Programa subvencionado por:

B .A .T .A.
ASOCIACION TRATAMIENTO DEL AUTISMO

Referencia normativa:
Bases de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos
sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra no ano 2017.
Entidade sen ánimo de lucro:
Asociación Bata
Data de resolución:
28/07/2017
Denominación do proxecto:
“PROMOVENDO A INCLUSION EDUCATIVA E AS RELACIONS INTERPERSOAIS DAS PERSOAS CON
AUTISMO”.
Importe subvención concedida:
5.608,00€
Descricion do contido do proxecto:
Actividades subvencionadas na convocatoria:
GRUPOS DE RELACIONS. Para promover as relacións interpersoais, contamos con dous grupos de apoio:
REGREPSA (a partir dos 15 anos) e Panal de amigos (entre os 8 e os 14 anos)
1.1. “Panal de amigos”: actividade orientada a nenos e nenas con Síndrome de Asperger ou TEA de bo
funcionamento que contan entre os 8 e os 16 anos de idade, que se reuniron periodicamente para
fomentar as habilidades sociais, o sentido de pertenza a un grupo social, a creación dun “círculo de
amigos” e a realización de actividades vinculadas a intereses persoais.

1.2. “REGREPSA”: actividade orientada a persoas con Síndrome de Asperger ou TEA, a partir dos 16 años,
que se reúnen de forma periódica para fomentar as habilidades sociais, o sentido de pertenza a un grupo
social e levar a cabo actividades vinculadas a intereses persoais: apoio o desenvolvemento da autoestima
persoal e proxectos de vida, fomento das capacidades, apoio nas expectativas de estudios e profesionais,
etc.

COLABORACION COS CENTROS EDUCATIVOS: para isto, contamos cun convenio de colaboración ca
Consellería de Educación da Xunta de Galicia dende o 2015, grazas o cal se nos permite dar apoio no
entorno escolar (aula, comedor ou patios) e colaborar cos profesionais do centro na adaptación e
accesibilidade cognitiva da aula, en desenvolver metodoloxías de aprendizaxe adaptadas a cada neno ou
nena e na formación e información sobre TEA.

