L’Associació TEAdir gestiona el Centre TEAdirTerrassa. Va ser creada sense ànim de lucre l'any
2010 per pares, mares i familiars de persones amb
Trastorn de l'Espectre Autista.
L'autisme continúa sent un enigma per a nosaltres
quan ens trobem amb les dificultats dels nostres
fills i filles per a mantenir un vincle amb els altres.
Creiem en la pluralitat d'abordatges educatius i
terapèutics per a l'autisme i treballem per a que la
nostra sensibilitat com a pares i mares estigui
representada social i políticament.
Desitgem que els nostres fills (nens, adolescents i
adults) aconsegueixin un lloc en el món i visquin
una vida plena. Per ajudar-los en això posem en
marxa serveis que, com a societat, ens calen.

Centre TEAdir Terrassa
Carrer Portal Nou, 39 1r pis, 08221 Terrassa
Contacte : 937007282
(de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30 i de 16 a 20h)
associacioteadir@gmail.com

www.associacioteadir.org
Facebook: @TEAdirCatalunya
Instagram:@teadir_catalunya
Twitter: @TEAdir

• Unitat de suport per a nens, adolescents i adults
• Centre d’interessos per a l’autisme
• Espai de trobada i acompanyament per a les
famílies
Psicologia, psiquiatria, logopèdia, musicoteràpia,
psicomotricitat, teràpia ocupacional, fisioteràpia

Associació TEAdir de pares, mares i familiars de
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
(Autismes i Síndrome d’Aperger)
www.associacioteadir.org

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
TALLER D’INFORMÀTICA
de 8 a 16 anys
Dimecres tarda
A TEAdir Barcelona
TALLER DE VINCLES
de 6 a 12 anys
Dimarts i dijous tarda
A TEAdir Barcelona

ACOMPANYAMENTS
TERAPÈUTICS
ATOL (Acompanyaments terapèutics d'orientació lacaniana)
és el dispositiu mòbil de TEAdir. Ofereix una presència i una
escolta dels nois i adults que ho necessiten, en aquells
espais que formen part de la seva quotidianitat. L'equip de
monitors acompanyen a les persones amb dificultats per a
mantenir un vincle amb els altres als seus domicilis, als
trajectes a l'escola, a les activitats d'oci que fan, i els
aporten la companyia que els permeti instaurar de nou el
vincle social que es va interrompre.

ACTIVITATS
DIÜRNES
EN(LLAÇ) 4
Espai i temps de trobada d'adolescents
de 12 a 17 anys
Divendres, de 18,45 a 20,15h
A TEAdir Barcelona
TALLER DE CONVERSA
per a nens i nenes amb dificultats
de 5 a 9 anys
Divendres, de 17 a 18,30h
A TEAdir Barcelona
NEXE
Taller ocupacional per a joves i adults amb dificultats
a partir de 16 anys
De dilluns a divendres, de 10,30 a 13,30h
A TEAdir Barcelona

ACTIVITATS
DE CAPS DE SETMANA

ACTIVITATS
D'ESTIU

ELS MÉS PETITS DE TEAdir
Taller de jocs per a infants
de 2 a 5 anys
Dissabtes, de 9,30 a 10,30h
A TEAdir Sant Boi

CASAL D'ESTIU
Específic per a nens i nenes amb dificultats
de 3 a 11 anys
Juny, juliol i agost
A TEAdir Barcelona i TEAdir Sant Boi de Llobregat

TALLER DE JOCS, CIRCUITS I PARAULES
de 2 a 5 anys
Dissabtes, de 10 a 11,30h
A TEAdir Barcelona

EN(LLAÇ) D'ESTIU
Específic per a adolescents amb dificultats
de 12 a 17 anys
Juny, juliol i agost
A TEAdir Barcelona i TEAdir Sant Boi de Llobregat

TALLER DE JOCS
de 5 a 8 anys
Dissabtes, de 10,30 a 12,30h
A TEAdir Sant Boi
TALLER DE CONVERSA
de 5 a 9 anys
Dissabtes, de 11,45 a 13,45h
A TEAdir Barcelona
PROJECTES I CONVERSA
Taller cooperatiu per a nens i nenes
de 8 a 12 anys
Dissabtes, de 17 a 18,30h
A TEAdir Sant Boi
INTERVAL
Espai social per a adolescents
de 12 a 17 anys
Dissabtes, de 18,45 a 20,15h
A TEAdir Sant Boi
EN(LLAÇ) 1
Espai i temps de trobada d'adolescents
de 12 a 17 anys
Dissabtes, de 18 a 20h
A TEAdir Barcelona
EN(LLAÇ) 3
Espai i temps de trobada d'adults
a partir de 18 anys
Dissabtes, de 16 a 18h
A TEAdir Barcelona

SORTIDES TERAPÈUTIQUES DE CAPS DE SETMANA
Per a nens, adolescents i adults amb dificultats en el vincle
social
Trimestral
A casa de colònies
COLÒNIES D'ESTIU
Convivències per a nens, adolescents i adults amb dificultats
en el vincle social
Juliol
A casa de colònies

GRUPS DE PARES I MARES
Espais de paraula i ajuda mútua per a compartir amb altres
pares i mares les dificultats i les troballes de la vida
quotidiana amb els seus fills amb autisme.
GRUP DE PARES I MARES DE SANT BOI
DE LLOBREGAT
Un dimecres al mes, de 18,45 a 20,15h.
A TEAdir Sant Boi
GRUP DE PARES DE BARCELONA
Un dimecres al mes, de 18,45 a 20,15h.
A TEAdir Barcelona

