
8:45-9:15  Acreditacions 

9:15-9:45: Benvinguda institucional

9:45-10:15: Presentació de les Beques a la recerca “Dimant De Visscher”, per la millora de la qualitat de vida de la infància amb
pluridiscapacitat i les seves famílies.

·Presentació: Cècile de visscher
Intervencions dels membres del comitè científic compost per membres de Nexe Fundació, la Universitat Blanquerna URL i l’Institut Borja de
Bioètica.

10:15-11:00 “L’ autodeterminació en persones amb discapacitat. Què és i com podem promoure-la? 

Ponent: Dra. Cristina Mumbardó 

Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon LLull, logopeda i psicòloga. Actualment exerceix la seva tasca docent i investigadora en estudis de
grau i màster en diferents al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit
d’investigació resideix en l’avaluació i la millora de la qualitat de vida i l’autodeterminació d’infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual i/o
amb trastorn de l’espectre autista (TEA) en els seus diferents contextos de vida. Durant la seva etapa predoctoral ha estat investigadora visitant a la
Universitat de Kansas. És coautora d’articles científics publicats en revistes d’impacte en l’àmbit de la qualitat de vida en persones amb discapacitat.
També és col·laboradora de l’Institut Diagnòstic d’Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP) que dona suport a infants i adolescents amb trastorn de
l’espectre autista i les seves famílies. 

11:15-12:00 Bones pràctiques centrades en la famíia en entorns socials i educatius 

Ponent: Dra. Joana Maria Mas. 

Mestra, psicopedagoga i doctora en psicologia per la URL. Professora de la FPCEE Blanquerna i coordinadora de la linea de recerca de Qualitat de
Vida Familiar i Atenció Precoç de la mateixa Facultat. Membre de l'equip de coordinació del Màster d'Atenció Precoç i Família (FPCEE Blanquerna),
del comité del LabDINCAT i de l'International Society of Early Intervention -ISEI.  

12:00-12:45: Coffee Break 

12:45-13:45: Taula rodona a càrrec de les Dres. Cristina Mumbardó, Joana Mas i una familia: Soraya Moure, farmacèutica.  
Mare d’una nena de 8 anys amb Síndrome de Rett.
Dinamitza: Marta Pinya, responsable de l’Àrea de famílies de Nexe Fundació.
 
13:45-14:00: Cloenda
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