TEA I ADOLESCÈNCIA
FORMACIÓ DIRIGIDA A FAMÍLIES

Durant l'adolescència és important aconseguir que el nostre fill/a gaudeixi
del màxim nivell d’autonomia, inclusió social i qualitat de vida en tots els
entorns on es desenvolupa.
Ara bé, quan els nostres fills/es s'aproximen a aquesta etapa s'inicia un
procés que comporta un ampli ventall de canvis que poden suposar un
procés difícil per ells, els seus familiars i l’entorn que els envolta.
Aprenem organitza un espai de formació i d'intercanvi dirigit a les famílies
perquè puguin adquirir coneixements, estratègies, recursos i suports que
els hi permeti donar resposta a les diferents situacions, neguits i reptes
derivats d'aquest període de transició.

CONTINGUTS FORMACIÓ

SESSIÓ 1

Els canvis a l'adolescència
Dr. Alejandro Amor Salamanca
Metge adjunt Servei de Psiquiatria de l'Hospital Mútua Terrassa
Psiquiatra CSMA Sant Cugat i de Fundació Valparadís

SESSIÓ 2

Educació afectivo-sexual: benestar emocional i físic
Gemma Deulofeu
Psicòloga, Sexòloga i Terapeuta familiar i de parella.

SESSIÓ 3

Desenvolupament personal: itineraris educatius i laborals
Susi Cordón Almela
Treballadora Social i Terapeuta Familiar

SESSIÓ 4

Fomentant l'autodeterminació i la inclusió
Andrea Rodríguez Poveda
Psicòloga Especialista en Trastorns del neurodesenvolupament i
planificació centrada en la persona i suport conductual positiu.

SESSIÓ 5

Els drets de les persones amb autisme: preparant el futur
Andreu Orofino Ramírez
Advocat, Consultor Jurídic en Discapacitat
Membre de la xarxa de Juristes de Plena Inclusión.

TEA I ADOLESCÈNCIA
FORMACIÓ DIRIGIDA A FAMÍLIES

METODOLOGIA
Aquest espai de formació estarà coordinat per a professionals i les sessions constaran
de dues parts: una teòrico/pràctica i l'altra de debat i de posada en comú del que
s’haurà tractat a les mateixes. Els participants podran preguntar dubtes i resoldre’ls
entre el grup, i explicar les seves experiències personals.

INFORMACIÓ
DATES: 12, 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny de 2017
HORARI: de 18.30h a 20.30h
LLOC DE REALITZACIÓ:
Sala d'actes (Planta 1ª)
Seu Districte Sant Martí
Plaça de Valentí Almirall, 1
Barcelona
PREU: 25 euros socis / 75 euros no socis
Nº places 30
INSCRIPCIONS
Per formalitzar la inscripció cal enviar prèviament un e-mail
a aprenem.gestio@gmail.com per confirmar plaça i posteriorment fer el
pagament corresponent al número de compte ES80 2100 3196 8622 0012
4050 amb el concepte TEA i Adolescència + NOM i Cognoms
abans del 4 de maig.
Amb el suport de:

