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Missió i Visió

Associació Viu Autisme

Missió
Treballar en favor de la inclusió de

L’Associació

les persones amb TEA en tots els
L’Associació Viu Autisme, és una associació
sense ànim de lucre adherida a la Federació
Catalana d’Autisme

i de la província de

Girona que neix el juliol del 2012 de la
iniciativa d'un grup de pares i mares amb fills
amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Viu
Autisme neix amb la finalitat de promoure la

àmbits de la vida i donar suport,
orientació i atenció psicoterapèutica
a elles i a les seves famílies al llarg
dels diferents moments del cicle
vital

i els

familiar,

diferents contextos:

social,

escolar/formatiu,

laboral, etcètera.

inclusió de les persones amb TEA i les seves
famílies per tal de garantir la seva igualtat de
drets i oportunitats en tots els àmbits de la
societat. La nostra associació té com a
finalitat esdevenir un referent pel que fa al
suport i orientació, tant per a famílies i
professionals com per a responsables polítics
i de l'àmbit social.

que fa a les necessitats de les persones amb
TEA i les seves famílies, ja que no existeix cap
públic

Esdevenir

una

associació

referència,

gestionant

serveis

de
i

suports específics i fomentant la
inclusió en tots els àmbits de la
societat de les persones amb TEA i
de les seves famílies. A Viu Autisme

L’associació Viu Autisme cobreix un buit pel

dispositiu

Visió

que

ofereixi

un

acompanyament basat en la inclusió plena en
tots els àmbits de la societat. Per aquesta raó,
actualment l’associació representa a més de
90 famílies de tota la província de Girona que
cerquen aquest tipus d’acompanyament.
El passat mes de novembre vam inaugurar un
espai de trobada i acompanyament a Girona

creiem que la inclusió dels infants i
joves amb TEA a la societat passa
per la normalització de la realitat del
dia a dia d’aquestes persones, per
això defensem que la millor manera
de procedir és treballar per crear
una xarxa que englobi totes les
esferes de la societat.

cedit per l’Ajuntament del municipi. Cada dimarts de 17 a 19h ens podeu trobar al
centre espai jove a la Plaça Sant Pere número 11. Estem molt agraïts a l’Ajuntament
per aquest espai ja que permet que moltes famílies que ho necessiten puguin arribar a
l’associació.

Valors i objectius
Valors
•

Autodeterminació: Les persones amb TEA tenen dret a decidir sobre la seva
pròpia vida. Cal proporcionar els suports i recursos necessaris per a fer-ho
possible.

•

Igualtat de drets: Les persones amb TEA són ciutadans i ciutadanes de ple dret.

•

Transparència: en la gestió de tots els recursos i serveis fent accessible a
tothom informació de gran rellevància.

•

Autonomia: S’ha de posar l’accent en les seves capacitats, proporcionar els
suports necessaris i fer les adaptacions necessàries a l’entorn.

•

Millora contínua com a procés intern a l’organització.

Objectius
•

Treballar per la inclusió de les persones amb TEA en la societat.

•

Oferir a les persones amb TEA i a les seves famílies informació, suport,
orientació i assessorament psicoterapèutic.

•

Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre el TEA i les seves
necessitats així com sobre les seves capacitats.

•

Fomentar i organitzar activitats que donin resposta a les necessitats de les
famílies i persones amb TEA de l’associació, sempre des del punt de vista de la
inclusió.

•

Aglutinar les veus de totes les famílies davant els diferents organismes,
estaments i administracions per afavorir la inclusió de les persones amb TEA en
tots els àmbits.

