
 
NEURODESENVOLUPAMENT

MOTRIU I SENSORIAL 
DE 0 a 6 ANYS

Formació presencial

formacio@acotv.org

Si vols més informació ens pots escriure a:

 

Els pilars fonamentals de
l’aprenentatge 

 

DESTINATARIS
Òptics optometristes i altres
professionals

IDIOMA 
Català i castellà

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

DURADA
8 hores lectives
  
HORARI
Matí, de 9 a 13.30 h
Tarda, de 15 a 19.30 h
Amb dues pauses incloses.

Associats a l’ACOTV....................  145 € 
Estudiants d'Òptica i Optometria que
ho acreditin................................... 145 € 
Optometristes col·legiats............ 265 €
Membres d'AEOPTOMETRISTAS,
SIODEC o SEEBV......................... 212 €

INSCRIPCIONS
www.acotv.org
Fins al 31 de març del 2022

PREU

PAGAMENT
Transferència a Banc Sabadell
IBAN: ES28 0081 0205 5400 0117 0722

 

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

ara és un bon moment.
Consulta l'apartat Associa't 

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

i te n'informarem! 

Dissabte, 9 d'abril del 2022
 
 



PROGRAMA

Dissabte, 9 d'abril
Matí 
De 9 a 11 h

Desenvolupament neurosensopsicomotor

de 0 a 6 anys i aspectes biològics,

emocionals i estructurals que hi

influeixen.

D' 11 a 11.30 h Descans

D' 11.30 a 12.30 h Principals signes 

d´alarma al desenvolupament 0 a 6. 

De 12.30 a 13.30 h Escala de

neurodesenvolupament Ferré 0 a 3 anys i

taules Ferré d´avaluació preventiva 3 a 6

anys.

Tarda
De 15 a 17 h

Organització de la lateralitat.

Principals trastorns d'organització

prelateral, lateral i les seves implicacions

en el aprenentatge.

17 a 17.30 h Descans

17.30 a 19.30 h Abordatge dels principals

trastorns de la l´organització prelateral i

lateral i cas clínic.

Metgessa, especialitzada en medicina familiar
i comunitària, i dedicada al desenvolupament
infantil i la medicina integrativa.
Porta a terme la seva activitat clínica a les
consultes de Sitges i Barcelona.
És autora i coautora de diverses publicacions
sobre desenvolupament, lateralitat i
atenció,entre les quals destaca:
"Escala Ferré de Neurodesenvolupament 0 a
3". Publicació CurrentPediatricResearch 2021
Volum 26 Issue 1.
Directora d'aula de formació en línia
jorgeferre.com i del gabinet d'assessoria per a
escoles i centres de teràpia.

PONENT

MAR FERRÉ RODRÍGUEZ

El desenvolupament neurosensopsicomotor
dels 0 als 6 anys i l'organització de la
lateralitat estan relacionats amb molts dels
trastorns de l'aprenentatge.

Un diagnòstic i tractament causal, més enllà
del tractament simptomàtic, permetran una
millor organització neurofucional que facilitarà
l'adquisició de l´aprenentatge de la
lectoescriptura i de la resta d´aprenentatges
acadèmics i, possibilitarà , al mateix temps,
un millor desenvolupament emocional.

Aquest curs et permetrà aprofundir en la
importància del desenvolupament 0 a 6
anys tenint en compte el desenvolupament
motor, sensorial, aspectes biològics,
emocionals i estructurals.

Et presentarem l'escala de
neurodesenvolupament Ferré 0 a 3 anys i
les bases per a l'organització de la lateralitat.
S'abordaran els principals trastorns laterals,
d'organització prelateral i les seves
implicacions en l'aprenentatge.

PRESENTACIÓ

FORMACIÓ DE
PROFESSIONALS PER A

PROFESSIONALS!


