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INSCRIPCIONS

 
 

A la intranet de l’ICS. 
  Si no es disposa d’accés a la intranet cal

fer-les a:        
www.icslleida.cat/formacio/llista.  

 
Termini:

13 de març de 2020
Jornada en tràmit d’Acreditació per

CCFCPF.
 
 

20 de març  2020 , Lleida
Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Salut

ENTITATS COL·LABORADORES

Adolescent#entrantalseumón



ABOUT US

Trifold brochures have long been a type of material used
to advertise brands, products, and services. The best way
to maximize its use is to introduce what the brand has to
offer with a brief or about section like this. Make sure to
keep your introduction short but interesting enough to

readers.

 
 

 

 
8:30 h : Acollida i control d’assistència.
 
 9 h : Acte Inaugural.
 
9:15 h : Conferència: “Comunicar-se amb
els adolescents: de la família al món”.
Ponent: Eva Martínez Pardo. Mestra,
formadora i terapeuta. Especialista en
Educació emocional.
 
10:15 h Píndoles 
Què hi ha darrere les pantalles. Revisió
i actualització dels indicadors de risc .
Ponent: Àlex Palau. Psicòleg CSMIJ Lleida.
 
PSiE : El poder del treball en xarxa. 
Ponent: DUI Mercè Font. DUI pediatria. ABS
Seròs .
 
11:15 h Esmorzar.
  
11:45 h Píndoles.
 
Si vols, en parlem!
Ponent : Rosa Alzuria. Llevadora assistencial
ASSIR  .
Què busca l’adolescent en el consum?
Ponent: Cristina Jové. Psiquiatra CSMIJ
Lleida .
 
12:45h Pausa Activa.
 
13 h Conferència de cloenda: 
“Prevenir  el TACP (Trastorn d’Ajuda
Compulsiva Professional)”.
Ponent: Víctor Amat. Psicòleg. Universitat
de Girona.
 
14.30 h Cloenda

OBJECTIUS PROGRAMA

1. Conèixer estratègies de comunicació
efectiva entre els professionals sanitaris i els
adolescents.
2. Adquirir informació específica i
noves eines en el maneig de la relació adolescent-
família.
3. Aprofundir en l'abordatge dels problemes més
propis de l'adolescent: sexoafectivitat, consum de
tòxics i TIC’s. 
4. Conèixer les possibles aliances del PSIE i com
reverteix en l’adolescent.

DESTINATARIS

Infermeria, pediatres, llevadores,  i
 totes  aquelles persones que treballen amb

adolescents.


