Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Institut Barcelona Esports

PROGRAMA ”L’ESPORT INCLOU”
PLA DE FORMACIÓ 2016-2017
PAUTES I ESTRATÈGIES PER A LA INCLUSIÓ DELS INFANTS i JOVES AMB AUTISME -TEA
A LES ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
OBJECTIUS

•
•
•

Conèixer les característiques de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.
Poder participar i experimentar en primera persona, situacions en les que es troben les
persones amb TEA en la practica d’activitat fisicoesportiva.
Estratègies i pautes d’actuació per tal d’afavorir la participació dels infants i joves amb TEA dins
de l’àmbit de l’activitat fisicoesportiva.
CONTINGUTS

Es distribuiran en dues parts: una teòrica i una pràctica de dues hores i mitja, aproximadament,
cadascuna.

Part teòrica

•
•

Què és el Trastorn de l’Espectre Autista?
Criteris diagnòstics del Trastorn Autista
 Diagnòstic diferencial
 Perfil neuropsicològic
 Perfil comunicatiu i interacció social

•
•

Signes d’Alerta
La Comunicació/ Barreres de Comunicació:
(10 coses bàsiques que hauríem de saber - doc)
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Part pràctica

•

•

A patir d’una sessió de jocs /activitat física conjunta, on comptarem amb la participació de
nens/es amb TEA entre altres, podrem veure i valorar les situacions que es donen en el joc i
saber de quina manera podríem abordar-les per tal de facilitar la seva inclusió i fer-los
partícips de l’activitat.
Posada en comú. Exposició de casos pràctics i espai on compartir experiències relacionades.
FORMADOR

Personal de JOCVIU
Tate Bonany Jané i Pol Albiñana Saigí

METODOLOGIA

La formació té una durada de 5 hores.
Número màxim d’inscrits: 30
Data, horari i codi curs:
-

Codi curs: 9003, 24 de Gener de 2017, de 9 a 14h.

Lloc: CEM Sardenya.
C/ Sardenya, 549-553, 0824 Barcelona
*Part teòrica: de 9 a 10h i de 12.30 a 14h
*Part Pràctica: de 10 a 12.30h
M
OBSERVACIONS

*Cal dur roba esportiva i calçat esportiu per a realitzar les sessions pràctiques.

