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ATENCIÓ ALS INFANTS I FAMÍLIES DEL CENTRE EDUCATIU I TERAPÈUTIC CARRILET

Vam explicar a les famílies els canals de comunicació (mòbil de carrilet, correu,

telèfon de les psicòlogues i psiquiatra) i activitats generals.

Donem resposta:

Contacte Setmanal (trucada, videoconferència,...) de la psicòloga referent
amb cada família. Per veure com estan, fer seguiment, detectar necessitats,...

Seguiment i consulta psiquiàtrica segons les necessitats de manera telefònica
per detecció (en el contacte setmanal o diari la psicòloga detecta una

necessitat de atenció o modificació farmacològica) o per demanda (la família

és conscient que necessita canvi en la medicació).

Contacte diari, a través de correu electrònic, les tutores enviaran 2 activitats

adaptades a cada grup i relacionades amb el treball fet amb cada alumne a
l'aula. Aquest espai serveix per estar en contacte amb les famílies. Si cal, els

tutors parlen per telèfon o videotrucada amb els alumnes...

*Al començament del tercer trimestre es decideix que aquesta acció serà

setmanal amb tots els grups (segons les característiques del grup/individu es

farà de forma adaptada)



LES ACTIVITATS DIÀRIES QUE PROPOSEM:

Adaptades a cada grup i infant.

Relacionades amb activitats conegudes i significatives perquè puguin recordar
i evocar el record emocional.

Pensades i dissenyades per tutores, suports i especialistes per poder donar
resposta personalitzada.

Intenten mantenir l’horari (activitats generals i representatives) perquè puguin

relacionar-ho amb el que han viscut i ajudar a estructurar la setmana

S’ubiquen al DRIVE compartit per tots els professionals on es classifiquen per:

ACTIVITATS GENERALS
• Activitats per diferents 

grups/infants

• Activitats base

ACTIVITATS GRUPALS
• Activitats adaptades a  

cada grup

ACTIVITATS INDIVIDUALS
• Activitats que donen 

respostes a cada infant 

segons les seves 

necessitats i les de la 

família

Proposta que pugui arribar a totes les famílies (dispositiu i connectivitat):
Mòbil amb connectivitat : TOTS

Tablet amb connectivitat: 87%

Ordinador amb connectivitat: 95,6%



ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB INFANTS AMB TEA

Amb la voluntat de contribuir a la  situació des de la nostra especialitat en TEA, 
hem creat uns documents per donar orientacions i atendre a les famílies. 

A través de  la nostra pàgina  www.carrilet.org vam intentar donar resposta a: 

Preguntes freqüents sobre el Coronavirus per famílies.

Recomanacions i orientacions per famílies: des de la calma, la observació

del que li passa, de poder verbalitzar i ajudar-lo a entendre, d’intentar

organitzar una rutina i la demanda d’ajuda.

Activitats i idees per infants amb TEA al voltant de la música, el moviment, la

relaxació, la sensorialitat, la manipulació, els aspectes funcionals i

d’autonomia,... I una d’aspectes concrets sobre alimentació

Propostes extretes de les activitats generals del nostre equip

http://www.carrilet.org/

