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QUI SOM 

Equip format per a mestres d’educació 

especial, pedagogues i psicopedagogues, 

logopeda i integradora social. 

 
Especialistes amb TEA on duem 

programes i mètodes específics per a 

persones amb trastorn de l’espectre 

autista basats en el Suport Conductual 

Positiu i en la Planificació Centrada en 

Família. 

FEM CAMÍ 
És un centre d’intervenció educativa 

que dóna resposta a les persones amb 

diversitat funcional i dificultats 

d’aprenentatge del Penedès i Garraf. 

Fem Camí promou i lluita per la inclusió 

i els drets de les persones amb 

diversitat funcional col·laborant i 

intervenint en els diferents àmbits del 

seu entorn natural. 

XERRADES I TALLERS 

Oferim xerrades pràctiques per a famílies i 

professionals de l’educació. 

L’objectiu principal és conscienciar i 

comprendre el TEA per poder tractar i 

actuar de forma adequada en situacions 

que ens trobem amb els nens/es amb TEA, 

tot enfocat a la inclusió social i escolar. 



 

  

• Conèixer el Trastorn des de la 

comprensió, conscienciació i des de una 

altra perspectiva, de forma pràctica i 

exposició de casos. 

• Eines i estratègies per totes les persones 

que intervenen en l’àmbit educatiu i 

familiar de forma general. 

• Adaptacions i suports a entorn natural o 

a l’aula i a l’escola 

 

 

XERRADA GENERAL 

TEA (TRASTORN DE 

L’ESPECTRE AUTISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició de materials i 

recursos 

Dinàmiques i casos 

pràctics 

Dossier de l’assistent 

Certificat d’assistència 

Duració: 3 hores 

Ponent: Professional de Fem 

Camí 

Ens desplacem a centres 

educatius o realitzem la 

xerrada al Centre Fem Camí 

Presencial o Online 



  

 
1. Introducció el TEA 

2. Ús de suports visuals en la comunicació, 

anticipació i estructuració. 

3. PECS. Sistema de Comunicació per 

intercanvi d’imatges. 

4. TEACCH. Mètode per potenciar 

l’autonomia i l’aprenentatge. 

5. Adaptacions metodològiques 

6. Recursos per la creació de materials 

(Arasaac, AraWord, App’s…) 

 

 

 

SUPORTS 

VISUALS 
PER INFANTS I ADOLESCENTS AMB 

TEA (TRASTORN DE L’ESPECTRE 

AUTISTA) 

 

Duració: 4 hores 

Ponent: Professional de 

Fem Camí 

Ens desplacem a centres 

educatius o realitzem la 

xerrada al Centre Fem Camí 

Presencial o Online 

 

Exposició de materials i 

recursos 

Dinàmiques i casos 

pràctics 

Dossier de l’assistent 

Certificat d’assistència 



 

 

  

Bloc I: Introducció als suports visuals 

Introducció al TEA i que són les històries socials 

 

Bloc II: Les Històries Social actives 
Ajudarem amb vinyetes, dibuixos, esquemes a 

conèixer el motiu d’aquella determinada situació 
 

Bloc III: Les Històries Socials clàssiques. 
Amb imatges, pictogrames, dibuixos, llistes 

establirem normes i ajudarem en la comprensió 
de situacions d’aquella situació en concret. 

 

Bloc IV: Recursos per la creació 
d’Històries Socials.  

(Arasaac, AraWord, App’s...) 

 

HISTÒRIES 

SOCIALS 

Recurs visual per la comprensió 

de situacions quotidianes de les 

persones amb TEA (Trastorn de 

l’Espectre Autista) 

 

Duració: 3 hores 

Ponent: Professional de Fem 

Camí 

Ens desplacem a centres 

educatius o realitzem la 

xerrada al Centre Fem Camí 

Presencial o Online 

 

Exposició de materials i 

recursos 

Dinàmiques i casos 

pràctics 

Dossier de l’assistent 

Certificat d’assistència 

Molts cops ens trobem que l’infant 
amb TEA no acaba d’interioritzar 

aquella situació social i el què 
comporta, ni tampoc ho generalitza 

amb altres contextos. 
 

Mitjançant informacions 

visuals de forma positiva 

ajudarem a l’infant amb TEA a 

comprendre les pautes sobre 

una situació social o 

emocional.  
 



 

 

  

1. Què és el TEA (Trastorn de l’Espectre 
Autista). 

2. Senyals d’alarma els primers anys de 
vida 

3. Protocol d’actuació  

4. Pautes d’actuació  

5. Eines i estratègies per fomentar la 
interacció  

6. Comunicaci 

ATENCIÓ 

PRECOÇ 
Adreçat a Mestres, educadors/es i 

professionals de l’educació de llars 

d’infants (0-3anys) 

Duració: 3 hores 

Ponent: Professional de Fem 

Camí 

Ens desplacem a centres 

educatius o realitzem la 

xerrada al Centre Fem Camí 

Presencial o Online 

 

Exposició de materials i 

recursos 

Dinàmiques i casos 

pràctics 

Dossier de l’assistent 

Certificat d’assistència 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Què és la inclusió?  

• Comprendre el Trastorn de l’Espectre Autista 
en termes generals i aprofundir amb les 

Habilitats Socials. 

• Funcions del monitors/es de referencia que 
intervenen amb l’infant amb TEA. 

• Eines, pautes i recursos per l’estructuració, 
anticipació i comunicació dins l’entorn del 

menjador, esbarjo i activitats del lleure 

• Programar i adaptar les activitats per una 
millor inclusió. 

LLEURE 

INCLUSIU 

Adreçat a monitores i monitors de 

menjador, extraescolars, casals… 

Exposició de materials i 

recursos 

Dinàmiques i casos 

pràctics 

Dossier de l’assistent 

Certificat d’assistència 

 

Duració: 3 hores 

Ponent: Professional de Fem 

Camí 

Ens desplacem a centres 

educatius o realitzem la xerrada 

al Centre Fem Camí 

Presencial o Online 

 



 

 

 

VOLEU UNA XERRADA 

PERSONALITZADA? 

Si necessiteu abordar altres 

xerrades o tallers sobre TEA ens 

adaptem a les necessitats de cada 

escola i/o institut 

 

CONTACTA’NS 

infofemcami@gmail.com 

637 059 313 

ENS PODEU TROBAR: 

Carrer Alguer nº16 

Vilafranca del Penedès 

VOLEU COMPARTIR ELS 

VOSTRES CASOS? 

A Fem Camí trobareu 

professionals amb TEA per 

qualsevol consulta i podem fer un 

assessorament de casos directes 

d’alumnat amb TEA. 


