre de 18 a 22 h
- Introducció i diagrama - PECS i reforçants - Comunicació funcional - Espontaneïtat - 9 habilitats
de comunicació - Conductes contextualment inapropiades - Generalització
Dissabte 16de novembre de 9 a 14 h i de 15 a 18.30 h
- Lliçons efectives. Tipus de lliçons - Estratègies d’ensenyança - Correcció d’errors - Enfocaments
a la comunicació - Per on començo? - Fase I - Fase II - Fase IIIA - Estratègies alternatives Avaluacions, preguntes i repàs - Fase IIIB - Descans - Fase IV - Atributs - Fase V - Fase VI - 9
habilitats de comunicació. Dir NO - Transició entre modalitats, estudis - Avaluacions
FORMADORA
SONIA VILALTELLA VERDES
Llicenciada en Filologia. Logopeda. Psicòloga. Directora General de Pyramid Educational
Consultants-Spain.

2.ÀMBIT DE CONSCIENCIACIÓ SOCIAL

2017

-Participació Fira d’Andorra la Vella
-Participació en la 1a Fira Entitats Socials i Cíviques del Principat – 16 de gener a la Sala Àgora.
-Visita a l’estudi “La Casa de Carlota” a Barcelona - 22 de gener.
-III Cronoescalada nocturna solidària – 10 de febrer a Grandvalira.
-2a Edició SKIMO femení -11 de març - estació de Pal.
-Participació Fira d’Andorra la Vella -octubre

2018

-Dia Mundial Conscienciació sobre l’Autisme- 2 d’abril 2018 Principat d’Andorra (Il·luminació de
blau els edificis de 6 parròquies).
-Taller i conferència presentació Projecte La Casa de Carlota- 12 d’Abril – Sala d’Actes
d0Andbank.
-Participació Sant Jordi 2018 a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella. Venda de llibres i roses – 23
d’abril.
-Activitat per les famílies d’AUTEA, amb col·laboració amb l’establiment Jeff de Bruges -26
d’abril.
- Signatura conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Tutelar programa Joves en Inclusió.
Compra del material de l’aula de psicomotricitat i sensorial.6 de juliol.
-Visita a la Fundació Mas Casadevall – 22 de juliol

2019

-Concert de l’Orquestra el Cadí en benefici d’AUTEA a la Farga Rossell -16 febrer 2019
-Celebració partit de futbol entre persones amb TEA i famílies i jugadors professionals- 2 abril
-“Capacitats que apropen”. Jornada de Spynning conjunta amb l’Associació Síndrome de Down
i l’Associació de diversitat funcional , organitzada per la Fundació BOMOSA i el suport de
CALDEA.
-Trobada atlètica inclusiva – Campionat nacional d’Andorra amb la participació de l’Àlvaro
Rodriguez, atleta amb un trastorn de l’espectre de l’autisme- 24 de juny
-Constitució i presentació a premsa del consell Assessor del Llibre Blanc del trastorn de
l’espectre de l’autisme. 25 juliol
-Presentació 1r espot AUTEA per ATV, cinemes Illa Carlemany i xarxes socials.

-Presència Fira d’Andorra la Vella i del Calendari 2019. Es va posar a la venda també a: Pyrénées,
Jeff de Bruges, Xocolat Factory, Calçats Albert, Consultori Alberca-Farré. 28 d’octubre

2020

-Celebració de la Skimo Femení Solidaria en benefici d’Autea – 13 de febrer
-Presentació pel·lícula Especiales a Cinemes Illa Carlemany -26 de febrer
-Celebració Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme -2 abril
-Adhesió d’AUTEA al Dia Nacional del Conveni Relatiu a les Persones amb Discapacitat -27 abril
-Presentació nova pàgina web: www.autea.org
-Presentació del projecte impulsat per AUTEA , conjuntament amb els set comuns del país, de
pintar amb pictogrames els passos de vianants del voltants de les escoles per promoure
l’accessibilitat a les persones amb TEA del país. – 19 de setembre

3.PROGRAMES PRÒPIS

GRUP JOVE (2019)

