TALLER D'INTERVENCIÓ EDUCTIVA AMB
METODOLOGIA TEACCH
Activitat formativa

OBJECTIUS
Facilitar l'estructuració de l'entorn de les persones amb TEA per
promoure una millora en la seva autonomia.
Aprendre estratègies per ensenyar de manera divertida, engrescadora i
motivant.
Proposar activitats i estratègies d’inclusió social necessàries per el
desenvolupament de les persones amb TEA.
Promoure la implementació d’aquests coneixements en la pràctica diària
en la atenció a les persones amb TEA.

CONTINGUTS FORMACIÓ

Introducció: objectius, principis, pautes generals
d'intervenció, tècniques educatives de la

CONTINGUTS

metodologia TEACCH i comparació amb
intervencions tradicionals.
Ideologia: la visió de la metodologia TEACCH sobre
les persones amb TEA, l'ensenyança estructurada
(piràmide de TEACCH).
Com intervenir en la comunicació, relació social,
habilitats d'oci i en la conducta segons el mètode
TEACCH.
Ús de materials i ideologia TEACCH en diferents
contexts (domicili, escola, lloc de feina, temps lliure,
etc).
Creació de materials senzills motivadors de
l'aprenentatge.

DESTINATÀRIS

Mestres, Psicopedagogs, Psicòlegs, i altres
professionals que treballin amb persones amb
TEA així com famílies.
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Laia Peña. Psicòloga. Màster en psicopatologia

DOCENTS

Infantil i juvenil (UAB); màster en dificultats de
l'aprenentatge (ISEP); màster ABA. Responsable del
servei d'Intervenció Terapèutica Educativa (ITE) del
CRAB.
Gemma Escolà. Psicòloga (UB). Més de 8 anys
d’experiència en el treball amb persones amb TEA.
Coordinadora d'equips terapèutics en el servei
d'Intervenció Terapèutica Educativa (ITE) del CRAB.

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS
DATES: 15 i 16 de desembre de 2017
HORARI: de 18h a 21h (1r dia) i de 9.30h a 13.30h (2n dia)
LLOC DE REALITZACIÓ:
Facultat de Pere Tarrés
C/ Santaló, 37
08021 - Barcelona
PREU: 50 euros socis / 75 euros no socis
Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament. Per
accedir a la acreditació (només per docents i tècnics d'educació
infantil) serà necessari fer un treball complementari.

INSCRIPCIONS
Per tal de formalitzar la preinscripció s'ha d'omplir el document adjunt i enviar-lo a
aprenem.suportgestio@gmail.com on es confirmarà la disponibilitat de plaça. Una vegada
confirmada la plaça, en un termini de 7 dies cal fer l'ingrés al número de compte
ES80 2100 3196 8622 0012 4050 amb el concepte Taller Teacch + NOM i
COGNOMS. Posteriorment, es procedirà a la confirmació de la inscripció definitiva al curs.

