PRESENTACIÓ DEL CURS
Les persones que tenen autisme es veuen sovint afectades per anomalies
en el processament sensorial que els condicionen la seva vida diària i
afecten el seu desenvolupament i aprenentatge personal. Alguns estudis
indiquen que, en el 90 per cent dels casos, l’autisme s’acompanya
d’alteracions sensorials que provoquen conductes d’hipersensibilitat.
Comprendre l’origen biològic d’aquestes conductes és bàsic per a
identificar-les i implantar un programa d’intervenció adequat i efectiu
per a cada cas particular.
En aquest curs, i des d’un enfocament molt pràctic, tractarem diferents
casos d’hipersensibilitat com ara les pors al soroll i a tallar el cabell
o les ungles. També tractarem la hiperselectivitat
alimentària (preferències per sabors, textures o temperatura) i
els problemes de la son. En tots ells a través de la comprensió i
anàlisi prèvies dissenyarem estratègies d’intervenció per a poder-les
aplicar a casa, a l’escola i a tot l’entorn de la persona afectada.
Es proposa l’establiment de programes que treballin les situacions que
generen estrès o desestabilitat emocional de les persones amb trastorn
de l’espectre autista i que impedeixen el seu desenvolupament personal,
a partir sempre del respecte de les seves peculiaritats.

PROGRAMA
1. Anomalies en el processament sensorial que condicionen
l'estabilitat emocional de les persones amb TEA.
a. Comprensió de les conductes i possible classificació basant-nos
en les caus
b. Diferents estratègies per a utilitzar depenent de les causes que
les provoquin.
c. La comprensió com a base fonamental de la intervenció
2. Aprendre a registrar per a una major comprensió
3. Fòbies i pors més freqüents. Hipersensibilitat estimular o
condicionament?
a. Sorolls.
b. Tallar el cabell, tallar ungles.
4. Hiperselectivitat alimentària.
5. Trastorns de la son.
DESTINATARIS
Mestres i professors, pares i mares, psicòlegs, terapeutes o qualsevol
interessat en les persones amb TEA.
PONENT
Sandra Freire
Llicenciada en Pedagogia.
Pedagoga i sòcia fundadora del centre Deletrea de Madrid, ens
presentarà un curs amb un enfocament totalment pràctic, amb estudi
de casos i ens ensenyarà com dissenyar programes d'intervenció.

OBJECTIUS


Que els participants surtin amb una major comprensió de les causes
que provoquen aquests tipus de conductes.



Dominar estratègies flexibles que ens permetin abordar qualsevol
conducta.



Saber com programar i avaluar per a poder intervenir de forma
correcta sobre aquest tipus de comportaments.

DIA

Dissabte, 30 de gener del 2016
Horari: 10-14 h. i 16-19 h.
LLOC
Sala Magòria c/Sant Roc, 28 Barcelona

PREU
75 euros.
COM INSCRIURE'S
1. Omplir el formulari d'inscripció a:
https://educatiocat.wordpress.com/
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si
queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència
en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem
la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari
a info@educatiocat.com
Les places seran limitades.

