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FUNDACIÓ TOURETTE
La Fundació Tourette organitza la IV Jornada
sobre “L’Alumnat amb la Síndrome de Tourette” en
el marc d’una campanya de divulgació, que pretén
donar a conèixer la problemàtica escolar dels nens
i nenes que pateixen aquesta síndrome.
La Síndrome de Gilles de la Tourette (ST) és un
trastorn neurobiològic caracteritzat per tics motors i
vocals crònics. Sovint presenta, també, trastorns
associats, com l'Obsessivocompulsiu (TOC), el Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDA/H) i
altres dificultats d’aprenentatge i d’integració social.
El principal objectiu de la jornada és explicar el
comportament d’aquests alumnes, i aprendre que
es tracta simplement d’una conducta singular, conseqüència d’un “sentir-se diferent dels altres” i de
no poder controlar certes conductes.
Es vol oferir al professorat eines per poder integrar aquest alumnat en el grup classe, i poder explicar als seus companys i companyes el que els passa i per què.

IV Jornada sobre l’Alumnat amb

¿A QUI VA DIRIGIDA?
La jornada s’adreça als educadors/es, als psicòlegs/ogues i en
general a tota la comunitat educativa
per oferir-los informació sobre la ST i
els seus efectes i ajudar-los a buscar
solucions per als comportaments
inapropiats dels alumnes. Vol facilitar-los eines que ajudin
a la integració dels nens i nenes, desenvolupant el sentit
de pertinença al grup i les actituds positives per part de
totes les persones de la classe.

PONENTS
Cristina Pellisé Pascual. Subdirecció General d'Ordenació i
Atenció a la Diversitat. Dep Ensenyament. Generalitat de
Catalunya.

la Síndrome de Tourette
9 de febrer de 2013
Casa del Mar de Barcelona

9 - 9:15h. Lliurament de documentació.
9:15 - 9:30h. Benvinguda a càrrec de
Cristina Pellisé Pascual.
9.30 – 10.15h: Aspectes biològics i clínics.
Montserrat Pérez Pàmies.
10.15 – 11.15h: Aspectes pedagògics
escolars: dificultats i estratègies
d’intervenció. Ramon Pujades i Beneit.

Montserrat Pérez Pàmies. Metgessa, neuropsicòloga i
professora de la UB.

11.15 – 11.45h: Descans.

Ramon Pujades i Beneit, professor de secundària i expert
en pedagogia sobre la ST.

11.45 – 12.45h: Aspectes psicològics:

Cristina Carmona, Neuropsicòloga. Psicòloga de la Fundació Tourette.

Carmona.

Mª Àngels Pavón. Psicopedagoga. Escola Salesians Sant
Vicenç dels Horts.

intervenció familiar i social. Cristina

12.45 – 13.30h: Una experiència d’inclusió
escolar amb ST. Mª Àngels Pavón.
13.30 – 14h. Taula rodona: debat amb
els/les ponents.

