
 

Benvolgudes i benvolguts, 

S’acosta el 2 d’abril, Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme.  

Des del Centre Fem Camí de Vilafranca i l’Associació Autisme amb Futur, aquest any volem continuar donant visibilitat i 

conscienciació al Trastorn de l’Espectre Autista, dins del nou Centre de Recursos per l’Autisme del Penedès i Garraf (de l’Associació 

Autisme amb Futur) que s’ha iniciat aquest 2020. 

Aquest any no es possible les jornades presencials que oferíem, ni la festa de l’Autisme que cada any organitza l’Associació i on l’any 

passat va ser anul·lada, però aquest 2021 volem continuar compartint amb vosaltres aquest dia, fent la setmana de l’Autisme, just 

després de Setmana Santa! 

Del 6 al 11 d’abril, es dedicarà a donar el màxim de visibilitat al TEA, compartint històries, bones pràctiques, xerrades, articles, 

informacions d’interès sobre el Trastorn de l’Espectre Autista a les xarxes socials i de forma telemàtica, i sempre dedicat a la millora 

de la qualitat de les persones amb TEA i la plena inclusió escolar i social. 

I què millor iniciar una campanya en l’àmbit educatiu amb la participació dels infants i/o adolescents, on poder donar un espai de 

visualització i sensibilització a totes les escoles i serveis del Penedès i Garraf. 

Us animem a participar amb aquesta proposta d’activitat que us fem arribar en el document adjunt! 

 

Moltes gràcies per avançat!!  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Actualment ens 
trobem en una 

prevalença d’1 de 
cada 100 

naixements. 

TEA

Trastorn 
neurobiològic.

Alteracions en el 
desenvolupament 

de diverses 
funcions del 

sistema nerviós 
central.

Afectació en la 
percepció i 

processament de la 
informació,i en la 

cognició social

Presenten 
dificultats en l'àrea 

comunicativa i 
social. 

Poden presentar 
Hipo/Hipersensibili

tats

Parlem d'Espectre, 
on poden presentar 

diferents 
símptomes, 

trastorns associats, 
graus i nivells de 

suport.

Poden presentar 
comportaments 

repetitius, 
interessos 
restringits i 

esteriotípies

Avui en dia s’ha demostrat 

que una detecció precoç, 

una intervenció psico-

educativa especialitzada i 

amb els suports i recursos 

necessaris i adequats, 

milloren molt 

significativament el 

pronòstic i qualitat de vida 

de les persones amb TEA. 

 

 

 

 

El TEA és un trastorn 

permanent, cosa que no té 

cura, però poden millorar la 

seva qualitat de vida, són 

ciutadans de ple dret que 

s’han de garantir els 

suports necessaris en tots 

els àmbits per la inclusió 

educativa, laboral i social. 

 



 

Expliquem les coses 
de forma clara i 

detallada, i si m'ho 
expliques visualment 

millor. Sóc un gran 
aprenet visual.

Ajuda'm a organitzar-me 
en el temps, amb 

estructuració i 
anticipació.

Les rutines són 
necessàries per mi, 

ajuda'm amb horaris, 
agendes i seqüències 

visuals

Les meves 
estereotípies són 
necessaries per 

regular-me 
emocionalment; 
deixem aquests 

espais, els necessito.

Tinc interès amb 
relacionar-me, però 
necessito ajuda per 

comprendre les 
relacions socials, 
com ho he de fer, 

ajuda'm pas per pas.

Tinc moltes 
capacitats, ajuda'm a 

potenciar-les amb 
escolta i respecte, i 
no només miris les 
meves dificultats.



mailto:infofemcami@gmail.com
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