Especialista Universitari Estimulació Mulisensorial
Snoezelen
CURS
2019-2020
PREINSCRIPCIÓ
01/07/19 fins al 08/11/19
MATRÍCULA
01/10/19 fins al 08/11/19
IMPORT MATRÍCULA
1100 €
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S?aplicarà la taxa vigent en el moment de l?expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
20

TIPUS
Especialista universitari
CATEGORIA/ES
Educació, Prevenció, Salut
CRÈDITS
15 ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial

COORDINACIÓ
Ramona Ribes Castells
973 706568
r.ribes@pip.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida
Tlf: 973703382
Fax: 973703377

formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ
El professional de l'àmbit de la salut (psicologia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, infermeria) i de l'educació
(educació infantil, primària i secundària, psicopedagogia, educació social) necessita d?un conjunt d'estratègies
que afavoreixin la comunicació i la relació amb els altres com a àrea fonamental de la millora de la qualitat de
vida de les persones. Aquest curs es proposa contribuir al desenvolupament de competències professionals per
a la millora de la comunicació i les relacions, a partir de les experiències sensorials que oferim a l'altre amb
l'estimulació multisensorial Snoezelen.
Les persones que facin el curs d'expert universitari snoezelen a la UdL,tindran també la capacitació d'ISNA
España ( Associació d' Estimulació Multisensorial i Snoezelen).

PROGRAMA
Intervenció multisensorial snoezelen
Bases neurobiològiques i sistemes sensorials
Ambits i contextos d'aplicació de l'estimulació multisensorial i Snoezelen
Disseny, implementació i avaluació de l'estimulació multisensorial Snoezelen
Dies i hores en què s'imparteix
divendres, de 16 a 21,30h dissabtes, de 9 a 14,30h.

Treball pràctic sobre intervenció Snoezelen
treball pràctic

PROFESSORAT
Alsinet, Carles
Blanco, Eduardo
Cervellera, Montse
Cid, Maria José
Jorge Moya

Ribes, Ramona

ALTRES INFORMACIONS
REQUISITS D'ADMISSIÓ
No es requereix cap titulació específica.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Experiència laboral en l'àmbit de l'atenció a persones amb diversitat funcional, problemes de salut mental,
persones grans amb dependències, etc.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX
Data inici 08/11/19 -

Data finalització 23/05/20

LLOC ON S'IMPARTEIX
UdL- LLeida

Dies i hores en què s'imparteix
divendres de 16 a 21,30 i dissabtes de 9 a 14,30

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
imatges
Dates curs expert_especialista snoezelen 19-20 .pdf

