VIII CURS DE FORMACIÓ BÀSICA
EN TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA
Descripció
Curs per adquirir coneixements bàsics sobre els trastorns de l’espectre autista (TEA) i pautes
bàsiques per a l’atenció social de les persones amb autisme. Adreçat als professionals que
donen suport a l'aprenentatge i desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb
TEA, a l'escola, en activitats de lleure i esportives o en entorns comunitaris. Els destinataris són
mestres, educadors, assistents personals, treballadors familiars, auxiliars educatius, monitors
de lleure i esportius...
Curs teòric i pràctic amb exemplificació i resolució de situacions quotidianes basades en casos
reals.

Continguts i estructura del curs
El curs consta de 9 hores estructurades en 3 mòduls
•

Mòdul I. Comprenent a les persones amb autisme: conceptes bàsics (3h).

•

Mòdul II. Estratègies de comunicació (3h)

•

Mòdul III Pautes i estratègies d’intervenció (3h)
Docents: Marta Romero i Laia Peña
Psicòlogues especialitzades en intervenció amb persones amb TEA
Centre de Recursos per l'Autisme Aprenem Barcelona.

Dates, horari i lloc
Mòdul I: dimecres 14 de desembre, de 17:30 a 20:30 h
Mòdul II: dijous 15 de desembre, de 17:30 a 20:30 h
Mòdul III: divendres 16 de desembre, de 17:30 a 20:30 h
Lloc:

Facultat Pere Tarres
C/ Santaló, 37
08021 Barcelona

Informació i inscripció
Preu: 60€ soci Associació Aprenem,
100€ no soci
Inscripció: Enviar la fitxa adjunta per correu electrònic a aprenem.gestio.crab@gmail.com. Un
cop confirmada la preinscripció, caldrà fer arribar a aprenem.gestio.crab@gmail.com el
comprovant bancari del pagament per tal de tramitar la inscripció.
Inscripció per rigorós ordre de sol·licitud. Nombre de places limitades.

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
VII CURS DE FORMACIÓ BÀSICA
EN TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA
14, 15 i 16 de desembre de 2016

Nom i cognoms: ____________________________________________
DNI:________________________
Àmbit professional: __________________________________________
Telèfon de contacte: _________________________________________
Adreça electrònica: __________________________________________

PAGAMENT
Caldrà que ens envieu a aprenem.gestio.crab@gmail.com el comprovant bancari
d’ingrés per tal de tramitar la inscripció:

Entitat bancària: “la Caixa”
Número de compte: ES80 2100 3196 8622 0012 4050
CONCEPTE: “Nom i cognoms persona inscrita” curs TEA des16

Empleneu i envieu aquesta fitxa a aprenem.gestio.crab@gmail.com

