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I International Congress of Clinical and Health
Psychology of Children and Adolescent!
Entre els dies 19 i 21 de novembre s’ha realitzat la primera edició del Congrés
Internacional de Psicologia Clínica amb Nins i Adolescents a Madrid. Organitzat pel
Grupo de Investigación Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y
Adolescentes (AITANA) de la Universidad Miguel
Hernández, és una trobada d’investigadors i professionals
de la salut mental infantil que pretén reunir als principals
experts en la matèria per revisar l’estat actual de la
psicologia clínica en nins i adolescents, donar la màxima
difusió a les investigacions en procés i plantejar noves línies
de treball. N’Aina i n’Alejandro han participat en aquest
congrés per exposar els resultats obtinguts, fins ara, al
nostre estudi. A més, n’Aina ha guanyat el Premi jove
investigador al millor pòster!

!
!
Sorteig de Nadal!
Aquest mes es durà a terme un sorteig entre les persones que realitzin les enquestes
mitjançant la nostra xarxa XS2. I, què se sorteja? Hi ha tres premis valorats en 100 euros
cada un, elegits pels guanyadors!
Per poder participar, els estudiants hauran d’emplenar els 5 formularis que apareixen a la
xarxa. Obtindran 5 números, un per cada formulari, que hauran de col·locar com vulguin
creant el seu número de la sort. Finalment, es realitzarà el sorteig amb el nombre de
cada participant i es comunicarà qui són els guanyadors a través de la XS2. Moltíssima
sort a tots!!
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Tercera avaluació
Ja tenim les dades de la tercera avaluació (final del curs 2014/2015). Al següent gràfic
podeu veure la puntuació mitjana en símptomes d'ansietat dels alumnes de cada centre.

!
Noves cares al projecte TrAns
Pot ser ja els coneixeu, però aquest curs s’han incorporat quatre nous investigadors al
nostre equip. Carlos, Catalina, Fernanda i Mireia, benvinguts!
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