Qui forma part de Viu Autisme?
L’associació està formada per diverses persones:

Formada
per:

Famílies de persones amb TEA
Socis: Persona física major d'edat amb capacitat d'obrar que, de
manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de
l'associació i sigui familiar d'una persona amb TEA.
Socis Col·laboradors: Tota persona major d'edat que vulgui
participar de l'associació i que no tingui cap vincle familiar amb
una persona diagnosticada de TEA.
Equip tècnic: Professionals contractats per l'associació per
desenvolupar les funcions d'atenció i suport a les persones amb
TEA i a les seves famílies, i en l'organització de l'associació.
Assessors voluntaris: Persona física major d'edat amb
coneixements relacionats amb l'àmbit de l'autisme que manifesti
interès per col·laborar amb l'associació com assessor o com a
participant actiu en la organització de les activitats de l'associació.
Voluntaris: Persona que de manera totalment altruista decideixen
dedicar part del seu temps en col·laborar en les activitats que
organitzem; músics, monitors de lleure, mestres, pedagogs,
etcètera.

Font: Elaboració pròpia, Viu Autisme.

Actualment, l’associació representa i defensa els drets de més de 90 persones amb
TEA i les seves respectives famílies. En el gràfic següent es pot observar la distribució
territorial dels socis de Viu Autisme.
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Font: Elaboració pròpia, Viu Autisme.

Activitats
L’Associació Viu Autisme ha realitzat durant el 2018 un seguit d’activitats emmarcades
dins les nostres línies estratègiques:

1- ATENCIÓ PSICOTERPÈUTICA I EDUCATIVA A PERSONES AMB TEA
• MÚSICA
• TALLER ESTUDI ASSISTIT
• HABILITATS SOCIALS I AUTONOMIA
• INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA
2- ACTIVITATS ESPORTIVES
• PISCINA
3- PROJECTE ACOMPANYAMENT
• ESCOLES
• NUCLI FAMILIAR
• ESPAIS EXTARESCOLARS I CASALS
4- ACTIVITATS LÚDIQUES
• TARDES DE PATI OBERT
• SORTIM
• CASAL DEL MAR
5- SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES
• TROBADES DE FAMÍLIES
• SUPORT I ORIENTACIÓ
• ESCOLA DE PARES I MARES
6- SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
• ESDEVENIMENTS SOLIDARIS
• PROJECTE MUSICAL
7- FORMACIÓ ESPECIALITZADA
• JORNADA SÓC TEACTIU
• FAMÍLIES
• GERMANS
• PROFESSIONALS
• FORMACIONS A MIDA

ATENCIÓ PSICOTERAPEUTICA I EDUCATIVA A PERSONES AMB
TEA

TALLER ESTUDI ASSISTIT
Projecte de suport social i educatiu específic i adequat a les necessitats
individuals d'infants i joves que assisteixen a centres d'educació ordinaris. Hem
treballat els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a afavorir els
processos d’aprenentatge i de socialització associats. La metodologia que
s'empra consisteix en l'adequació de les eines de treball a les demandes
explícites i/o implícites de cada infant/jove per tal que assoleixi els
aprenentatges i coneixements de forma activa i coherent amb les seves
necessitats individuals, nivell maduratiu i etapa escolar.
Dades:
Grup edat: infants de 1r a 6è de primària escolaritzats en centres ordinaris
Horari: dimecres i divendres tarda
Lloc:Viu Autisme -Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
Inscripcions:viuautisme@viuautisme.com

INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA
El servei d'intervenció terapèutica planteja una metodologia individualitzada i
adaptada a les necessitats de cada infant amb la finalitat de treballar les
diferents àrees del desenvolupament dels infants.
Dades:
Grup edat: 2 a 18 anys
Horari: dimecres i divendres tarda
Lloc:Viu Autisme -Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
contacte: viuautisme@viuautisme.com

