
 
MANEIG DE LENTS EN

PACIENTS AMB DOLOR

Formació presencial

DESTINATARIS
Òptics optometristes

IDIOMA 
Castellà

LLOC DE REALIZACIÓ
Facultat d'Òptica i Optometria de
Terrassa 
C.Violinista Vellsolà,87
08222 Terrassa

DURADA
12 hores lectives
  
HORARI
Dissabte 28/5/22
Matí, de 9 a 13.30 h
Tarda, de 15 a 19.30 h
Diumenge 29/5/2022
Matí, de 9 a 13.30 h
Amb dues pauses incloses.

formacio@acotv.org
Si vols més informació ens pots escriure a:

Associats a la ACOTV.................  190 € 
Estudiants d'Òptica i Optometria que
ho acrediten................................. 190 € 
Optometristes col·legiats........... 310 €
Membres d' AEOPTOMETRISTES,
SIODEC o SEEBV......................... 248 €

INSCRIPCIONS
www.acotv.org
Fins al 20 de maig del 2022

PREU

PAGAMENT
Transferència a Banc Sabadell

IBAN: ES28 0081 0205 5400 0117 0722
 

Vols formar part de l'ACOTV?
Si estàs pensant o en associar-te a l' ACOTV, 

ara és un bon moment.
Consulta l'apartat Associat 

del web www.acotv.org 
o truca'ns al telèfon  601 601 381 

i te n'informarem!

 

Dissabte 28 i diumenge 29
 de maig del 2022

 
 



PROGRAMA
Dissabte 28 i diumenge 29 

de maig del 2022

Dissabte matí
De 9 a 11 h "Neuroanatomia de les vies
visuals i funcionament d'altres neuroreceptors
implicats al control postural"
D'11 a 11.30 h Descans
D’ 11.30 a 12.30 h "Relació entre la
simptomatologia del pacient amb dolor i el
processament visuomotor"
De 12.30 a 13.30 h "Aprendre a fer els
ajustaments necessaris en l'òptima refracció
optomètrica examinant variacions en el to
muscular de la persona, amb una
metodologia reproduïble"

Tarda
De 15 a 17 h Pràctiques
17 a 17.30 h Descans
17.30 a 19.30 h Abordatge de casos clínics

Diumenge matí
De 9 a 11 h Prismes actius
D'11 a 11.30 h Descans
D'11.30 a 13.30 h Pràctiques

Diplomada en Òptica i Optometria per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Màster Boston en Optometria Clínica i Màster en
Posturologia Clínica per la Universitat de
Barcelona (UB).
Ampli currículum en formacions especialitzades
en l'àmbit de la teràpia visual, integració motriu
primordial, posturoteràpia neurosensorial i
estabilometria.
Va col·laborar com a docent al Màster de
Posturologia Clínica de la UB, en formacions de
Posturologia en l’àmbit internacional (EOM Xile).
Actualment desenvolupa la seva activitat
professional com a optometrista i terapeuta visual
al centre optomètric Holocrom Integral de
Barcelona des d'on compagina la seva activitat
clínica amb la docència a l'escola Superior de
Posturologia Villeneuve.

PONENT

M. ÀNGELS MANCHÓN VILLAR

El dolor (cefalea, raquiàlgia, artràlgia, dolor
toràcic o abdominal)
El desequilibri (vertigen, nàusees, caigudes
inexplicables)
Alguns símptomes visuals suggestius
(diplopia, escotomes, visió borrosa)
Alteracions de naturalesa propioceptiva
(dismetria)

Cada cop més professionals vinculats amb la
salut requereixen la intervenció d'optometristes
que coneguin la relació del sistema visual amb
el sistema sensoriomotor, per poder mantenir
una relació multidisciplinària en l'abordatge de
pacients que presenten dolor crònic,
desequilibris, distonies o dislèxia, dels quals
siguin part causal algunes disfuncions visuals.

La visió participa activament i de forma
integrada amb el sistema motor per dirigir
l’acció motora.
La disfunció del processament visual afecta el
desajust entre la visió i la informació
sensoriomotora i interfereix en l'estabilitat de
l'individu. Aquest desajust presenta una
simptomatologia complexa, com:

PRESENTACIÓ

¡FORMACIÓ DE
PROFESSIONALS PER A

PROFESSIONALS!


