TALLER D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA BASAT EN
EL SUPORT CONDUCTUAL POSITIU.
Activitat formativa

OBJECTIUS
Conèixer els principis fonamentals del SCP.
Aprendre a comprendre les conductes de les persones amb TEA, anticipar-s'hi i buscar
solucions adaptades a les seves necessitats i habilitats, tan en el context familiar com
en l'educatiu.
Conèixer materials educatius facilitadors per a anticipar conductes.
Promoure la implementació del SCP en tots els àmbits de la persona amb TEA
(familiar, educatiu, sanitari, lleure...).

CONTINGUTS

Definició del Suport Conducutal Positiu.
Característiques de les persones amb TEA que
influeixen i poden ser la causa dels problemes de
conducta.
Gestió de conductes: anàlisi, manifestació, causes i
conseqüències per a la persona amb TEA i el seu
entorn.
Conèixer les funcions de les conductes a través de
l'avaluació funcional.
Estratègies d'intervenció en el context familiar i
educatiu i plantejament d'alternatives mitjançant
l'execució d'un pla de suport conductual.
Anàlisi funcional i avaluació del procés d'intervenció.
Estratègies de generalització. Suport a la família.

DESTINATÀRIS

Mestres, Psicopedagogs, Psicòlegs i altres
professionals que treballin amb persones amb
TEA, així com famílies.
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DOCENTS

Laia Peña. Psicòloga. Màster en psicopatologia Infantil i
Juvenil (UAB); Màster en dificultats en l'aprenentatge
(ISEP); màster ABA. Responsable del servei d'intervenció
Terapèutica Educativa (ITE) del CRAB.
Imma Páez. Psicòloga (UB). Màster en Formació
Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de
l'Adolescencia (UAB). Coordinadora d'equips terapèutics
en el servei Intervenció Terapèutica i Educativa del
CRAB.

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS
DATES: 16 i 17 de Març de 2018
HORARI: Divendres de 18h a 21h i dissabte de 09.30h a
13.30h
LLOC DE REALITZACIÓ: Facultat Pere Tarres
(C/Santaló, 37) 08021, Barcelona
PREU: 50€ socis / 75€ no socis
Aquest curs està pendent de reconeixement per part del
Departament d'Ensenyament. La seva durada és un total de 10 hores
(3 hores de treball complementari). Només poden accedir a la
acreditació docents.

INSCRIPCIONS
Per tal de formalitzar la preinscripció s'ha d'omplir el document adjunt i enviar-lo a:
aprenem.suportgestio@gmail.com on es confimarà la disponibilitat de plaça. Una
vegada confirmada la plaça, en un termini de 7 dies cal fer l'ingrés al número de
compte ES80 2100 3196 8622 0012 4050 amb el concepte Taller SCP + NOM I
COGNOMS. Posteriorment, es procedirà a la confirmació de la inscripció definitiva del
curs.

