TALLER DE CREACIÓ DE MATERIALS
PER A FAMÍLIES D'INFANTS AMB TEA
Descripció
Els suports visuals són instruments molt potents per ajudar a les persones amb TEA des de
molts punts de vista: anticipar activitats, planificar tasques, organitzar l'espai i el temps,
comprendre el context, gestionar les transicions, generar aprenentatges, fomentar l'autonomia i
l'autodeterminació, etc.
Davant l'amplia dispersió i usos diversos dels suports visuals i la necessitat d'adaptació a mida
de les característiques de cada infant, sovint en entorn domèstic no aprofitem tota la potència
d'aquest tipus de suports. Per això plantegem un taller per adquirir coneixements sobre
elaboració i ús de suports visuals i altres materials adreçat a famílies de persones amb TEA
que ajudin en el context quotidià de cada família i infant.
Es tracta d'un taller eminentment pràctic amb exposició d'exemples i models i elaboració per
part dels assistents dels seus propis materials.

Continguts i estructura del curs
El taller consta de 8 hores estructurades en 4 sessions de dues hores de duració
•

Sessió I. Us de suports visuals i altres materials en entorn domèstic.

•

Sessió II. Gestió i estructura del temps.

•

Sessió III Autonomia i higiene personal.

•

Sessió IV Gestió del lleure i treball autònom.
Docents: Ivette Dalmau i Gladys Perez.
Psicòlogues especialitzades en intervenció amb persones amb TEA
Centre de Recursos Aprenem Barcelona.

Dates, horari i lloc
Dies: divendres 7, 14, 21, i 28 d'octubre, de 18:30h a 20:30h
Lloc: CRAB Poblenou, c/Doctor Trueta 183, 1-5.

Informació i inscripció
Material: és necessari que cada assistent porti un ordinador a totes les sessions per dur a
terme la part pràctica, si s’apunten dues persones d’una mateixa família poden treballar amb el
mateix ordinador.
Preu: versió pilot, gratuït.
Inscripció: Enviar la fitxa adjunta per correu electrònic a aprenem.bcn@gmail.com. Un cop
confirmada la preinscripció, caldrà fer arribar a aprenem.bcn@gmail.com el comprovant bancari
del pagament per tal de tramitar la inscripció.
Inscripció per rigorós ordre de sol·licitud. Nombre de places limitades (10 places).

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
TALLER DE CREACIÓ DE MATERIALS
PER A FAMÍLIES D'INFANTS AMB TEA

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

PAGAMENT
Caldrà que ens envieu a aprenem.bcn@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 nov15

Empleneu i envieu aquesta fitxa a aprenem.bcn@gmail.com

