NO SENSE ELS
MEUS PARES
Taula rodona i curs

1. TAULA RODONA (ACTIVITAT GRATUÏTA)
NO SENSE ELS MEUS PARES.
Llenguatge i família a la primera infància
Participants:
Bàrbara Oliver (logopeda de l’SVAP); Josep A. Pérez
(professor de la UIB); Associació Aproscom, i representant
de les famílies.
Coordina: Miquela Sastre Vidal (Aelfa i Clib)
Hora i lloc: Divendres 7 d’abril 2017, 18-20h. Edifici Sa Riera

2. CURS
Docent:
Pilar Graset Forasté
Llicenciada en Ciències de l’Educació i logopeda, especialista
en teràpia familiar. Co-fundadora del CDIAP Baix Camp i Priorat (Reus).
Durada: 9 hores (Sol·licitats els crèdits de formació)
• Divendres 7 d’abril 2017: Taula rodona: 18-20 h
• Dissabte 8 d’abril de 2017: de 9.30 a 14.30h
• Treball no presencial (previ i posterior al curs): 2h
Lloc: Edifici Sa Riera. c/ Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

Continguts
1. Els procediments d’acollida, avaluació i intervenció. (El lloc de
l’infant i el lloc dels pares).
2. Procediments per la intervenció precoç amb les famílies dels infants
amb retards de llenguatge. (Com ens hi posem??)
a. Enfocament social-pragmàtic: programa Hanen. Treball individual i amb grups de pares.
b. Estratègies d’interacció i comunicació.
c. El vídeo feedback: una eina essencial en la nostra pràctica.
d. El saber dels adults: Experiències, coneixements, creences i
valors
e. Eines per a crear i sostenir la confiança pares-terapeuta.
3. Diferents mirades vers les dificultats dels fills: conseqüències en la
vinculació pares-fill. (O... quan les coses es compliquen)

INSCRIPCIÓ
Per formalitzar la inscripció, és necessari sol·licitar prèviament plaça
via email a AELFA-IF: aelfa@aelfa.org , indicant el títol del curs, nom,
llinatges i telèfon de contacte.
El pagament s’ha de fer una vegada s’ha confirmada la plaça.

Preu:
Logopedes col. legiats del CLIB i socis d’AELFA

40 €

Estudiants

40 €

Altres

60 €

Pagament:

Metodologia

Transferència bancària al Cte.: ES07 2100 3225 692200183238.
Enviar resguard de pagament a aelfa@aelfa.org

El taller inclourà la presentació de continguts i vídeos.
Utilitzarem rol playing i treball en petits grups per a aplicar
els continguts des de la vivència

Avaluació
Participació activa en les sessions de treball. Els participants
complimentaran un qüestionari inicial i un d’avaluació en
acabar el curs.

Criteri de selecció: per ordre d’inscripció
PLACES LIMITADES

