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Dimarts, 7 de maig de 2019
a Sant Boi de Llobregat

Introducció
pràctica a les 

principals escales
i qüestionaris 

d’avaluació en
salut mental

infantil i juvenil

Dirigit a: Infermers i professionals en 
general de l’àmbit de l’atenció

a infants, adolescents i famílies.



Brenda Tarragona
Psicòloga i Cap de Servei dels CSMIJs de 
Castelldefels i Gavà. Fundació Orienta.

Víctor Ribes
Psiquiatre i Cap de Servei del CSMIJ del Prat de 
Llobregat. Fundació Orienta.

Docents 

Presentació
Des d’Orienta Aula seguim contribuint a 

l’actualització i difusió permanent de les 

eines diagnòstiques bàsiques més utilitzades 

en la pràctica clínica habitual. En aquesta 

ocasió abordarem la pràctica d’un conjunt 

d’escales, tests i qüestionaris de més difusió 

en aquests moments per la seva utilitat, 

capacitat de discriminació clínica i fàcil 

aplicació.

Dirigit a:
Infermers i professionals en general de l’àmbit 
de l’atenció a infants, adolescents i famílies.

Objectius
Aprendre a administrar els qüestionaris, tests i 
escales que indiquem al programa.



Programa
 9 a 11h. Docent: Brenda Tarragona 

• Inventari Clínic per Adolescents MACI. 
Contribueix a l’avaluació de patrons de 
personalitat i símptomes clínics associats en 
adolescents, per a la confirmació d’hipòtesis 
diagnòstiques i planificació del tractament. 

• Escales ACHENBACH System of Empirically 
Based Assessment (ASEBA). Qüestionari 
administrat  que avalua competències, 
funcionament adaptatiu i problemes 
associats a salut mental.

• Qüestionari  CAMIR per a l’Avaluació de les 
representacions i estils de vinculació amb les 
figures parentals o cuidadores significatives.

 11-11,15 Pausa

 11,15-13,15h. Docent: Víctor Ribes

• Escala HoNOSCA. Contribueix a la mesura 
dels canvis en variables clíniques relacionades 
amb el comportament, la discapacitat i els 
símptomes associats a les malalties mentals i les 
relacions interpersonals d’infants i adolescents.

• Cuestionario SDQ de Capacidades y 
Dificultades. Facilita la detecció i el cribatge 
de problemàtiques associades a trastorns 
mentals i del comportament en nens i joves 
de 4 a 16 anys.

• Qüestionari SCQ de Comunicació Social. 
Eina de cribatge dels trastorns de l’espectre 
autista, mitjançant les respostes dels pares a 
l’observació de la conducta del nen.

• Test D2. Contribueix a la mesura de l’atenció 
selectiva i de la concentració, mitjançant 
l’avaluació d’aspectes com la velocitat, la 
precisió, l’estabilitat o el control atencional.



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  4,15h.

Dia formació:  7 de maig de 2019

Horari:  de 9 a 13,15h.

Lloc:  Sala d’Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Idioma:  català

Preu:  30€

Inscripcions fins al 5 de maig de 2019.
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


