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PROGRAMA 
10:00 Inauguración: 

Marisol Andujar Morales 
 Presidenta ASPERGA 

 
10:30-11.15 Manoel Baña. 

 Doutor en Psicología. Profesor Universidade da 
Coruña e responsable de UCATEA. 

“TGXD – TEA e Síndrome de Asperger” 
 

11:15 11:45 Isabel Novo Corti. 
Doutora en Economía. Profesora Universidade da 

Coruña. Secretaria de Iniciativa Integra 
Preparación das mesas de traballo 

 
11:45 - 12:15 Pausa – Café 

 
12:15 - 13:00 Marlene Horna Castiñeiras. 

Psicóloga. ASPANAES 
“Convivir coa Síndrome de Asperger” 

 
13:00 - 14:00 Mesa redonda: .Posta en 

común. e conclusións. 
 

Asociación Asperga: 

aasperga@gmail.com 

988247083 - 659159285 

 

    UNIDADE  CLÍNICO-ASISTENCIAL DE TEAs/TXDs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I OBRADOIRO 
ASPERGA 

 
“A Síndrome de Asperger no 

entorno familiar” 
 

Dende Asperga queremos adicar este 
primeiro obradoiro ó análise da situación 
dos afectados polo Síndrome de Asperger, 
dentro do seu entorno mais próximo: A 
familia. 
 
Contamos coa presenza de recoñecidos 
profesionais no campo da psicoloxía e da 
educación (Manoel Baña, Isabel Novo Corti 
e Marlene Horna Castiñeiras), que nos 
aportarán o marco teórico, científico e 
empírico do “estado da cuestión”, 
asimesmo, contamos tamén coas 
experiencias das propias familias e mesmo 
dos afectados, que poderán trasmitilas no 
obradoiro a través das mesas de traballo. 

OS OBRADOIROS 
ASPERGA 

 
A asociación ASPERGA empeza con ilusión a 
iniciativa de informar e formar a todos aqueles 
que teñan interese en coñecer mais a fondo o 
SINDROME DE ASPERGER. Esta iniciativa 
toma a forma de obradoiros temáticos, no que a 
participación dos asistentes se combine co 
aporte de coñecementos, datos, e formación por 
parte de expertos en distintos ámbitos da ciencia 
e da sociedade: psicoloxía, logopedia, 
economía, dereito, etc. 
 
Cos Obradoiros Asperga pretendemos dotar dos 
instrumentos precisos para facer fronte os retos 
específicos que se plantexen. Os Obradoiros 
serán temáticos e multidisciplinares. Van 
dirixidos ós afectados do Síndrome de 
Asperger, ás familias, ós profesionais, os grupos 
sociais e institucións que teñan algunha 
vinculación ou sensibilidades achegadas ao 
tema proposto en cada un dos obradoiros. 
Tentamos, deste xeito, crear una semente para 
un coñecemento sólido, serio e fundamentado, 
do Síndrome de Asperger, que poida estar ó 
alcance daqueles que o precisen. 
 
Estes Obradoiros iranse organizando en todos 
os lugares de Galicia onde se detecte a 
necesidade, e abarcarán todos os temas que sea 
preciso para mellorar a situación dos afectados 
da Síndorme de Asperger e do seu entorno. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

“O Síndrome de Asperger 
no entorno familiar” 
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