
Dissabte 8 de maig de 2021, de 9.30 a 13.30 h

Adreçat a professionals de l’educació i a famílies
A càrrec de Sara Grela, psicòloga sanitària

JORNADA DE FORMACIÓ

Transtorn de l’espectre de l’autisme

PER UNES ESCOLES  
INCLUSIVES

JORNADA EN LÍNIA
Cal inscripció prèvia abans del 30 d’abril

Reserva de places per a les famílies: educacio@montcada.org
Reserva de plaça per al professorat: a8930039@xtec.cat

TEA 



SARA GRELA MIRONES, psicòloga sanitària especialitzada 
en el suport a persones en l’espectre de l’autisme.
Va començar la seva trajectòria professional a 
l’Asociación BATA, donant suport en entorns naturals 
(llars, centres educatius...) a infants amb TEA i a les 
seves famílies.
En l’actualitat, realitza funcions d’avaluació, diagnòstic  
i orientació familiar en el Centro Médico Quirón Salud  
d’A Coruña, tot compatibilitzant aquestes funcions amb 
el suport a nens i nenes amb TEA de manera particular. 
Posseeix una àmplia experiència docent en formació  
al professorat sobre temàtiques relacionades  
amb TEA i inclusions educatives.

TOT CREANT ESCOLES INCLUSIVES: ESTRATÈGIES 
EDUCATIVES PER A NENS I NENES AMB TEA
Per què el meu alumnat sembla destacar en unes coses i, en canvi, li 
costen tant altres coses? Estic adaptant correctament els continguts 
acadèmics? Com puc donar-li suport per gestionar determinats 
comportaments? Per on haig de començar per treure el màxim partit del 
meu alumnat? Com puc fomentar la seva participació a l’aula i en els patis?
Aquestes són algunes de les preguntes que, molt sovint, es plantegen 
docents de nens i nenes amb TEA. Infants amb una forma diferent de 
processar la informació i disposats a aprendre, participar i gaudir de 
l’escolarització igual que la resta de l’alumnat.Al llarg del curs, s’aprofundirà en el perfil cognitiu de l’alumnat amb 
TEA i es compartiran estratègies pràctiques perquè l’aprenentatge, 
la participació i la convivència a les escoles sigui cada vegada més 
enriquidora.

PROGRAMA
1. Tot comprenent les persones amb TEA

1.1 Què has de saber sobre mi? 

1.2 Què necessito de tu?

2.  Cap a una inclusió acadèmica real

2.2 Adaptació de l’entorn físic 

2.3 Ús adequat de les agendes 

2.4 Adaptació de materials acadèmics 

2.5 Estratègies educatives per facilitar l’aprenentatge 

3. Comunicació i habilitats socials

3.1 Desenvolupament de la comunicació  

i de les habilitats socials 

3.3 Com integrar l’ensenyament d’aquestes habilitats  

en la dinàmica escolar 

4. Jo també vull gaudir amb els meus companys 

4.1 Dinàmiques inclusives en l’alumnat 

4.2 Ensenya’m a jugar i ensenya’ls a jugar amb mi

4.3 Els patis


