El repte de l'espectre autista a la
primera infància (TEA 0-3)
Curs: 2017-2018
Modalitat: Formació per àmbits
Hores: 10 Places: 50
Àrea: Atenció a la diversitat
Àmbit: Mallorca
Tipus d'estudi: Presencial
Activitat: 480611 Esdeveniment: 15657

Institut per a l'Educació de la Primera
Infància
6 a 27 de febrer de 2018
Línia estratègica
4. Educació inclusiva

Destinataris

Estar en actiu amb destinació a EI de la zona CEP Manacor i als EAP. Tenir alumnat amb TEA, fet que s'ha de fer
constar a les observacions de la sol·licitud o no es tendrà en compte. Per poder realitzar l'activitat caldrà que hi
hagi un mínim de 20 persones inscrites. Si una persona substituta dels EAP vol participar a la formació una
vegada iniciada, ho podrà fer, encara que no tengui dret a certificació.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer els trets característics d'un infant amb TEA.
Detectar els signes d'alarma en el primer cicle d'educació infantil.
Construir un entorn acollidor al voltant d'un infant amb TEA (família, escola, entorn social, ...).
Donar estratègies educatives per emprar a l'escola, adients als infants amb TEA.
Adquirir estratègies d'acompanyament a les famílies d'infants amb TEA.

Continguts
Els trets característics del TEA.
Signes d'alarma 0-3.
Metodologies inclusives.
Estratègies educatives.
Estratègies adreçades a l'acompanyament de les famílies.

Metodologia
Formació teòrica combinada amb l'estudi de casos pràctics.
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Transferència
Els participants hauran de dissenyar una proposta per aplicar als alumnes de la seva aula, especialment amb els
que tenguin TEA.
Si el participant no té alumnat amb TEA, haurà de dissenyar una proposta amb metodologia inclusiva dirigida a
alumnat de primer cicle.

Lloc
CEP DE MANACOR

Horari
Dies 6, 13, 15 i 27 de febrer, de 17.30 a 20 h

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 8 a dia 21 de gener de 2018 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte
d'usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar
informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra
trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL
PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps
del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment
el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per
gestionar la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 23 de gener de 2018. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a
la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 23 a dia 28 de
gener de 2018 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera
per estricte ordre de preferència.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de la durada de l'activitat.
Elaboració i lliurament de la proposta dissenyada, abans de dia 30 de març, al correu electrònic
fmasesteva@dgice.caib.es.

Coordinació i informació
Francisca Mas Esteva
fmasesteva@dgice.caib.es
IEPI 971 17 77 49

Formador
Francisca Planas
Llicenciatura de Psicologia, Itinerari d'Especialització de Psicologia Clínica i de la Salut.
Expert Universitari en llenguatge oral i escrit en l'educació infantil i el primer cicle de primària: parlar, escriure i
imaginar a la primera infància.
Actualment treballa com a:
- Psicòloga del servei d'Unitats Volats d'Ajuda a la Integració per a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista:
intervenció directa dins l'aula, assesorament al personal docent, sensibilització als companys. Destinat a centres
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d'educació infantil, centres d'educació primària i Instituts d'Educació Secundària.
- Psicòloga Gabinet de Tractament Individual del Desenvolupament i del Servei d'Atenció Primerenca: sessions
d'estimulació individual i en grup, assessorament a les famílies de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista.
- Tallers d'Habilitats Socials per a nins amb Trastorn de l'Espectre Autista: sessions en petit grup.
- Equip d'Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació: equip multidisciplinar encarregat d'avaluar i
diagnosticar persones amb Trastorn de l'Espectre Autista.
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