Taller de materials adaptats
Dirigit a famílies amb un infant o jove amb autisme

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, entre d'altres.
Per això, la finalitat d'aquest taller és adquirir coneixements sobre l'elaboració i
l'ús de suports visuals i altres materials, que ajudin en el context quotidià de cada
família i infant.

CONTINGUT
El taller consta de 6 hores estructurades en dues sessions:
Sessió I. Aproximació als suports visuals
i altres materials.
Sessió II. Aplicació dels suports visuals
en activitats de l'entorn familiar, escolar,
i professional.

INFORMACIÓ DEL TALLER
LLOC DE REALITZACIÓ: Casa de la Paraula (Carrer del Prat, 16, Santa
Coloma de Farners, Girona).
HORARI I DATA:
Divendres 26 d'octubre: de les 17.00 h a les 20.00 h (sessió I).
Dissabte 27 d'octubre: de les 10.00 h a les 13.00 h (sessió II).
PREU: 40 euros per a socis/es d'Aprenem, 65 euros per a no socis/es
d'Aprenem.

Amb el suport de:

Entitat organitzadora:

FORMADORES:
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.
Gemma Escolà. Psicòloga. Coordinadora d'equips terapèutics en el servei
Intervenció Terapèutica i Educativa del CRAB.

METODOLOGIA:
Aquest és un curs pràctic, i per tant, és necessari que cada assistent porti
un ordinador portàtil o tauleta a les dues sessions, per dur a terme la
part pràctica (si s'apunten dues persones d'una mateixa família, poden
treballar amb el mateix ordinador).

Per tal de formalitzar la preinscripció:
1. Cal inscriure's abans del divendres 19 d'octubre, omplint el document
adjunt, i enviant-lo a info.aprenemgirona@gmail.com on es confirmarà la
disponibilitat de la plaça (hi ha places limitades).
2. Una vegada confirmada la plaça, cal fer l'ingrés en un termini de 7 dies, al
número de compte que us indicarem a l'e-mail de confirmació.
3. Posteriorment, es procedirà a la confirmació de la inscripció definitiva del
curs.
Amb el suport de:

Entitat organitzadora:

