CURSO 1:
COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS
DE APOIO AO ALUMNADO
NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

A comprensión e apoio a persoas no espectro do autismo é, sen dúbida, un dos temas que continúa espertando maior interese en diversos ámbitos: sanitario, social, e tamén educativo. Na actualidade estímase que 1 de cada 100 persoas estarían no espectro do autismo.
Esta gran prevalencia ten tamén o seu reflexo nas aulas, o que converteu case en excepción o
docente que non teña ou vaia a ter un alumno ou alumna con algún grao de autismo en clase.
A comprensión da particular forma de estar no mundo, estilo cognitivo, forma de relacionarse, e
puntos fortes e retos destes nenos e nenas por parte de toda a comunidade educativa, será clave para proporcionarlles a atención e apoios especializados que garantan a súa igualdade de
oportunidades na vida escolar, aprendizaxes académicas e benestar emocional.

Data de realización: 25 SETEMBRO 2021
Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30
Lugar: Sede A Fundación. Rúa do Vilar nº 19. 15705 Santiago de Compostela

PROGRAMA
1.

Comprender á persona. O espectro do autismo.

2.

Estilo cognitivo e as súas implicacións nos procesos de aprendizaxe

3.

Formando o fundamental equipo de apoio.

4.

A preparación da chegada do alumno/a á escola.

5.

Creando unha contorna amigable: establecendo relacións positivas, estructuración,
anticipación e adaptacións

6.

Principais estratexias de intervención para a aprendizaje en diversas áreas académicas.

7.

A lectoescritura.

8.

As explicacións orales.

9.

A aprendizaje cooperativa.

10. Os exámes
11. As excursións e días especiais
DOCENTE: MARLENE HORNA CASTIÑEIRAS
Psicóloga, especialidade Clínica e Social e habilitación sanitaria. Máster en Atención Temperá e
Diploma de Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde fai vinte
anos apoia a nenos e nenas e adolescentes no Espectro Autista e ás súas familias. Comezou a
súa traxectoria profesional na Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de
Compostela e continuou como orientadora dun colexio específico da asociación ASPANAES. Na
actualidade, traballa de maneira particular e dentro da a Unidade de Apoio Ambulatorio (UAM)
da asociación BATA, en ambas as actividades presta apoio a persoas no Espectro do Autismo e
ás súas familias nas súas contornas naturais (fogar, escola, comunidade). Posúe, ademais, unha
ampla experiencia como docente adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas institucións, asociacións e universidades.
DESTINATARIOS
O curso está dirixido preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación
Autismo Galicia.

CURSO 2:
HABILIDADES SOCIAIS
NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
O mundo social é un complexo armazón de relacións cheo de matices, regras non escritas e
excepcións, especialmente difícil de comprender e manexar para as persoas no Espectro do
Autismo. Parte destas dificultades derívanse dun estilo cognitivo particular; da “cegueira ao
contexto” nun mundo social no que todo depende do lugar, a persoa coa que che relaciones
e o momento; das dificultades para comprender as emocións propias e alleas; para coñecer
o que os demais pensan, desexan e as súas intencións; e dos problemas coa linguaxe de
relación interpersoal e a comunicación non verbal.
Por iso, o adestramento en habilidades sociais, terá que pasar pola comprensión e intervención en todos estes factores para a consecución do fin último: apoiar á persoa no espectro
do autismo no establecemento e mantenmimiento de relacións persoais satisfactorias que
contribúan ao seu desenvolvemento persoal e aumenten a súa calidade de vida e felicidade.

Data de realización: 16 OUTUBRO 2021
Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30
Lugar: Sede A Fundación. Rúa do Vilar nº 19. 15705 Santiago de Compostela

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A importancia das habilidades sociais no ámbito dos TEA
A importancia de traballar as habilidades sociais
A comprensión e intervención sobre as emocións e benestar emocional.
Comprender a mente dos demáis e cómo influir en ela.
A comunicación e a linguaxe verbal e non verbal.
Os recreos escolares.
O acoso escolar o bullying.