ACTIVITATS ESPORTIVES

PROJECTE ACOMPANYAMENT

PISCINA

NUCLI FAMILIAR

L’activitat està pensada pels infants i joves amb TEA però també per a les seves
famílies: pare, mare i altres familiars. L'objectiu d'aquestes sessions és, per una
banda, aprendre a seguir les pautes del monitor especialitzat, a millorar la
interacció i adquirir les habilitats necessàries dins el medi aquàtic i, per l’altra,
passar-s'ho bé amb l’aigua oferint així un espai relaxat on famílies i infants
puguin gaudir conjuntament.
Dades:
Grup edat: G1 (de 2* a 7 anys) / G2 (de 8 a 12 anys)
*han de tenir certa habilitat en el medi
Horari: G1:dimarts de 18.30 a 19.30h / G2: dimarts de 19.30h a 20.30h
Lloc:Piscina la Corxera - Sant Feliu de Guíxols
Inscripcions: viuautisme@viuautisme.com

Els professionals de Viu Autisme es desplacen al domicili familiar, si així es
considera necessari per les dues parts. Es realitza una entrevista inicial amb la
finalitat de conèixer i observar la dificultat assenyalada per la família.
Seguidament, l'equip de professionals porten a terme una segona entrevista
per tal d'elaborar les línies estratègiques d'intervenció.
Dades:
Grup edat: 2 a 18 anys
Horari: a determinar amb cada família
Lloc:nucli familiar
contacte:viuautisme@viuautisme.com

A L'ESCOLA
Viu Autisme col·labora amb els centres a petició d'aquest o de la família, amb
equips docents i les famílies d'infants i joves amb TEA escolaritzats en centres
educatius ordinaris que sol·liciten aquest suport. Aquesta proposta consta de
dos eixos: el primer consisteix en oferir a l'equip docent i l'equip directiu
pautes i propostes d'adaptació d'espais, de material i/o de dinàmiques a l'aulai
en espais comuns amb l'objectiu de facilitar el dia a dia de l'infant amb TEA i de
la resta d'alumnes que conviuen amb ell/a i que li permetin adquirir les
dinàmiques i aprenentatges que es plantegen. El segon eix d'actuació està
adreçat a oferir modelatge a l'equip docent i suport dins l'aula. Són els
professionals de Viu Autisme que es desplacen al centre i acompanyen al
docent durant la seva interacció amb l'alumne o, en el seu defecte, el docent

durant la seva interacció amb l'alumne o, en el seu defecte, el docent exposa
situacions concretes als professionals de Viu Autisme i aquest planteja una
sèrie de propostes d'actuació.
Ambdues línies d'intervenció permeten a l'equip docent observar i/o
incorporar noves eines de comunicació i relació amb l'alumne amb TEA.
Dades:
Grup edat: 2 a 16 anys
Horari: a determinar amb cada família i centre
Lloc:centre escolar
contacte: viuautisme@viuautisme.com

ESPAIS EXTRAESCOLARS I CASALS
L'equip de Viu Autisme es desplaça als diferents espais extraescolars i casals a
petició de la família o responsables dels espais amb el consentiment de la
família, i en coordinació amb altres agents terapèutics de l'infant.
Es realitzen reunions, entrevistes, observacions i es dissenyen plans d’actuació
per tal d’afavorir el major grau d’inclusió i el benestar dels infants, no tan sols
de l’infant amb TEA sinó també de la resta d’infants que participen de la
mateixa activitat.
Dades:
Grup edat: 2 a 16 anys
Horari: a determinar amb cada família i centre
Lloc:espai extraescolar i casals
contacte: viuautisme@viuautisme.com

ACTIVITATS LÚDIQUES

TARDES DE PATI OBERT

A les instal·lacions de Viu Autisme, comptem amb material lúdic i educatiu per
tal de que les famílies que així ho desitgin puguin assistir amb els infants i joves
a les tardes. Durant l'horari d'atenció, una persona de l'equip tècnic està
present als espais i a disposició de les famílies que assisteixen per si volen
comentar qualsevol tema relacionat amb els seus fills/es. Així doncs, es tracta
d'oferir un espai perquè els infants gaudeixin jugant en un ambient tranquil,
segur i preparat.
Dades:
Grup edat: obert a tothom
Horari: de 16 a 18h dimecres i divendres
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
contacte: viuautisme@viuautisme.com

