INCLUSIÓ ESCOLAR
TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA
“ENTRE TOTS”

Descripció
En els darrers anys, la incorporació progressiva de nens amb Trastorns de
l’Espectre Autista (TEA) al sistema educatiu ordinari, és un fet que fa que
els diferents/es professionals de les escoles es trobin davant d’un trastorn
encara força desconegut, i amb la necessitat d’una formació més
especialitzada i específica en la seva intervenció educativa.
INCLUSIÓ ESCOLAR TEA “ ENTRE TOTS ” és un curs eminentment pràctic
amb exemplificació i resolució de situacions quotidianes basades en casos
reals per adquirir coneixements de com i quan utilitzar diferents
procediments, sistemes i programes, per facilitar l’aprenentatge i la
inclusió escolar dels nens amb TEA.

Objectius del curs:




Facilitar als i les professionals de l’àmbit educatiu una millor comprensió
dels TEA .
Facilitar coneixements sobre diferents tècniques i programes en
l’atenció educativa de les persones amb TEA (TEACH, PECS, reforç
conductual positiu, creació d’ agendes i material adaptat)
La implementació d’aquests coneixements en la pràctica diària en la
atenció a las persones amb TEA.

Dirigit a:
Els i les professionals de la comunitat educativa que treballen diàriament
en contacte amb nens i joves amb TEA: Mestres , equips d’atenció
psicopedagògics, mestres d’educació especial, pedagogs, logopedes, etc.
Continguts i estructura del curs
El curs consta de 12 hores estructurades per mòduls:
Mòdul I. ENTRE TOTS: Adaptació del centre i de l’aula
Mòdul II. ENTRE TOTS: Màxima inclusió (projectes a nivell de centre)
Mòdul III. AULA PREFERENT:
Treball i material logopèdic-curricular,
guions.

Professionals a càrrec
A càrrec de: María Romero, i Ana Vicente, Mestres i Psicopedagogues dels
centres Ramón y Cajal (Cuarte de Huerva) y Lucien Briet (Saragossa)

Dates, horari i lloc
Dates:
Dissabte 5 de maig de 9.00 a 13:00 h de 15.00 a 18.00 h
Diumenge 6 de maig de 9:00 a 13.30 h
Lloc:
Aula 12 de l’Edifici Docent de l’Hospital Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa 39-57. 08950 Esplugues de Llobregat
Preus
Preus:
El preu és de 75 euros per persona (60 euros si és professional soci
d’Aprenem).

Informació i inscripció

Informació i inscripcions:
evelasco@associacioaprenem.org
Inscripcions
Inscripció per rigorós ordre de sol·licitud. Nombre de places limitades (30
places).

