IKASTAROA
INTEGRAZIO SENTSORIALA ETA AUISMOAREN EZAUGARRI
NUKLEARRAK
Terapia okupazionalaren ekarpenak TEA duten pertsonen
ulermenean eta ongizatean

Integrazio sentsorialak, terapia okupazionalaren praktika modelo
gisa, jatorri dauka A. Jean Ayres doktoreak egindako lanean. Ayres
doktorea Terapeuta okupazionala eta neurozientzietako ikertzailea
zen, eta doktoretza-ondoko lana Los Angeleseko Kalifornia
Unibertsitateko
Garuna
Ikertzeko
Institutoan
egin
zuen.
Integrazio sentsoriala " sentsazioak integratzeko eta erabiltzeko
gaitasuna" da, eta ingurunetik jasotzen ditugun sentsazioei zein
norbanakoaren gorputzetik jasotzen ditugun sentsazioei dagokie.
Ayres
doktoreak
Autismoa
duten
pertsonen
prozesamendu
sentsorialeko zailtasunak identifikatu zituen, eta arrakastaz aplikatu
zizkien populazio horri integrazio sentsorialeko tratamenduprintzipioak. Gaur egun, Estatu Batuetan, integrazio sentsoriala da
Autismoa duten pertsonen familiek beren umeentzat gehien eskatzen
duten esku-hartzea da.
Gaur egun, mundu osoan onartzen da Autismoaren espektroko
nahasmenduak dituzten pertsonek desberdintasunak dituztela
sentsazioak modulatzeko moduan, DSM-5 dokumentuan isladatzen
den bezala.
Desberdintasun sentsorial hauek ezagutzea eta Autismoa duten
pertsonen esperientzian duten eragina ulertzen ikastea beharrezkoa
da beraiekin lan egiten duten profesionalentzat edota haiekin bizi
direnentzat ere.
Ikastaroaren helburuak:




Integrazio sentsorialeko prozesuak haurren garapenean duen
funtzioa ezagutzea.
Integrazio sentsorialeko zailtasunek garapenean duten eragina
ezagutzea.
Autismoa duten pertsonen integrazio sentsorialeko ezaugarriak
ezagutzea.
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Autismoa duen pertsonak bere bizitzako jardueretan duen
ongizatea eta parte-hartzea bultzatzeko estrategia sentsorialak
eta ingurumen-aldaketak ezagutzea.
Terapia okupazionalaren rola ezagutzea, integrazio sentsoriala
esku-hartze modeloa erabiliz, Autismoa duten pertsonen partehartzea sustatzeko.

Irakaslea
Judith Abelenda MS/OTR.
1985ean Buenos Airesen terapeuta okupazional gisa graduatu zen.
Osasun mentalean espezializatu zen Osasun Mentaleko Diziplinarteko
Egoitzan, nahasmendu psikiatriko larriak zituzten haur, nerabe eta
gazteekin lan eginez.
Okupazio Terapiako Zientzietako Masterra lortu zuen Illinoiseko
Unibertsitatean (Chicago, UIC), eta bertan Gary Kielfhofner
doktorearen ikerketa-laguntzailea izan zen.
Zenbait urtez Illinoiseko (AEB) arreta goiztiarreko programan lan egin
zuen, esku-hartze ereduak lehen haurtzaroko arretan integratuz.
Terapeuta okupazionalak haur txikiekin egiten duen lanari buruzko
ikastaro ugari eman ditu.
Kalifornian (AEB), OT610 izeneko unibertsitate ikastaroa egin zuen.
Jean Ayres doktoreak 1977an sortutako lau hilabeteko ikastaro trinko
hau Kaliforniako Hegoaldeko Unibertsitatean egiten da, integrazio
sentsorialeko teoria eta esku-hartzea integratuz.
2013 eta 2014 artean, Autismoko Praktika Aurreratuaren Ziurtagiria
egin zuen Thomas Jefferson Unibertsitateko terapia okupazionaleko
fakultatean (Pennsylvania, AEB),
Zoe Mailloux
doktorearen
babespean.
Aditua eta prestatzaile burua da DIRFloortime® modeloan.
Gimbernat Unibertsitate Eskoletako Logopedia graduko irakasletaldeko kide da, eta irakasle gonbidatua da Vienako SeminarInstitut
delakoan (Austria). Hainbat artikulu idatzi ditu parekideek
arbitratutako argitalpen zientifikoetarako, populazio desberdinei
terapia
okupazionala
aplikazioari
buruz.
Bere denbora profesionala Uutchi Desarrollo Infantil zentroko
jarduera klinikoaren eta irakaskuntza-jardueraren artean banatzen
du, profesionalei eta senideei hitzaldiak eta prestakuntza-ikastaroak
emanez haurren garapenari, jolasari, arreta goiztiarrari eta integrazio
sentsorialari buruz Espainian, Europan eta Hego Amerikan.
Garatu Haurraren Garapenerako Zentrua. Isasi kalea 30 behea, Eibar. 943254616