SORTIM

CASAL DEL MAR

Les famílies amb col·laboració de l’equip tècnic de Viu Autisme organitzen
excursions, sortides o activitats de caràcter lúdic. Aquestes activats permeten
establir relacions amb la resta de famílies així com esdevenir un espai de
socialització tant de les famílies com de les pròpies persones amb TEA.
Suposen també una bona oportunitat per conèixer altres maneres d'actuar
davant situacions quotidianes.
Dades:
Grup edat: 3 a 16 anys
Horari: últim diumenge de cada mes al matí
Lloc:A concretar
inscripcions : viuautisme@viuautisme.com

Infants i joves amb TEA poden gaudir dels beneficis que aporta el contacte amb
el mar i els esports aquàtics en un context inigualable. Es realitzen tot tipus
d'activitats en el medi aquàtic, en un espai segur i preparat on poden
experimentar diferents esports (vela, windsurf, pàdel surf, kayak, etc.) sota la
supervisió de monitors experimentats i amb tot tipus de material de pintura,
fusteria, elements de psicomotricitat, etc. Aquesta activitat s’ha portat a terme
amb la col·laboració dels professionals de Viu Autisme, que han ofert suport i
assessorament als monitors de Força 3 quan ha sigut necessari.
Dades:
Grup edat: 6 a 12 anys
Horari: juliol
Lloc:Força 3- Sant Feliu de Guíxols
Preu: 230€ /setmana
inscripcions : viuautisme@viuautisme.com

SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES

TROBADES DE FAMÍLIES

L'intercanvi d'experiències i la necessitat de compartir algunes situacions de
dificultat però també d'alegria i de superació amb altres famílies que estan
passant per situacions semblants a la pròpia, està en el cor mateix de Viu
Autisme. Per això mateix s'organitzen trobades mensuals conduïdes pels
professionals de Viu Autisme, amb suport d'una xarxa de voluntaris que
realitzen la tasca de monitoratge dels infants i la preparació i gestió de
l'ambient lúdic per als infants, mentre els pares es troben reunits a una de les
sales contigües.
Dades:
Grup edat: adults i infants
Horari:
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta SitjàCastell d'Aro
inscripcions : grup whatsapp

ESCOLA DE FAMÍLIES

Espai on es tracten temes relacionats amb les qüestions que ocupen el dia a dia
de les famílies de persones amb TEA amb la finalitat de facilitar eines i
estratègies per millorar la qualitat de vida familiar. Aquest espai es constitueix
com a una escola per a famílies d'infants i joves amb TEA i comptem amb
aportacions externes en funció de les propostes de les famílies.
Paral·lelament a l'escola de mares i pares, organitzem un “espai de joc” on els
més petits de casa gaudeixen jugant amb altres nens i nenes de la mà de
voluntaris amb experiència en autisme.
Dades:
Grup edat: adults i infants
Horari:
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
inscripcions : grup whatsapp

SUPORT I ORIENTACIÓ

Espai personalitzat i adaptat a cada família per facilitar informació,
assessorament i resoldre qüestions relacionades amb el TEA. Aquest espai té
com a finalitat acompanyar i orientar a les famílies en tots els processos així
com facilitar informació sobre recursos disponibles.
Dades:
Grup edat: famílies o persones interessades
Horari: a concretar
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
contacte : viuautisme@viuautisme.com

SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS

JORNADA "SÓC TEACTIU"

Viu Autismees desplaça a diferents municipis en diferents actes públics i
populars per a realitzar la seva tasca de conscienciació i sensibilització.

Jornada de formació i conscienciació en la que participen diferents referents en
el món de l'autisme i la diversitat funcional té com a objectiu donar eines i
estratègies a persones que treballen amb persones amb TEA.
Dades:*
contacte : viuautisme@viuautisme.com
* informació cartell apart

CURSA SOLIDÀRIA
FORMACIÓ A FAMÍLIES
Viu Autoisme organitza “Corre per l’Autisme” per tal de conscienciar a la
societat sobre aquesta realitat i al mateix temps, recaptar fons per a portar a
terme altres accions i projectes amb les infants i joves amb TEA.

