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info@visualteaf.com
https://visualteaf.com

Asociación de 
familias que trabaja 
por proyectos



19% OF POPULATION WILL BE AFFECTED BY A 
NEUROCOGNITIVE DISORDER

3

Familias mayoritariamente de adopción internacional de 
países del este, pero también de otros países, de adopción 
nacional y acogimiento.

Miembros en todo el territorio y también en Chile, Alemania, 
Inglaterra y Francia

VISUAL TEAF es miembro activo de European FASD Alliance
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App diagnósticaPROYECTOS
Guía TEAF

Curso TEAF 
para 
profesionales
https://cursoteaf.co
m/
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PROYECTOS Sala de 
Integración 
Sensorial

Grupo GAMTEAF Camp
Encuentro
Familias

EUFASD_2024

VR
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FORMACIÓN A PROFESIONALES
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Acord de Govern 
GOV/138/2018 

20 de novembre de 2018

                      Població diana
Adolescents i joves amb TSMiA i trastorn de conducta disruptius i amb 
impacte social.

Desplegament Equips Guia 
PAICSAMAEC



Les associacions ens unim, firmem acords, 
treballem conjuntament.



www.afatrac.org

hola@afatrac.org

659 762 550

Afatrac 

@afatrac

@afatrac



allò que uneix als familiars dels membres 
d’AFATRAC és que són:

Persones amb diferents diagnòstics o sense diagnòstic en salut mental, que presenten un patró 
comú de conductes desadaptatives.

Generalment apareix fracàs escolar, heteroagressivitat, comportament impulsiu, dificultaten les 
relacions interpersonals, desregulació emocional, violència filio-parental, manca de 
consciència de la problemàtica i dificultat per adherir-se als tractaments.

Manca d’inclusió adequada al món laboral i social, afectant la qualitat de vida dels afectats/des i 
de les seves famílies.
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situació laboral addiccions químiques



diagnòstics clínics
trastorns més prevalents

INTERNALITZANTS
(Depressió, ansietat, 

trastorn d’estrès 
post-traumàtic, TOC…)

DE
 PERSONALITAT

PSICÒTIC
(Esquizofrènia, 
trastorn bipolar)

DEL 
NEURODESENVOLUPAMENT

(TDH, trastorn de l’espectre 
autista o TEAF/SAF)

EXTERNALITZANTS
(Addicció/patologia 

dual, trastorn de 
conducta o TND)



grups 
d’ajuda 
mútua

Compartir experiències, donar i rebre suport

Acompanyament a les famílies en moments de crisi
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(GAM)

formació i 
assessorament A professionals, a famílies…

incidim en la 
política

Denunciant i explicant les situacions
injustes que vivim moltes famílies

Fent propostes de 
canvi i millora



PAIcSaMEC

Per a una persona amb problemàtica de salut mental i discapacitat intel·lectual, conviure en societat 
vol dir tenir tots els recursos necessaris coordinats entre ells en un mateix territori.

Programa d’Abordatge Integral dels casos de 
Salut Mental d’Elevada Complexitat.

?

equips guia
setembre 2021



potenciant i difonent la justícia restaurativa

?

Amb l’objectiu de reivindicar la importància dels 
models de justícia capaços d’engegar processos 

constructius i reparadors amb persones implicades 
en processos judicials que pateixen problemes de 

salut mental i discapacitat intel·lectual. 

JORNADES JUSTA-MENT

pas per la presó causes judicials intents de suïcidi



?

Un projecte d’AFATRAC a 
través del qual donem feina 
a persones afectades per 
trastorns de conducta que 
es troben amb dificultats 
d’integració en el món laboral 
per la seva discapacitat 
invisible que els hi provoca un 
risc real d’exclusió social. 

Botiga de roba nova de mostrari, roba de segona mà i complements.
RESCATEM



gràcies!

“La pitjor part de tenir una malaltia mental és que la 
gent vol que et comportis com si no la tinguessis”