DOCENTE: MARLENE HORNA CASTIÑEIRAS
Psicóloga, especialidade Clínica e Social e habilitación sanitaria. Máster en Atención Temperá e Diploma de Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde
fai vinte anos apoia a nenos e nenas e adolescentes no Espectro Autista e ás súas familias.
Comezou a súa traxectoria profesional na Unidade de Atención Temperá da Universidade de
Santiago de Compostela e continuou como orientadora dun colexio específico da asociación
ASPANAES. Na actualidade, traballa de maneira particular e dentro da a Unidade de Apoio
Ambulatorio (UAM) da asociación BATA, en ambas as actividades presta apoio a persoas no
Espectro do Autismo e ás súas familias nas súas contornas naturais (fogar, escola, comunidade). Posúe, ademais, unha ampla experiencia como docente adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas institucións, asociacións e universidades.
DESTINATARIOS
O curso está dirixido preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con
persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á
Federación Autismo Galicia.

Curso 3:
COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE
AS CONDUTAS PROBLEMÁTICAS
NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO:
O APOIO CONDUTUAL POSITIVO

Comprender as conductas problemáticas coma o xeito en que unha persona trata de cubrir unha necesidade que experimenta (algo que necesita, desea, quere evitar, etc.) en un contexto
determinado.
Descubrir os motivos das conductas problemáticas.
Aprender estratexias de ensinanza de habilidades ó alumno no espectro, e deseñar e por en
marcha as adaptacións oportunas na contorna que fagan a conducta problemática innecesaria.
Como actuar en caso de producirse unha crise.

Data de realización: 6 NOVEMBRO 2021
Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30
Lugar: Sede A Fundación. Rúa do Vilar nº 19. 15705 Santiago de Compostela

PROGRAMA
1- Aspectos clave sobre o comportamiento e a conducta problemática.
Que consideramos conducta problemática
Por qué se repiten?
A conducta problemática cubre una función para la persona
O papel del contexto.
A pouca ou nula eficacia dos castigo
Outros aspectos clave na comprensión da conduta problemática.
2- A intervención en crises. Fases das crises e estratexias.
Fase desencadenante
Fase de intensificación

Fase de explosión
Fase de recuperación.
3- A avaliación da conduta problemática
Definir as conducta problemáticas.
A entrevista estructurada.
A observación sistemática: Scatter Plot y o análise ABC.
Estratexias para a recollida de información.
Formulación de hipótesis.
Elaboración del plan e seguimiento.
4. Intervencións proactivas para previr a aparición da conduta problemática.
DOCENTE: MARLENE HORNA CASTIÑEIRAS
Psicóloga, especialidade Clínica e Social e habilitación sanitaria. Máster en Atención Temperá e
Diploma de Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde fai vinte
anos apoia a nenos e nenas e adolescentes no Espectro Autista e ás súas familias. Comezou a
súa traxectoria profesional na Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de
Compostela e continuou como orientadora dun colexio específico da asociación ASPANAES. Na
actualidade, traballa de maneira particular e dentro da a Unidade de Apoio Ambulatorio (UAM)
da asociación BATA, en ambas as actividades presta apoio a persoas no Espectro do Autismo e
ás súas familias nas súas contornas naturais (fogar, escola, comunidade). Posúe, ademais, unha ampla experiencia como docente adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas
institucións, asociacións e universidades.
DESTINATARIOS: O curso está dirixido preferentemente a profesionais do ámbito educativo
que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades
asociadas á Federación Autismo Galicia.

INSCRICIÓN
CURSO 1: COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS DE APOIO
AO ALUMNADO NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO
MATRÍCULA UNIDAD: 65€

INSCRÍBETE: PREME AQUÍ

CURSO 2: HABILIDADES SOCIAIS NO TRASTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO
MATRÍCULA UNIDAD: 65€

INSCRÍBETE: PREME AQUÍ

CURSO 3: COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE AS
CONDUTAS PROBLEMÁTICAS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO
MATRÍCULA UNIDAD: 65€

INSCRÍBETE: PREME AQUÍ

INSCRICIÓN NOS TRES CURSOS
PREZO REDUCIDO: 160 EUROS
E PREFERENCIA NA ASIGNACIÓN DE PRAZAS

INSCRÍBETE: PREME AQUÍ

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.
981 589 365
info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org