Els professionals de Viu Autisme fan formació específica relacionada amb
temes conductuals, alimentació, comunicació, etc., en funció de les demandes
que les famílies poden fer arribar o en funció dels interessos copsats entre els
grups de pares, per tal d’oferir als pares formació pràctica, específica per a les
seves necessitats.
Dades:
Grup edat: famílies
Horari: a concretar
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
Preu:
contacte : viuautisme@viuautisme.com

FORMACIÓ A GERMANS

FORMACIONS A MIDA

Des de l'inici de la nostra activitat, a Viu Autisme hem copsat les dificultats que
germans/es, més grans i més petits/es, experimenten en relació al fet de tenir
un germà/na amb TEA. Sovint es fa difícil explicar als germans/es el motiu pel
qual el nen amb TEA actua d’aquesta o aquella manera, el per què no tothom a
casa es regeix per les mateixes normes, sovint la convivència amb un infant
amb TEA gira al voltant de un seguit d’activitats relacionades amb TEA
(teràpies, evitació d’alguns espais o situacions socials, etc.). Aquests motius ens
han portat a oferir tallers per a germans/es de persones amb TEA, on adreçar
qüestions pràctiques i conversar sobre com es senten en relació a les dificultats
amb les que es troben a diari.
Dades:
Grup edat: germans de persones amb TEA
Horari: a concretar
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro
Preu:
contacte : viuautisme@viuautisme.com

Viu Autisme organitza xerrades i formacions a mida segons les necessitats de
qui fa la demanda.
Dades:
Grup edat: persones interessades en TEA
Horari: a concretar
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro o centres
Preu:
contacte : viuautisme@viuautisme.com

FORMACIÓ A PROFESSIONALS

Viu Autisme organitza cursos i xerrades per a diferents professionals que
pretén oferir informació concreta i pràctica adreçada a la detecció de signes
d'alerta, pautes d'actuació, adaptació de material i divulgació en general de les
característiques principals de funcionament de les persones amb TEA.
Dades:
Grup edat: professionals
Horari: a concretar
Lloc:Viu Autisme - Plaça Poeta Sitjà Castell d'Aro o centres
Preu:
contacte : viuautisme@viuautisme.com

ALTRES PROJECTES DE CONTINUÏTAT

CÀTEDRA AUTISME

La Universitat de Girona en col·laboració amb l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro i S’Agaró i l’Associació Viu Autisme constitueix la 1ª Càtedra
d’Autisme a Catalunya, essent Viu Autisme l’ entitat de reconegut
prestigi que dóna suport i vehicula conjuntament amb la UdG les línies
de recerca i investigació d’aquesta càtedra pionera a Catalunya.
En tot l’estat espanyol hi ha dues càtedres més d’autisme, una a la

PROJECTE MUSICAL

Viu Autisme ha aconseguit implicar de forma altruista a diversos músics i
artistes en la gravació de 2 cançons, amb l’objectiu de donar a conèixer i
solidaritzar a la gent en relació amb el TEA. La primera cançó porta com a títol
“Quien me iba a decir” i està escrita per la presidenta i mare d’un nen amb
autisme, Sara García, que és també coautora de la música amb el guitarrista i
músic Toni Cayena. A més en la gravació de la cançó han participat de forma
altruista però molt compromesa un bon número d’artistes: Amparo Sánchez,
Miquel Abras, Adri de la Pegatina, Uri de Bongo Botrako, BanannaBeach,
KarlusRamió, Imma Presas, Toni Molina, Pep Bosch, Toni Cayena i també Sara
García com una més de les vocalistes participants. La segona cancço escrita
també per la Sara Garcia, es titula "un mismorumbo".