2

Hartzaileak
Pediatrak, logopedak, psikologoak, neuropsikologoak, pskiatrak,
fisioterapeutak, terapeuta okupazionalak, irakasleak, PTak, hezkuntza
bereziko hezitzaileak.
Lekua
Webinar. Plataforma birtual baten bitartez egingo da, eta link baten
bidez konektatu beharko da. Linka posta elektronikoz bidaliko da.
Datak eta ordutegia
2021eko maiatzaren 21, 22 eta 23a.



Maiatzaren 21ean, ostirala, 16: 00etatik 20: 00etara.
Maiatzak 22, larunbata eta 23, igandea, 10: 00etatik 14:
00etara.

Programa
Ikastaroa zortzi atal nagusitan banatuko da:













Zer da Integrazio Sentsoriala?
Teoriaren oinarrizko oinarriak.
Zentzumen
propiozeptiboak,
bestibularrak
eta
taktilak
garapenari egiten dioten ekarpena.
Zer ikusten dugun integrazio sentsorialeko prozesua modu
tipikoan garatzen ez denean.
Nolakoa da terapia okupazionalaren integrazio sentsorialeko
esku-hartzea.
Desberdintasun sentsorialak Autismoan eta hauek komunikaziozailtasunei, zailtasun sozialei eta interes murriztuei/jokabide
estereotipatuei egiten dieten ekarpena.
Integrazio sentsorialeko zailtasunak dituzten Autismoa duten
pertsonen
parte-hartzea
bultzatzeko
erabil
daitezkeen
ingurumen-aldaketak.
Beste profesional batzuek eta familiek erabil ditzaketen
estrategia
sentsorialak,
prozesamendu
sentsorialeko
zailtasunak dituzten Autismoa duten pertsonen garapena eta
parte-hartzea bultzatzeko.
Integrazio sentsorialaren tratamendua Autismoan terapia
okupazionaletik.
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Prezioa
140€
Izen ematea eta ordainketa modua
Izena emateko eta ikastaroan plaza bat erreserbatzeko, beharrezkoa
da
emailez
idazkaritza@garatu.info-ra
inskripzio-orria
beteta
bidaltzea, NANaren kopia bat eta banku-transferentziaren egiaztagiria
eranstea. Izen-ematea matrikularen ordainketa formalizatzen den
ordenaren araberakoa izango da.
Matrikula Laboral Kutxaren kontu korronte honetan ordainduko da:
ES48 3035 0023 90 0230090411.
Ikaslearen izen-abizenak eta "TEA&IS ikastaroa"
adieraziz.
Matrikulatzeko azken eguna, 2021eko maiatzaren 10 da.

kontzeptua

Baldintzak
Erreserba ordaintzean, ikastaroaren baldintzak onartzen dira.
Ikasleak izen-ematea ezeztatzea onartzen da apirilaren 21a baino
lehen, eta inskripzioaren% 80 itzuliko da. Data horretatik aurrera ez
da ordaindutako zenbatekoa itzuliko.
Gutxieneko parte-hartzaile kopururik ez badago, antolakuntzak
ikastaroa eteteko eskubidea izango du, eta inskripzioaren zenbateko
osoa itzuliko da.
Antolakundea ez da arduratuko berarekin zerikusirik ez duten
arrazoiengatik gertatzen diren ezerezteez.
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