Taller Pràctic per al Suport de l'Alumnat
amb Autisme
2a Edició
Codi: 188007
Tipologia: Curs d'estiu
Crèdits: 2.00
Idioma: Català
Data d'inici: 08/07/2019
Data de finalització: 12/07/2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Lloc de realització: Facultat d'Educació i Psicologia (Campus Barri Vell)
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 125 €

Raons per fer el curs
Tens algun nen/a amb autisme a l'aula?
El teu fill/a té autisme i voldries saber com adaptar materials per treballar a casa?
Et preocupen les conductes problemàtiques de nens/es amb diversitat funcional?
En aquest curs donarem respostes a moltes d'aquestes preguntes.

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada
edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què s'inscriguin. És a dir, només es
podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.

Presentació
Davant l'alta prevalença de l'autisme (1 % de la població), es fa necessari que els professionals de l'àmbit educatiu tinguin la formació
necessària per atendre aquesta població. En aquest curs es treballaran diferents tècniques i estratègies amb evidència científica per tal
de millorar la inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) en el context escolar (infantil, primària i secundària).

Objectius
Introducció i actualització del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) a nivell teòric i conceptual.
Conèixer les diferents tècniques i estratègies amb evidència científica que es poden tennir presents en els centres educatius:

TEACCH, suports visuals i tècniques per desenvolupar les habilitats socials.
Conèixer eines i idees per adaptar material a nivell curricular a persones amb TEA.
Dotar els professionals dels coneixements necessaris per interpretar i actuar davant les necessitats sensorials de les persones
amb TEA.
Capacitar els professionals i altres adults que tenen relació amb les persones amb TEA i donar-los les eines per actuar davant
les conductes problemàtiques i poder-les reconduir.

Sortides professionals
Millora en la comprensió i la intervenció de professionals que tenen alumnes amb TEA a l'aula o de famílies que volen tenir més
coneixements de nens/es amb TEA.

A qui s' adreça
A psicòlegs, pedagogs, equips directius, educadors socials, vetlladores, mestres d'educació especial, mestres d'educació ordinària,
tècnics d'educació infantil, monitors de menjador, monitors de casal.
També a famílies de nens i nenes amb TEA.

Requisits d'admisió
Experiència amb persones amb TEA o amb algun tipus de formació psicoeducativa.

Pla d'estudis
Taller Pràctic per al Suport de l'Alumnat amb Autisme
– Introducció i comprensió de l'Autisme.
– Ensenyament estructurat - TEACCH. Comprensió teòrica i aplicació amb recursos a l'aula especial i ordinària.
– Ajudes visuals (SAAC, sistemes de treball, històries socials, narracions visuals, power cards, termòmetres autoreguladors i altres).
– Dificultats i necessitats sensorials. La teràpia ocupacional i la integració sensorial.
– Conductes problemàtiques. Com les podem analitzar i reconduir? Recursos, idees i estratègies per tal de millorar la conducta.
– Habilitats socials. Aplicació a l'escola ordinària de recursos específics.

Titulació
Curs d'Estiu: Taller Pràctic per al Suport de l'Alumnat amb Autisme, per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Taller teoricopràctic amb visionament de vídeos, diapositives, estudi de casos clínics i role playing. També comptarem amb la
presència d'una persona adulta amb TEA que compartirà amb nosaltres la seva experiència.

Sistema avaluació
– A través de dos qüestionaris: avaluació inicial i avaluació final. Treball final per escrit sobre algun dels aspectes treballats durant el
curs.
– 80 % d'assistència mínima a les sessions presencials.

Finançament

Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Dr. Mario Montero Camacho
Doctor en Ciències de l'Educació. Pedagog, Educador Social i Mestre d'Educació Primària. Màster en autisme per la University of
Birmingham (UK). Treballa amb nens/es i adolescents des de fa més de 20 anys. Experiència laboral de 10 anys a Londres. Creador
d'una unitat especialitzada per a persones amb autisme al council de Westminster (UK). Consultor internacional amb experiència a
Itàlia, Regne Unit i Sudamèrica. Fundador i director d'un centre a Girona especialitzat en autisme i altres transtorns del
desenvolupament, atenent a més de 90 famílies. Actualment és professor associat i director de la Càtedra d'Autisme de la Universitat
de Girona.

Professorat
Albert Balsells Cabarrocas
Llicenciat en Psicologia (UB). Experiència professional: terapeuta i supervisor a ADN Girona (Autisme, Diversitat Funcional i
Neurodesenvolupament); Fundació Autisme Mas Casadevall; Associació Síndrome Asperger. Professor col·laborador del Grau de
Psicologia impartit per la UNED. Cursos realitzats especialitzats en TEA i trastorns del desenvolupament: Attention Autisme
Programme Workshop, Gina Davies Autism Centre; Advanced Workshop DENVER Model; Curso actualización de AETAPI; Suport
Conductual Positiu amb persones amb TEA, Fundació Psicotrade; Introducció al TEACCH, Fundació Psicotrade; Model SCERTS a
càrrec de Barry M. Prizant; ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), Hospital Mútua de Terrassa; Picture Exchange
Communication System (PECS).