És a petició d’algunes de les famílies, que des d’AUTEA es vol ajudar a aquests joves amb TEA
creant el Grup Jove. Aquest programa està actiu des de novembre del 2019.
Podem enumerar les principals dificultats que pot trobar una persona amb TEA durant la seva
adulta:
· Dificultats en la relació social
· Problemes per fer amics o profunditzar en les relacions
· Poc èxit en els assajos per establir una amistat
· Dificultats per al treball en equip
· Dificultats per entendre el món mental dels altres i el propi
· Incapacitat per entendre les claus socials que l’ajudin a regular la seva pròpia conducta
· Problemes per a detectar emocions i sentiments aliens
· Dificultat per expressar les seves pròpies emocions
· Autoestima i autoconceptes ambigus que poden anar acompanyats de sentiment de
superioritat o bé d’una baixa autoestima
· Incapacitat per planificar el seu futur en base a projectes realistes

· Problemes per prendre decisions
· Problemes en les relacions de parella
Actualment hi pertanyen al grup 8 joves amb TEA. El programa s’ha redissenyat per poder
entrar a la cartera de serveis del Ministeri d’Afers Socials com a prova pilot.
EQUIP FORMAT PER: Terapeuta:
•
Montserrat Masses. NeuropsicologaNeuropsicòloga. Màster en Neuropsicologia.
Diploma d’especialització universitària en trastorns de la infància i la joventut.
Diploma d’especialització universitària en psicologia forense.
Nivell I de PECS. Curs EDUCATIO. Alteracions de conducta en adolescents amb TEA.
Curs EDUCATIO Alteracions de conducta de adolescents amb TEA. En l’actualitat ha
iniciat el Màster en autisme (UNED).
• Control extern realitzat per Paulo Gomes Dacosta. Psicòleg i Màster en psiquiatria i
psicologia infantil i juvenil.
MANAGER PSICÒLEG a la Federació - Associació Espectre Autista - Asperger de
Catalunya
SPECIALISTERNE. ASSESSMENT & PERSONAL MANAGER, Consultora Informática con
empleados con Trastorno del Espectro Autista y con expansión en España, Brasil e
Italia.
Servei d’atenció domiciliaria per infants de 6 a 9 anys

ACOMPANYAMENT A CASA 6/9 ANYS (2020)

AUTEA engega un estudi preliminar d’efectivitat pel desenvolupament d’un servei
d’atenció domiciliaria per a famílies amb infants amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
entre 6 i 9 anys.
El “servei d’atenció domiciliaria per a famílies amb infant amb TEA” s’adreça a les
famílies associades a AUTEA , residents al Principat d’Andorra, pares i/o mares o tutors legals
amb fills o filles amb un diagnòstic mèdic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). El programa
va dirigit a famílies que tinguin fills amb TEA entre 6 i 8 anys i 11 mesos. L’estudi es
desenvoluparia durant 12 mesos i inclou a 2 famílies. Aquest projecte compta amb la
col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut.
•
EQUIP:
Terapeuta Montserrat Masses.
NeuropsicologaNeuropsicòloga. Màster en Neuropsicologia. Diploma d’especialització
universitària en trastorns de la infància i la joventut. Diploma d’especialització
universitària en psicologia forense.
Nivell I de PECS. Curs EDUCATIO. Alteracions de conducta en adolescents amb TEA.
Curs EDUCATIO Alteracions de conducta de adolescents amb TEA. En l’actualitat ha
iniciat el Màster en autisme (UNED).
Disseny programa i coordinació: Carolina Pastor
Psicòloga clínica Infantil (UB) Màster Neuopsicologia Clínica. Universitat París
Descartes . Màster recerca Neurobiologia i Conducta (Universitat Paul Sabatier

Toulouse III). Neuropsicòloga Clínica Infantil – Servei d’Estimulació Precoç IMPULS en
Fundació Nostra Senyora Meritxell) (5 anys 6 mesos)
Neuropsicòloga Clínica Infantil. Servei d’Atenció i Intervenció Neuropsicològica SAINE
(4 anys).
Neuropsicòloga Clínica a Hôpital Sainte Anne (1 any i 7 mesos)

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ DE L’AUTISME ANY 2018
CONSELL GENERAL D’ANDORRA

