Jornada Fundació ADANA

25 Anys,
25 Pràctiques

DISSABTE 15 D'OCTUBRE DE 2022

El perquè d'aquesta
jornada:

Després de 25 anys ens autrem a reflexionar sobre quines han estat les
millors intervencions o pràctiques a l'escola davant de nens i joves amb
trastorns del neurodesenvolupament i/o de la conducta, com el TDAH o el
TEA. Aquestes experiències, que surgeixien principalment del nostre projecte
de l'educador itinerant, les hem volgut resumir en les 25 pràctiques
educatives que ens han resultat més eficaces.

Continguts de
la jornada

Els trastorns del
neurodesenvolupament a
l'escola
Conferència inaugural de la Lda.
Rosa Nicolau i Palou.

TDAH, Trastorn per dèficit
d'atenció amb hiperactivitat

TEA, Trastorn de l'espectre de
l'autisme

El comportament desafiant o
explosiu

Qué en sabem actualment,
com es presenta a l'escola i
com podem intervenir
eficaçment.

Actuació des de l'escola davant
de la interferència individual,
acadèmica i social TEA.

Com podem reduir les conductes
desafiants o explosives a través
del "Mètode de les Cistelles"

Com aconseguir una classe
sensible
A través de videos i testimonis
coneixerem el `programa més
emblemàtic de la Fundació. La
importància de l'entorn vist
des de la neurociència.

Recopilatori de les
25 pràctiques

Conferència inaugural:
ROSA NICOLAU I PALOU
Psicòloga del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto - Juvenil de l'HospitalClínic i
Provincial de Barcelona, i membre del Comitè Assessor de Fundació Adana des del seu

origen, obrirà la jornada amb la conferència: Els trastorns del neurodesenvolupament a
l'escola.

ISABEL RUBIÓ BADIA
Presentació a càrrec de la Sra. Isabel Rubió, Presidenta de Fundació ADANA.

Ponents:

Com aconseguir una
clase sensible

Com aconseguir una
classe sensible

TDAH, Trastorn per dèficit
d'atenció amb hiperactivitat

TEA, Trastorn de
l'espectre de l'autisme

El comportament
desafiant o explosiu

Laia Salat i Foix

Bea Mena Pujol

Isabel Vargas Montes

Judith Comajoan

Isabel Chávez Cumpido

Psicòloga clínica i Directora de
Programes de Fundació Adana.

Pisicopedagoga, mestre i Directora
de Fundació Adana.

Psicòloga clínica infanto-juvenil a
Fundación ADANA

Psicòloga clínica especialista en TEA
a Fundació Adana.

Pisicòloga especialista en Trastorn
de conducat a Fundació Adana.

09:30h Presentació. Isabel Rubió.
09:45h Conferència inaugural "Els Trastorns del neurodesenvolupament a l'escola".
10:30h Ponència "La classe sensible".

Programa:

11:00h

Pausa pel cafè.

11:30h

Ponència "TDAH, Trastorn per dèficit d'atenció amb Hiperactivitat".

12:00h Ponència "TEA, Trastorn de l'espectre de l'autisme".
12:30h Ponència "El comportament desafiant o explosiu".
13:00h Recopilatori de les 25 pràctiques.
13:30h Cloenda.

Data
Dissabte 15 d'octubre de 2022

Espai de celebració
Espai Caixa Forum (Barcelona)

Inscripció

Per a incriure's

Accés grauït

Incripció gratuïta a:
https://www.adanajornadas.org/

