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 Representants del col·lectiu de 
persones amb Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme (TEA) i les 
seves famílies a Catalunya

 28 Entitats

 2000 famílies

 7800 persones



• Augment prevalença autisme (1 cada 81 
naixements, Pérez-Crespo ed al. 2019)

• Augment casos serveis públics
col·lapse

• Mancança de serveis específics i
especialitzats associacionisme
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Entitats federades

• Serveis útils per a les entitats sigui quin 
sigui el seu punt de desenvolupament

• Representació institucional
• Potenciació i acompanyament en el

creixement del teixit associatiu
• Formació i apoderament de les famílies



• L’àmbit del Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme és molt actiu pel que fa a 
ofertes de formació

• Aquesta oferta és dèbil i fragmentària
• Moltes de les organitzadores no 

disposen d’una estructura per a fer una 
bona campanya de difusió i 
comunicació sobre la formació

• No existeix una plataforma 
especialitzada de difusió de les ofertes

• Plataforma web de referència de 
formacions en l’àmbit del TEA

• Acull tot tipus de formacions –
streaming, on-line, agenda trobades 
físiques

• Federació Catalana d’Autisme òrgan 
gestor principal:
– Garantia de qualitat
– Difusió

NECESSITATS PROJECTE



• Llançament: 2 abril 2021
• Dades generals:

– 500 visites úniques mensuals
– 422 persones usuàries
– +50 formacions organitzades
– 37 professionals per a fer les formacions
– +20 entitats organitzadores

RETENCIÓ PERSONES USUÀRIES

EVOLUCIÓ

PÚBLIC



QUÈ NECESSITEM? COM HO PODEM FER? SUPORT ENTITATS

• Millorar la retenció • Ampliar oferta formacions
amb ofertes d’àmbits
complementaris al TEA 
(Salut Mental)

• Activar plans de 
fidelització

• Contacte altres disciplines: 
logopedes, TO, psicòlegs, 
AFFAC…

• Altres? 

• Augmentar tendencia alça
plataforma

• Més difusió
• Més formacions gratuïtes

• Ajut en difusió?

• Millorar oferta mercats
potencials: EEUU i 
Amèrica Llatina

• Augmentar formacions on-
line (no sensibles a 
diferencia horària)

Estem obertes a totes les idees de creixement i col·laboració! 



Moltes gràcies!

www.fedcatalanautisme.org
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