
XerradesXerradesXerrades      
per a famíliesper a famíliesper a famílies   

on-lineon-lineon-line

Alimentació (Hipersensibilitats, rebuig a tastar coses
noves, dificultats pel canvi a sòlids...)
Son (Despertar freqüents, dificultat de conciliació,
pors...)
Activitats diàries (Tallar-se el cabell, anar al metge,
etc.)
Oci i temps lliure (gestió de l’oci, activitats, tipus de
jocs, interessos restringits i /o repetitius, abús de les
pantalles...)

OBJECTIU:
Acompanyament de les persones amb TEA per un
creixement sa i adaptat a les seves necessitats.

CONTINGUT:

 Donar noves eines a les famílies amb persones amb TEA

Introducció al TEA
Possibilitats de les TIC aplicades al TEA (Comunicació,
autonomia, aprenentatges, oci, etc.)
Importància de la personalització (en funció de les
capacitats, necessitats i objectius, dispositius, context...) 
Selecció de recursos (Eines i consideració per trobar la
millor tecnologia percada nen/a)
Exemples d’ apps, casos, vídeos, etc.

OBJECTIU:

CONTINGUT: 

Definició de trastorn de conducta
Funcions de les conductes problemàtiques. 
Definició, principis e intervenció des del Suport Conductual
Positiu

OBJECTIU:
Reflexionar sobre les conductes disruptives, les seves possibles
causes, com podem entendre a la persona i com buscar
respostes i solucions a través de tècniques de Suport
conductual positiu

CONTINGUT :

Horari de les xerrades: 15:15 a 16:30 ( 1h formació i 15 m preguntes)
El dia de la xerrada  a les 15:15 podeu  accedir a la xerrada per l'enllaç  
del MEET : https://meet.google.com/iff-txog-vhj
Els que esteu interessats us podeu inscriure clicant aquest formulari

Organitza

Amb la col·laboració

FORMADOR: Alex Escolà Serra 
Psicòleg infanto-juvenil especialitzat en atenció precoç i en
Trastorns de l'Espectre Autista. Co-fundador de IDAPP MIND,
empresa que desenvolupa solucions tecnològiques per les
persones amb TEA.

16 
Desembre

FORMADOR: Laia Campos Lopez
Llicenciada en Psicologia, Postgrau en Psicologia Clínica, Màster
en Teràpia de Família.

TRASTORNS DE CONDUCTA

17
Febrer

Data per  confirmar

NOVES TECNOLOGIES I TEA

TEA I HÀBITS D'AUTONOMÍA

FORMADOR: Alex Escolà Serra 
Psicòleg infanto-juvenil especialitzat en atenció precoç i en
Trastorns de l'Espectre Autista. Co-fundador de IDAPP MIND.

Març
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