Universitat de Burgos i una altra a la Universitat de Múrcia.
L’Ajuntament de Platja d’Aro conjuntament amb Viu Autisme ofereix
suport econòmic, logístic, despatxos i sales de conferències per a la
realització de les diverses actuacions i activitats de la Càtedra.

Podeu trobar les cançons a:
https://www.youtube.com/watch?v=jVyE9Q1tCVk
https://www.youtube.com/watch?v=svQOdyETsic

L’ANY 2018
GENER
16.01.2018 Formació escola Santa Cristina d’Aro

FEBRER
18.02.2018 Inauguració Viu Autisme a Castell d’Aro
27.02.2018 Formació escola Vall-Llobrega

MARÇ
10.03.2018 Jornada Trastorns de conducta en el TEA

ABRIL
14.04.2018 Jornada benèfica
Pàdel solidari al Club Tennis d’Aro
Show cooking MARC RIBAS al Club Tennis d’Aro
Formació Olga Bogdashina a Alàbriga Hotel
Ioga a Alàbriga hotel
Formació Arteràpia CLARA AULINA
Formació Discan
Dinar i sopar benèfic TERRA BY PACO PÉREZ
Subhasta benèfica
23.04.2018 Venuda de llibres de segona ma a TEAprenem

MAIG
20.05.2018 Cursa “Corre per l’autisme”

JUNY
09.06.2018 Fira del conte a Sant Feliu de Guíxols

JULIOL
09.06.2018

Tardes de pati obert

AGOST
SETEMBRE
19.09.2018

Formació de voluntariat

30.09.2018

Sortida en família: Passeig en Vela

OCTUBRE
10.10.2018

Inici TEAprenem

28.10.2018

Sortida en família: Hípica

29.10.2018

Formació Aplicacions tecnològiques : Educatio

NOVEMBRE
09.11.2018

Premi associació empresaris Platja d’Aro

17.11.2018

Festa “Dia Universal de la infància”

DESEMBRE
02.12.2018
15.12.2018

Participació a la Jornada Multicapacitats
Mercat de Nadal Platja d’Aro

16.12.2018
23.12.2018

Celebració de Nadal i cagar el Tió

COL·LABORACIONS I SUPORTS

Gràcies a algunes administracions, empreses i les famílies
que formen part de l’associació , el 2018 Viu Autisme ha
pogut continuar oferint serveis específics d’intervenció i
atenció a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i llurs
famílies al Gironès.
Volem agrair especialment a l’ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, per fer-nos costat sempre i facilitar-nos l’espai i
acompanyar-nos en tots els projectes que portem a terme;
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per comptar amb
nosaltres en tot moment; a l’Ajuntament de Girona per
facilitar-nos un espai i poder així arribar a més famílies; al
departament de Benestar Social i Família, a Bankia en
Acción, a Dipsalut i la Caixa per recolzar-nos i treballar per la
inclusió de les persones amb TEA a la societat; a Aigua de
Salenys, el Club Tennis d’Aro i Hotel Alàbriga per potenciar
activitats de caire solidari que ens permeten crear més
projectes de caire inclusiu.
Gràcies a tots els que ens acompanyeu.

VIU AUTISME
Associació de familiars de persones amb TEA
Ens podeu trobar a:
• Plaça Poeta Sitjà a Castell – Platja d’Aro
Horari d’atenció:
Dimarts de 10 a 13h
Dimecres de 10 a 13h i de 15 a 18h
Dijous de 10 a 13h
Divendres de 10 a 13h i de 15 a 18h
Cita prèvia a viuautisme@viuautisme.com

694.408.460
• Plaça Sant Pere, 11 (Centre espai jove) a Girona
Horari d’atenció:
Dimarts de 17 a 19h

Si vols saber més sobre nosaltres, visita:
www.viuautisme.com
www.facebook.com/viu.autisme
www.instagram.com/viuautisme

Si voleu col·laborar amb nosaltres podeu:
1€ al mes a través de:
https://www.teaming.net/viuautisme
Contactar amb nosaltres

