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L'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament d'inici
precoç i caràcter crònic, que afecta una de cada 100 persones. Els
nivells d'afectació són molt variats i l'evolució està molt
condicionada per la gravetat dels símptomes i pel tipus i moment
d'intervenció.
L'impacte en la família, de tenir un fill amb autisme és important,
motiu pel que aquestes necessiten suport i consell professional
continuat.
La tercera edició d’aquest curs té com a objectiu proporcionar a
les famílies afectades, informació actualitzada sobre els diferents
aspectes del TEA, que estimuli la reflexió i el diàleg i que ajudi,
per tant, a una millor comprensió d'aquest trastorn.
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Programa del curs
El TEA: concepte i característiques
 Definició de TEA
 Factors de risc
 Símptomes
 Diagnòstic
Estratègies per a les famílies
 L'impacte de l'autisme en la família
 Les necessitats de les famílies
 Suport familiar
Persona amb TEA adulta
 El trànsit a la vida adulta
 Aspectes laborals de les persones amb TEA
Persona amb TEA i escola
 Necessitats escolars del nen/a amb TEA
 Tipus de centres
 Programes
 Escola i família
El curs serà impartit per un equip interdisciplinar d'experts, i tindrà un
caràcter molt dinàmic, amb exposició de casos i diàleg permanent amb els
assistents.
El curs es durà a terme els divendres de 18,30 a 20 h. a la seu social de
CERAC, Ronda del Carril, 75 de la Garriga.
Les places són limitades per rigorós ordre de pre-inscripció. La segona
quinzena d’abril es validaran les inscripcions.
Es poden fer les pre-inscripcions a
www.autisme.com/autisme/comunicacio/pre-inscripcio-curs-autisme.html
El curs és gratuït.
Els ponents dels curs seran:
Joan Cruells: Llicenciat en Medicina i Cirugia, màster en Psiquiatria Social, expert en el diagnòstic i intervenció de l’autisme i director de CERAC.
Francesc Cuxart: Doctor en Psicologia, màster en Psicopatologia Infanto-juvenil, professor de la UAB, expert en el diagnòstic i intervenció de l’autisme
i vicepresident comitè científic de l’ARAPI.
Ramón Cererols: Llicenciat en Enginyeria Informàtica, al 2009 va ser diagnosticat com a Síndrome d'Asperger. Estudiós del trastorn, ha publicat
“Descubrir el Asperger”.
Marta Robles: Graduada en Psicologia per la UAB, experta en el diagnòstic i intervenció del TEA per la UB, i formada en els principals mètodes
d'avaluació i intervenció dels TEA: ADOS-2, ESDM, PECS, TEACCH, SCERTS, capacitació familiar i escola inclusiva.
Xavier Fortuny: Llicenciat en Pedagogia, màster en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, especialista en el tractament del TEA i format
en ADOS, TEACCH, PECS i ESDM.
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