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Presentació 
 
La presència de nens i nenes amb alteracions en el processament sensorial és 

cada vegada més habitual en els entorns escolars i provoca afectacions 

importants en el desenvolupament psicomotor, la conducta i l’aprenentatge.  

El denominat trastorn de processament sensorial afecta, entre d’altres, a infants 

amb TEA, TDAH, síndrome de Down, paràlisi cerebral i retards psicomotors. 

La ciència ha avançat en el coneixement d’aquestes afectacions i ha deixat 

evidència de la millora de la qualitat de vida que es deriva del tractament adequat 

dels desordres sensorials. 

Aquest curs té com finalitat aportar els coneixements bàsics de l’enfocament 

terapèutic de la integració sensorial per a poder detectar, comprendre i adquirir 

estratègies bàsiques d’intervenció dels diferents trastorns de processament 

sensorial en funció de les necessitats de cada nen. 

 

 

Objectius  
 

 Donar a conèixer les nocions bàsiques sobre la Integració Sensorial. 

 Conèixer la repercussió en el desenvolupament i el comportament dels 
infants. 

 Conèixer les estratègies d’abordatge bàsiques per a les diferents 
problemàtiques generades per la dificultat de processament sensorial. 

 
 
Continguts 
 

 La Teràpia Ocupacional. Definició de la disciplina que va desenvolupar 
l’enfocament de la Integració Sensorial. La Federació Mundial de 
Terapeutes Ocupacionals (WFOT) defineix la Teràpia Ocupacional com a 
una professió que s’ocupa de la promoció de la Salut i el Benestar a 
través de l’ocupació. El principal objectiu de la teràpia ocupacional és 
capacitar a les persones per a participar el més efectivament en les 
activitats de la vida diària. 
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 La Integració Sensorial, un procés neurològic. Explicació del procés 
neurològic i de l’enfocament terapèutic basat en els principis de la 
neurociència. La integració sensorial és l’organització dels estímuls 
sensorials per al seu ús. A través de la integració sensorial, la majoria de 
les parts del sistema nerviós treballen juntes, d’aquesta manera, una 
persona pot interactuar amb el medi de forma eficient i tenir 
experiències apropiades i satisfactòries. L’enfocament de la Integració 
Sensorial el que aporta és la forma d’entrenar i modificar el cervell per a 
“aguditzar” la capacitat d’integrar els diferents estímuls de forma 
conscient i adequada, per a poder elaborar respostes adaptades a cada 
situació, aprofitant darrera de cada petit desafiament diari l’oportunitat 
d’aprendre i créixer. 
 

 El desenvolupament natural de la integració sensorial. Importància del 
correcte desenvolupament de la integració sensorial en les diferents 
fases del desenvolupament de l’infant claus per al seu correcte 
funcionament. Des de que un bebè neix, el seu cervell va construint a poc 
a poc circuits i xarxes neuronals que forjaran les bases pera tots els 
aprenentatges que adquirirà al llarg de la seva vida. D’alguna forma, les 
estratègies i maneres d’aprendre que desenvolupem en els nostres 
primers anys de vida marcaran el nostre destí, perquè són la base sobre  
la qual es construiran els nostres aprenentatges i habilitats. És per això 
que l’atenció primerenca és fonamental per tal de què els infants amb 
necessitats especials desenvolupin al màxim llurs capacitats, augmentant 
així llur autonomia, qualitat de vida i oportunitats. 
 

 El perfil sensorial.  El perfil sensorial proporciona un mètode estàndard 
per a professionals, amb la finalitat de mesurar les habilitats de 
processament sensorial i per a determinar l’efecte del processament 
sensorial en l’acompliment funcional diari de l’infant. Fou dissenyat per a 
contribuir a una valoració comprensiva de l’acompliment sensorial del 
nen. Durant el curs exposarem la definició i explicació de la seva 
repercussió en el comportament, desenvolupament de competències i 
hàbits de vida. 
 

 L’estat d’alerta òptim per a l’aprenentatge. Importància d’estar en un bon 
arousal per a poder estar atent i aprendre. Els problemes d’estar 
estressat o amb l’alerta molt baixa. 
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 Diferents dificultats de processament sensorial. Breu descripció de les 
diferents dificultats amb la finalitat d’aprendre a detectar-les. 

