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E N  C O L · L A B O R A C I Ó :  



Després de 25 anys, ens aturem 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 sorgeixen
principalment del nostre projecte de l'Educador
Itinerant, les hem volgut resumir en les 25 pràctiques
educatives que ens han resultat més eficaces.

El perquè d'aquesta jornada:



Continguts de
la jornada Conferència inaugural de

la Lda. Rosa Nicolau i
Palou.

Els trastorns del
neurodesenvolupament

a l'escola

Actuació des de l'escola
davant de la

interferència individual,
acadèmica i social TEA.

TEA, Trastorn de
l'espectre de l'autisme

A través de vídeos i
testimonis coneixerem el

programa més
emblemàtic de la

Fundació. La importància
de l'entorn vist des de la

neurociència.

Com aconseguir una
classe sensible

Què en sabem
actualment, com es

presenta a l'escola i com
podem intervenir

eficaçment.

TDAH, Trastorn per
dèficit d'atenció amb

hiperactivitat
Com podem reduir les
conductes desafiants o
explosives a través del

"Mètode de les Cistelles"

El comportament
desafiant o explosiu

Recopilatori de les
25 pràctiques



ROSA N ICOLAU I  PALOU

Psicòloga del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto - Juvenil de
l'Hospital Clínic 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.

Conferència inaugural:

I SABEL  RUB IÓ BADIA

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



Ponents:

Com aconsegui r
una c lasse

sens ib le
 

La ia  Sa lat  i  Fo i x

Psicòloga clínica i
Directora de

Programes de
Fundació Adana.

Com aconsegui r
una c lasse

sens ib le
 

Bea Mena Pu jo l

Pisicopedagoga,
mestre i Directora de

Fundació Adana.

TDAH ,  T rastorn  per
dèf ic i t  d 'a tenc ió

amb h iperact iv i ta t
 

I sabe l  Vargas
Montes

Psicòloga clínica infanto-
juvenil a Fundació ADANA

TEA ,  T rastorn  de
l 'espect re  de

l 'aut isme
 

Judi th  Comajoan

Psicòloga clínica
especialista en TEA a

Fundació Adana.

E l  comportament
desaf iant  o

exp los iu
 

I sabe l  Chávez
Cumpido

Pisicòloga especialista
en Trastorn de

conducta a Fundació
Adana.



Programa:

09:30h  Presentació. Isabel Rubió

09:45h  Conferència inaugural "Els Trastorns del neurodesenvolupament a l'escola"

10:30h   Pr`̀actiques per aconseguir una "classe sensible"

11:00h    Pausa pel cafè

11:30h    Pr`̀actiques per abordar el TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció amb Hiperactivitat)

12:00h   Pr`̀actiques per treballar el TEA (Trastorns de l'espectre de l'autisme)

12:30h   Pr`̀actiques per actuar davant del comportament desafiant o explosiu

13:00h   Recopilatori de les 25 pràctiques
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