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1.

DADES DE L’ENTITAT

Associació TEA (Asperger) Vallès Occidental
C/ del Mig, 11 – 08230 Matadepera
Sac.valleso@gmail.com
CIF: G65064727

2.

DESCRIPCIÓ DEL PRJECTE
MATERIAL PSICO-EDUCATIU PER LA INTERVENCIÓ
AMB INFANTS AMB AUTISME (TEA)

El present projecte té per finalitat la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes afectats
per Trastorns de l'Espectre Autista (TEA). Des de la constitució de l'entitat l'any 2008 ens hem
dedicat a l'atenció psicològica i social del col·lectiu.
L'objectiu principal del projecte és el d'augmentar les capacitats i les habilitats social dels
nens/es i joves amb Trastorn de l’espectre autista (TEA), facilitant així la seva inclusió social.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l'associació compta amb un equip de 4 psicòlegs experts
en el trastorn que realitzen atenció psicològica individualitzada i en grup.
Les intervencions amb els nens i nenes afectats contempla l'estimulació i el treball en diferents
àrees; cognitiva, comunicativa, social, conductual etc.
Per poder realitzar les intervencions psicològiques de manera adequada, i atenent al augment
de la demanada dels nostres serveis, ens és necessari l'adquisició de material psicopedagògic
i de diagnòstic per atendre millor als afectats i les seves famílies.
En els darrers anys el diagnòstic en els trastorns de l'espectre autista han millorat moltíssim,
realitzant-se cada vegada en edats més primerenques. Aquesta situació ha fet que les
demandes d'intervenció en infants afectats sigui cada vegada més alta. La presència de la
nostra entitat a la ciutat és cada vegada més rellevant. Ens coordinem i treballem en xarxa
amb l'Hospital Taulí, amb els equips d'assessorament psicopedagògics, amb centres escolars,
entre d’altres.
Per tal de poder atendre amb la qualitat que els nens i nenes i les seves famílies requereixen
ens és necessari adquirir equipament per les intervencions. Aquest equipament és
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principalment de material educatiu per la realització de les teràpies, i tests psicomètrics de
diagnòstic.

3. BENEFICIARIS
Els beneficiaris són nens i joves afectats per trastorns de l’espectre autista. Atenem a
nens a partir d’uns 4 anys fins a l’edat adulta.
La Síndrome d’Asperger, un dels anomenats trastorns de l’espectre autista, es un trastorn que
comporta una discapacitat per entendre el món social i per tant per relacionar-se amb l’entorn.
Aquestes dificultat que presenten les persones afectades dóna lloc a comportament
socialment inadequats, provocant problemes tant a la persona com a les seves famílies. Es fa
imprescindible, per tant, que els nens i joves afectats per aquest trastorn d’espectre autista
rebin suport psicològic. L’objectiu principal del suport psicològic es el de augmentar
l’autonomia dels afectats, dotant-los d’eines i estratègies d’interacció social. Només
amb una bona intervenció professional podrem evitar aïllament social, baixa autoestima,
trastorns severs com la depressió, l’ansietat, o inclòs el suïcidi.

4. CALENDARI
Aquest projecte es realitza partir de Gener 2018 fins al Desembre 2018.

5. MITJANS TÈCNICS
Recursos Humans: 4 psicòlegs (1 en nòmina i 3 professionals autònoms)
Material: Material de diagnòstic, psicopedagògic i terapèutic, material d’oficina, 3 ordinadors,
una impressora, Internet, subministres bàsics, etc.
Infraestructura: Comptem amb una sala d’us exclusiu per nosaltres al Hotel d’entitats Rogelio
Soto, a Sabadell, i amb un centre d’atenció amb 3 despatxos i sala d’espera, a Terrassa.
Necessitem ampliar el material de diagnòstic i intervenció que tenim. Necessitem adquirí
principalment el Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V (WISC-V,) per tal de
poder valorar les capacitats cognitives dels afectats i poder planificar les intervencions de
manera més acurada i efectiva.
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6. PRESSUPOST

CONCEPTE

IMPORT

Material de diagnòstic

1.000,00€

TOTAL

1.000,00€
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