III Jornades sobre el Trastorn de
l´Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF)
SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL:
Un llarg camí per recórrer
*Reconeguda com a Activitat Formativa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Dies 2 i 3 de juny 2018

INSCRIPCIONS

Palau Macaya
(Passeig de Sant Joan, 108; 08037 Barcelona)

El preu de la inscripció és de 50€ per a no socis i
40€ per a socis
Els tallers per a infants estan oberts tant a nens
amb TEAF com no (germans, familiars, amics,
etc.) i tenen un cost de 5€/nen
El preu inclou: inscripció a les Jornades, dinar de
dissabte i pauses de cafè de dissabte i diumenge
La inscripció quedarà confirmada en rebre la
transferència al següent número de compte:
ES83 2100 0287 3002 00809250

Sala d’exposició: envia’ns el teu pòster,
projecte o treball audiovisual per col·locar-lo
a la sala d’exposicions

COMITÈ ORGANITZADOR

COL·LABORADORS

DISSABTE 2 DE JUNY

DIUMENGE 3 DE JUNY

8:30

Entrega de documentació

8:30

Entrega de documentació

9:00

Inauguració de les III Jornades de TEAF: Benvinguts!
Itziar Izuel (presidenta de l’Associació SAFGroup), Óscar García-Algar (cap de
Servei de Neonatologia, Hospital Clínic-Maternitat, coordinador del GRIE)

9:00

9:30

Sessió Inaugural
Víctor Küppers (llicenciat en ADE, Doctor en Humanitats i formador)

10:30

Nou horitzons en l’abordatge del TEAF
Agnès Russiñol (directora de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció)

Presentació i inici del Taller 1
Pares: Millorem la relació amb els nostres fills. Maite Villalón
(psicòloga i coordinadora de pràctiques a CEE Professionals Mare de Déu
de Montserrat) i Juan Bakri (psicòleg i coordinador del centre
ocupacional de Fundació Privada Iris)
Nens i adolescents: Treball de la motricitat, la coordinació i treball
de grup a través de la percussió. Percumania
Educadors: Aprendre per ensenyar: la gestió del TEAF a l'aula. Marta
Astals (psicòloga del GRIE)

11:00

Cafè relacional

11:30

Presentació i inici del Taller 2
Pares: Addiccions: què podem fer per prevenir-les i afrontar-les?
Rosa Díaz (psicòloga clínica del Servei de psiquiatria i psicologia infantojuvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona)
Nens: Taller de robòtica amb Lego per a enfortir habilitats socials
en persones amb TEAF. Johan Martínez (tècnic superior en Animació
Sociocultural, formador de Robòtica Educativa) i Rocío García (mestra
d’educació especial, màster en Neuropsicologia educativa i formadora
de Robòtica Educativa)
Adolescents: Habilitats socials per a la vida adulta adreçat a
persones amb TEAF. Maite Villalón (Psicòloga i coordinadora de
pràctiques a CEE Professionals Mare de Déu de Montserrat) i Juan Bakri
(Psicòleg i coordinador del centre ocupacional de Fundació Privada Iris)
Educadors: sessió vivencial pel treball de la inclusió a l’aula

13:30

SAFGroup a nivell nacional: delegacions de Barcelona i Madrid
Carme Sànchez (secretària de SAFGroup, representant de la delegació
de Barcelona) i Pilar Alemany (vocal de la delegació de Madrid)

11:00

Cafè relacional

11:30

El Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal
- Què sabem del TEAF? Com afecta l’alcohol? Vicente Andreu i Andrea
Fernández (bioquímic i biòloga, investigadors del GRIE)
- Tractament farmacològic del TEAF. Núria Gòmez (psiquiatra de l’Hospital
Vall d’Hebron)
- Tractament psicològic del TEAF. Marta Astals (psicòloga del GRIE)
- Presentació App diagnòstica del TEAF (Visual TEAF). Óscar García-Algar

13:30

I quan siguin grans què? Discapacitat, dependència i incapacitat
Andreu Orofino (advocat del Col·legi de l’Advocats de Barcelona, membre de
la “Red de Juristas Plena Inclusión”)

14:30

Experiències de persones amb TEAF
Reportatge audiovisual d’infants i adolescents amb TEAF

14:45

Dinar relacional

15:45

Taula rodona sobre Educació (moderadora: Adriana Bastons)
Marga Muñiz (orientadora educativa i terapeuta, presidenta de l’Associació
Tolerància Zero), Rocío García (mestra d’educació especial, màster en
Neuropsicologia educativa)

17:00

Cafè relacional

17:30

La ciberseguretat

18:00

La importància de l’esport en la discapacitat
Sylvana Mestre (directora internacional de Play&Train)

18:30

Acte de clausura primer dia de les Jornades

14:00

Conclusions finals i clausura
Itziar Izuel i Óscar García-Algar

