
CURSO: EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN PERSOAS CON TRASTORNO 

DO ESPECTRO DO AUTISMO.  

COMO ATENDER, EDUCAR E PRESTAR APOIOS Á SEXUALIDADE DE  

NENOS, NENAS, ADOLESCENTES, MOZOS/AS E PERSOAS ADULTAS CON TEA. 

Curso recoñecido de interese sanitario pola Consellería de Sanidade 

Financiado por: Convenio de Colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación Autismo Ga-

licia para o desenvolvemento de actividades de formación, sensibilización e accesibilidade cognitiva no 

entorno sanitario. 

 

Data de realización: 12 e 13 de marzo de 2021 

Lugar de realización: Modalidad Online a través de ZOOM 

Horario: 
Venres 12 de marzo: 17:30 a 20:30 
Sábado 13 de marzo: 09:30 a 14:30 
 
Número de prazas: 100 
 
Destinatarios: O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades aso-
ciadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario 
interesados nos TEA. 
 
Prazo de inscrición: ata o 22 de febreiro  2021. Confirmaráselle a praza por correo electrónico e 

facilitaráselle número de conta bancaria para facer o ingreso. Teñen preferencia os profesionais e 

familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia. 

 

 

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE NO CURSO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJU01wybih_2rayB-wImP2gNXs2TQ8EAyksP92uDYksMpbQ/viewform


OBXECTIVOS: 

• Adquirir coñcementos así como estratexias que permitan a abordaxe da sexualidade tanto 

coas propias persoas con TEA como coas súas familias. 

• Adquirir habilidades que contribúan a que os nenos/as , adolescentes, mozos/as e persoas 

con Trastornos de Espectro do Autismo aprendan a coñecerse, a aceptarse e a expresar a 

súa sexualidade de modo que lles resulte satisfactorio, sendo a persoa tan protagonista como 

sexa posible da súa propia historia de vida. 

• Analizar estudar casos nos que a sexulaidade se presenta de xeito inadecuado, ou como pro-

blema, e atopar  pautas de actuación. 

• Adquirir habilidades que faciliten que os/as profesionais que traballan con persoas con TEA, 

se impliquen na educación sexual. Favorecer a coordinación e transversalidade, unificar crite-

rios nas intervencións e nalgúns casos a derivación. 

• Incorporar a intervención con familias de persoas con TEA, facilitando claves que faciliten a 

súa participación no proceso de atención e educación á sexualidade das persoas con TEA. 

 

DOCENTE: NATALIA RUBIO ARRIBAS 

Psicóloga clínica, Sexóloga, Pedagoga e Mestra en Educación Especial. Experta en Educación Se-
xual, asesoramento sexolóxico e terapia sexual e de parella. Experta en enfoque de xénero e igula-
dade. Experta en cognición, emoción e saúde. 
Presidenta Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad. Responsable Master Sexoloxía a distan-
cia UCJC e Mestra Master Oficinal Sexoloxía UCJC ( Universidade Camilo José Cela-Madrid). 
Colaboradora e asesora de Confederacións, Federacións  e entidades estatais e internacionais . 
Autora de publicacións e estudos de investigación referentes ao ámbito da atención e educación á 
sexualidade de persoas con discapacidade e /ou diversidade funcional 

 

 

 

PROGRAMA 

VENRES 12 DE MARZO 

MÓDULO 1. APROXIMACIÓN Á SEXUALIDADE HUMANA 

• O feito sexual humano. Os puntos de partida 

• Desenvolvemento evolutivo da sexualidade. Matices e peculiaridades 

• Actitudes de cara á sexualidade das persoas con TEA 

• Obxectivos de educar, atender e prestar apoio   

• Sexualidades, discapacidades e diversidades 

• Características e peculiaridades asociadas TEA 

• Dificultades e limitacións nas intervencións 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJU01wybih_2rayB-wImP2gNXs2TQ8EAyksP92uDYksMpbQ/viewform


MÚDOLO 2. ATENDENDO AS SÚAS DEMANDAS 

• Demandas relacionadas cos TEA 

• O papel dos profesionais  ( segundo os perfiles) e a educación sexual  

 

MÓDULO 3. ADAPTACIÓN DE CONTORNAS. XESTIÓN DE TEMPOS E ESPAZOS 

• A intimidade e o corpo desnudo 

• Espazos e momentos: o público e o privado 

• Establecer límites corporais-límites persoais 

• Orientacións éticas para a práctica profesional. Boas prácticas 

 

SÁBADO 13 MARZO 

MÓDULO 4. ANTE AS CONDUTAS INADECUADAS. PAUTAS DE ACTUACIÓN 

• Consideracións xerais. Inclusión e normalización 

• Programas de intervención e protocolos de actuación 

• Condutas obxecto de intervención 

• Exemplos e situacións concretas. Estudo de casos. 

 

MÓDULO 5. INTERVENCIÓN CON FAMILIARES E OUTROS AXENTES 

• O papel das familias na educación sexual 

• As familias ante as preguntas e ante o traballo nos centros 

• A familia ante as condutas inadecuadas 

• Claves para que den continuidade e colaboren 

• Colaboración con outros axentes sociais. Os recursos da contorna. 

 

MÓDULO 6. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA PROFESIONAIS 

• Introducción  á programación en educación sexual 

• Propostas de intervención en educación sexual 

• Materiais e recursos educativos para educación sexual 

• Deseño e adaptación de materiais e recursos específicos de apoio 

• Apoios. Productos de apoio 

• Ferramentas e instrumentos. Manuais de Boas prácticas 
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