Dra. Sílvia Barnet López
Doctora en Psicologia (URL). Màster universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (URL). Màster universitari en Psicologia
General Sanitària (URL).Màster en Dansa Moviment Teràpia (UAB).
Terapeuta i supervisora de casos en el centre ADN Girona (Autisme, Diversitat Funcional i Neurodesenvolupament). Professora
col·laboradora de màster a la UOC, UAB i VIU. Col·laboradora en el grup de recerca de Salut, Activitat Física i Esport dins la línia de
Discapacitat Intel·lectual (URL). Ha participat a diversos en diversos articles i congressos nacionals e internacionals.

Irene Farrero
Dona adulta amb TEA. Formadora i col.laboradora de la Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona. Membre del Consell Assessor
de la Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona.

Cris Fusté Henares
Psicòloga especialitzada en autisme graduada per la City University de Londres (UK). Màster en Autisme per la Birmingham
University (UK). Formacions oficials i avançades en PECS, TEACCH, SCERTS, DENVER, PACT i ImPACT. Cap de diversos
equips de recerca d'estudis de mercat mèdics durant 8 anys a Londres. Terapeuta a la Unitat Especialitzada i Centre de Recursos per a
nens/es amb autisme a la Millbank Primary School a Londres durant 3 anys. Actualment és consultora freelance i directora del servei
ADN a la ciutat de Girona.

Marta González
Mare d’un nen amb TEA de 9 anys. Diplomada en Turisme per ESADE, Sant Ignasi de Barcelona. Amb més de 20 anys
d’experiència treballant en el món del turisme de negocis, actualment coordina congressos i esdeveniments en palaus de congressos.
Membre de la junta directiva de Viu Autisme des del 2015. Membre de la junta directiva de la Federació Catalana d’Autisme
FECAA. Membre de l’Associació del Trastorn del Llenguatge de Catalunya ATELCA. Certificada en curs PECS. Assistència a
diferents cursos, jornades i congressos sobre autisme.

Dr. Mario Montero Camacho
Doctor en Ciències de l'Educació. Pedagog, Educador Social i Mestre d'Educació Primària. Màster en autisme per la University of
Birmingham (UK). Treballa amb nens/es i adolescents des de fa més de 20 anys. Experiència laboral de 10 anys a Londres. Creador
d'una unitat especialitzada per a persones amb autisme al council de Westminster (UK). Consultor internacional amb experiència a
Itàlia, Regne Unit i Sudamèrica. Fundador i director d'un centre a Girona especialitzat en autisme i altres transtorns del
desenvolupament, atenent a més de 90 famílies. Actualment és professor associat i director de la Càtedra d'Autisme de la Universitat
de Girona.

Judith Rabat Castañer
Mestra d'Educació Especial. Postgrau en atenció a la diversitat a alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (UdG). Postgrau en
Trastorns de l'Espectre Autista i Trastorns del Desenvolupament (UdG). Postgrau en Transtorns Autistes (ISEP Barcelona). Títol
d'Expert Universitari en TEA i Tecnologies de la Informació i Comunicació (Universidad de Burgos). Formació oficial i avançada en
PECS i SCERTS. Mestra tutora al centre d'Educació Especial Joan XXIII d'Olot (Girona). Coordinadora del programa de suport
a alumnes amb TEA i/o Trastorns de Conducta a la Garrotxa des de 2008.

Dra. Jèssica Serrano Ortiz
Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació per la Universitat de
Barcelona, i Doctorat en Psicologia per la Universitat de Girona. Habilitada com a Psicòloga General Sanitària i acreditada en les
eines diagnòstiques ADI-R i l’ADOS-2.
Directora de l’Associació Asperger de Girona-Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (SAGI-TEA). Professora associada de la
Universitat de Girona i professora col·laboradora del Màster Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat
Oberta de Catalunya. Membre del comitè assessor de la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona. Investigadora del grup de
recerca Llenguatge i Cognició de la Universitat de Girona. Recerca aplicada sobre els trastorns de l’Espectre de l’Autisme, teoria de
la ment, llenguatge i funcions executives.

Maika Tro
Diplomada en Teràpia Ocupacional per l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (Universitat Autònoma
de Barcelona). Certificada en Integració Sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia. Curs Bàsic Pediàtric pel Tractament de la
Disfunció Neuromotora. Formació oficial en PECS. Treballa com a terapeuta ocupacional en pediatria des de l'any 2007. Actualment
és directora i terapeuta del Centre de Teràpia Ocupacional Infantil BAULA.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Viu Autisme

SAGI

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Càtedra Autisme

Taller Pràctic per al Suport de l'Alumnat amb Autisme
Inici curs: 08/07/2019
Fi curs: 12/07/2019
Data tancament acta avaluació: 31/07/2019

Calendari
Data
8/7/2019

9/7/2019

10/7/2019

11/7/2019

12/7/2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lloc
Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG.
Aula 039
Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG.
Aula 039
Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG.
Aula 039
Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG.
Aula 039
Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG.
Aula 039

Inici matí
09:00

Fi matí
14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

Inici tarda

Fi tarda

