FINALITAT
La finalitat d’aquest curs és que els òptics - optometristes especialitzats
en problemes d’aprenentatges aprenguin:
 Detectar, identificar i comprendre com els trastorns en els
processos neurològics visuals dificulten o interrompen el procés
d'aprenentatge, i decidir el millor tractament a aplicar dins un
context interdisciplinari (Visió-Escolta-Psicomotricitat).
Psicomotricitat).

Activitat de formació bàsica

Implicacions Optomètriques en
l’informe psico-educacional
psico
per a
nens i adolescents amb dificultats
d’aprenentatge

 El procediment de les proves psicològiques aplicades a nens i
adolescents amb problemes d´aprenentatge i saber interpretar els
informes psico-educacionals
educacionals dels professionals especialitzats en
problemes d´aprenentatge.
Objectius
Comprendre en profunditat i cronològicament el procés de
desenvolupament del processament de la informació visual i les seves
implicacions en el rendiment en l'aprenentatge, des de l'enfoc
l'enfocament
cognitiu-conductual.
Saber interpretar les proves psicològiques aplicades
plicades i els informes
psico-educacionals que redacten els especialistes en dificultats
d´aprenentatge especialment
ecialment psicòlegs o neuropsicò
neuropsicòlegs.
Conèixer les xarxes interdisciplinàries amb professi
professionals i agents de
salut pública implicats en el tractament a nens i adolescents amb
trastorns específics d’aprenentatges (logopedes,
pedes, psicopedagogs,
neuropsicòlegs...)

11 de Maig de 2019
Col·legii Oficial d’Òptic Optometristes de
Catalunya (COOOC)
C. Comte Borrell, 179-183,
179
08015 Barcelona
Organitza
Organi

FITXA INFORMATIVA

PROGRAMA

Lloc: Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes
ptometristes de Catalunya (COOOC)
C. Comte Borrell, 179-183
08015 Barcelona

I. Historial clínic. Anamnesis
II. Proves psicològiques aplicades. Explicació teòrica i procediment.
WISC V, Raven, ITPA, figura de Rey, Frostig, PROLEC, TALEC...

Idioma: Català i Castellà

III. Interpretació de resultats de las proves diagnòstiques.
Duració: 8 hores lectives
IV. Impressió diagnòstica. Manuals diagnòstics de trastorns psicològics.
DSM-V

Horaris:
Dissabte, 11-05-19
Matí de 9.30 a 14 hores i Tarda de 15.30 a 19.30 h

V. Tractaments psicològics
VI. Recomanacions. Tècniques de intervenció preventiva

Curs en tràmit d’acreditació del
el Consell Català de Formació Continuada
Professions Sanitàries –CCFCPS-.

VII. Derivacions. Intervenció interdisciplinària.
Destinataris:Òptics
Destinataris:
optometristes

PONENT

Preu: Inclou
Incl el cafè de les pauses
La ponent serà Montse Augé Serra
Professora titular de la Facultat
d’Òptica i Optometria de Terrassa,
Diplomada en Óptica y Optometria,
llicenciada en Psicologia Clínica i
Màster d’Investigació
nvestigació en Psicologia de
la infància i l’adolescència (UAB).



Associats a l’ACOTV i Col·legiats del COOOC..........................120,00 €



Estudiants del grau en Òptica
ptica i Optometria que l’acreditin........120,00 €



Altres Optometristes ..........................................................................235,00
.............................................
€



Associats
ts a AEOPTOMETRISTES, SIODEC o SEEBV ..................188,00 €

Inscripció: al web de l’ACOTV fins al 3 de Maig 2019

Si estàs pensant en associar-te
te a l'ACOTV,
l'
ara és un bon moment. Informa't
a l'apartat Associa't del web www.acotv.org o truca’ns al Tl.601601381

