ESTIMULACIÓ SENSORIAL. SALES
MULTISENSORIALS I ESPAIS SNOEZELEN
MÒDUL 1 (2ªEDICIÓ)
OBJECTIUS

Objectiu general


Oferir als professionals d’atenció directa a persones amb discapacitat, recursos
materials nous per ajudar al seu tractament i estimulació.

Objectius específics


Conèixer el marc conceptual: Estimulació Sensorial i el concepte Snoezelen.



Conèixer la metodologia de treball i familiaritzar-se amb els elements i materials
d’estimulació multisensorial, dins de les sales multisensorials i en tots els espais
Snoezelen.

CONTINGUTS

Sessió teòrica
1. Les sensacions.
2. La integració sensorial.
3. Valoració sensorial.
4. L’Estimulació Multisensorial.
5. Camps d’aplicació de la intervenció Snoezelen. Diferents experiències arreu del món.
6. Metodologia de treball a l’espai Snoezelen: aparells.

Sessions practiques
1. Sales Multisensorial/ Espais Snoezelen i els seus elements.
2. Metodologia, Materials i Recursos
QUE cal treballar i COM fer-ho, dins dels Espais Snoezelen i en altres espais; aulesclasse,... // Aspectes a tenir en compte abans i durant les sessions.
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FORMADORS



Tate Bonany i Jané.
Mestra d’Educació Especial, d’Educació Física, i Logopeda.
Directora de JOCVIU Associació.
Terapeuta Snoezelen i Membre fundador d’ISNA España.

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS

Dies: 4, 5 ,6 i 7 d’octubre de 2022.
Horari: 09:00 a 14:00 (5h)
Lloc: JOCVIU associació - C/ Monturiol, 27 29 baixos - 08018 Barcelona

Total hores curs: 20h

dincat formació I C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat
www.aeesdincat.cat

INSCRIPCIÓ AL CURS

/

Període de preinscripció: fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 260 € (formació bonificable)

/

Realitzar la Inscripció:

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb
totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció
/ Forma de pagament:
1. Un cop iniciada la formació es girarà l’import total de la
inscripció, en el número de compte indicat en el formulari o en el
de l'Entitat a la qual pertanyeu.
2. Les baixes a una formació s'hauran de comunicar amb
antelació (consulteu política de devolucions) via
correu electrònic o trucant al 934118584.
Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb:
formacio@dincat.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS

/

Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs.
L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici.

/

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament
que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit
al 75% de les hores totals del curs.
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