Mirades singulars, abordatges plurals
AUTISME I ATENCIO PRECOÇ

15 febrer 2019
De 9:30h a 17:30h- Casa del Mar

PREUS
Normal:
80 €
Socis ACAP : 60 €
Inscripcions a : cursos.acap.cat

PROGRAMA
9:30 – 10H INAUGURACIÓ DE LA JORNADA.
•
•
•

MÒNICA RIBAS (Subdirectora General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia
Personal)
SUNSI SEGÚ (presidenta de l’ACAP)
MAGDA MATAIX (membre de la junta de l’ACAP)

10-11H
•
•
•

IVÁN RUIZ (psicoanalista). El tractament de la infància en l’autisme.
MARINA GÓMEZ (fisioterapeuta pediàtrica i psicomotricista). “...y se mete en
su caparazón”. La constitució de la unitat corporal des d’una mirada
psicomotriu.
PILAR FOZ (psicoanalista i logopeda). Traumatismos de la lengua en el sujeto
autista.

MODERADORA: MARTA GUTIÉRREZ (psicòloga)
11-11.30H

PAUSA CAFÈ

11.30 – 12H ART i AUTISME amb VERONICA CENDOYA (ballarina)
12-13H
•
•
•

RAFA VILLANUEVA (psicòleg clínic i logopeda). Aspectes de la tècnica a tenir en
compte en el tracte amb nens amb TEA. Cap a una intervenció comunitària.
EDUARD DÍAZ (psicòleg i psicomotricista). Construint ponts per la via corporal.
SUNSI SEGÚ (treballadora social, terapeuta familiar). Des d’un interrogant.

MODERADORA: MAGDA MATAIX (psicòloga, psicomotricista i membre de la junta de
l’ACAP)
13-13.45H ART I AUTISME amb LAIA ESTRUCH (artista) i GUILLEM MARTÍ (tècnic
d’accessibilitat del MACBA).
TALLER: FLATUS VOCIS (acció d’emetre paraules sense sentit i defensar-les com si en
tinguessin).

13.45-15H DINAR

15H-16H
•
•
•

ALEX ESCOLÀ (psicòleg). TEA i pràctiques basades en l’evidència: una
experiència d’intervenció al CDIAP.
MIRIAM OLIVELLA BARTLETT (psicòloga i terapeuta certificada en ESDM). Early
Start Denver Model (ESDM): Un model d’intervenció global per infants amb TEA
i les seves famílies.
MARC CORONAS (psicòleg UTAC). Comunicació augmentativa en infants amb
TEA.

MODERADORA: LIDIA FREIRE (fisioterapeuta pediàtrica, psicomotricista i membre de
la junta de l’ACAP)

16-17H
•
•
•

LAIA MARTÍNEZ (fisioterapeuta pediàtrica i psicomotricista). Intervenció des de
la teràpia aquàtica en infants amb TEA.
JOAN VIDAL (metge del neurodesenvolupament i psicòleg). Un cas singular
amb una mirada plural.
NEUS FUSTER (pedagoga i terapeuta familiar). No sense els meus pares.
Treballant amb famílies.

MODERADOR: ENRIC GRAS (fisioterapeuta pediàtric i membre de la junta de l’ACAP)

17-17.30H CLOENDA.
•

MIQUEL ÀNGEL RUBERT (Gerent de l’ACAP i la UCCAP)