1. Hipersensibilitat a certs estímuls 
Infants que presenten més sensibilitat que la majoria als de la seva 
edat a certs estímuls, la qual cosa provoca l’evitació constant d’ells 
i un alt nivell d’estrès. 

2. Hiposensibilitat a certs estímuls. 
Infants que presenten menys sensibilitat que la majoria dels infants 
de la seva edat a certa estímuls, la qual cosa pot provocar 
dificultats psicomotores o la recerca excessiva d’aquests estímuls. 

3. Dificultat de discriminació. Dispràxia. Infants que tenen dificultats 
per a distingir entre estímuls qualitativament o quantitativament 
diferents. La qual cosa dificulta la praxis o destreses motores. 

4. Dificultats de modulació. La modulació sensorial és la capacitat de 
regular i organitzar la intensitat i la naturalesa de les respostes a 
l’estímul sensorial dintre d’una forma gradual i adaptativa. (Miller 
& Lane, 2000). La dificultat de modulació genera serioses dificultats 
per a regular l’estat d’alerta. 

 

 Estratègies bàsiques d’abordatge de les dificultats de processament 
sensorial. Exposició de diferents estratègies bàsiques d’abordatge de les 
diferents dificultats en el dia a dia, amb la finalitat de facilitar la capacitat 
d’adaptació, organització de la conducta i aprenentatge dels infants. 
 

 Anàlisi de casos pràctics. S’exposaran casos pràctics proposats per la 
docent i/o pels assistents al curs, s’analitzaran i s’establiran pautes i 
estratègies a seguir amb ells. 
 

 
Metodologia 
 
Se emprarà un mètode basat en: 

1. Exposició de la ponent per mitjà d’explicacions, de presentacions 
multimèdia i d’exemples pràctics. 

2. L’última hora es dedicarà a casos pràctics presentats pel ponent i/o 
presentats prèviament pels assistents. (En cas de voler proposar un cas 
pràctic podeu enviar-ne un resum al correu cursos@educatiocat.com). 

3. Treball personal en la preparació de l’activitat complementària (només 
docents per a l’acreditació del Departament d’Ensenyament). 
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Destinataris 
 
Mestres i professors, pedagogs, psicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals, 
estudiants, familiars i totes aquelles persones interessades. 

 

La ponent 
 
María Tudela Torras 
 

 
 
 
Terapeuta ocupacional i especialista en Integració sensorial. 
La seva experiència professional  sempre ha estat relacionada amb el 
neurodesenvolupament infantil, actualment treballa a domicili 
Docent eventual a la Universitat Catòlica de València i docent d’alumnes en 
pràctiques. 
 
Ha impartit diversos cursos i tallers: 
 

 “La importància de la correcta Integració Sensorial en el nen. Influència 

en la adquisició d’habilitats i en les activitats de la vida diària.” 

 Ponència del Màster de Psicopedagogia de la Universitat Jaume I. 

 “Els problemes d’Integració Sensorial des de dins” 

Taller vivencial a les jornades de actualització de Teràpia Ocupacional de 

la Universitat Catòlica de València 
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 “Teràpia Ocupacional en nens amb Trastorns de l’Espectre Autista. Casos 

pràctics” 

Impartició de conferència en les jornades d’actualització de Teràpia 

ocupacional organitzades per la Universitat Catòlica de València. 

 “Teràpia Ocupacional i autisme” 

Participació en la taula rodona amb motiu del Dia Internacional de 

l’Autisme a la Universitat Catòlica de València. 
 

 
 
Dia 
 
Dissabte 17 de desembre de 2016 

 
De 9’30 a 13’30 i de 14’30 a 17’30 hores. 
Acreditació de 9 a 9’30 hores. 
 

 

Lloc 
 
Universitat Pompeu Fabra 

Campus de la Ciutadella 

Edifici Ramon Turró 

c/ Ramon Turró, 3 

Barcelona 

 

 

Preu 
 
75 euros. 
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Certificació 
 

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament 

d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un 

treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial. 

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el plaç màxim de 15 dies a 

l’adreça cursos@educatiocat.com.   

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és via telemàtica 

i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base 

del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on 

podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què 

se celebri el curs.  

Als no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència. 
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