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INFLUÈNCIA DEL DESENVOLUPAMENT 
MOTRIU I DE LA LATERALITAT EN ELS 
TRASTORNS D’APRENENTATGE.  

27 i 28 de novembre 
CURS ONLINE 
Docent: doctor Jordi Catalán Balaguer 
Nivell: Bàsic (essencial) 
Llengua: Català 
Duració: 8 hores online més el treball autònom de l’alumne 

 

 
 

Dirigit a:  
Òptics i òptiques optometristes que vulguin centrar-se i aprendre més 
sobre el tractament dels infants i com afecten diferents factors en el 
procés d’aprenentatge.  

Altres professionals de la salut i relacionats amb l’aprenentatge dels 
infants. 
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01 OBJECTIU 
 

 

Tots els professionals que atenen a infants que tenen problemes d’aprenentatge han 
d’actualitzar els seus coneixements. Ha augmentat significativament i de forma positiva 
la participació del optometristes en el tractament d’infants amb problemes 
d’aprenentatge. 

Entre tots cal que aportem els nostres coneixements perquè es modifiqui l’última 
estadística: el 20,2 % d’alumnes no finalitza l’ESO.   

Gràcies a l’experiència professional del doctor, pot afirmar que les dificultats dels 
alumnes de Primària i l’ESO, es poden detectar i tractar des de l’etapa d’Educació Infantil, 
que és un moment molt important és l’inici de la lectura i escriptura.  

Aquest curs pretén abordar una visió més amplia i profunda dels diferents trastorns 
d’aprenentatge, així com destacar la importància de l’organització visual, com una via 
principal d’entrada dels estímuls en l’escola. 

• Relacionar el desenvolupament motriu gruixut amb els moviments més precisos 
(visuals, manuals, fonació).  

• Saber diagnosticar la presencia de dispràxia a l’infant que està fent entrenament 
visual i aprendre com repercuteix en la integració del diferents exercicis.  

• Aprofundir en el coneixement de la lateralitat i saber de la seva importància per 
ordenar la informació, recordar els aprenentatges, executar amb eficàcia... 

• Saber fer el diagnòstic diferencial entre la dislèxia i els trastorns de la lateralitat. 

• Desenvolupar els factors que intervenen per fer una bona lectura. Participació del 
cos callós en la comprensió lectora i com estimular la funció d’intercanvi 
d’informació entre els dos hemisferis. 

02 METODOLOGIA 
 

 

Sessions en directe en línia – 27 i 28 de novembre  

Formació en directe en línia organitzada en 4 blocs de dues hores cadascun (8 hores en 
total).  
 

Avaluació final i enquesta de satisfacció disponible del 29 de novembre al 5 de desembre 
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03 PROGRAMA 
 

 

 
PROGRAMA 

Dissabte 27/11 

15:30h - 17:30h 

Bloc 1 Duració 

- Bases del desenvolupament psicomotriu. Desenvolupament filogenètic i ontogenètic. 
- Organització cerebral i aprenentatge. Hemisferis cerebrals, Cos Callós, estructures sensorials de 

captació de la informació (visió, audició, tacte...). 
-  Relació entre el moviment de tot el cos i els moviments de més precisió (visuals, manuals, 

aparell fonatori). 
- Exploració de les bases motrius. 
- Dispraxia o dificultat per automatitzar respostes motrius. 
- Alteracions de la visomotricitat. 

 

2h 

Dissabte 27/11 

17:30h - 19:30h 

Bloc 2 Duració 

- Atenció, motivació i aprenentatge. 
- Importància de la Lateralitat. Punts de referencia en 
- l’organització del temps i de l’espai. 
- Exploració de la lateralitat. 
- Dominància visual motriu i sensorial. 
- Trastorns de la lateralitat més importants. 

 

2h 

Diumenge 28/11 

9:00h - 11:00h 

Bloc 3  Duració 

- Control motriu versus hiperactivitat, impulsivitat. 
- Importància de l’escaneig visual. 
- Diagnòstic diferencial de la Dislèxia i la desorganització visual. 
- Protocolo Leobien. Valoració de quan un infant està preparat per iniciar el procés de la 

lectura. 
- Altres factors que poden interferir en l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. 

2h 

Diumenge 28/11 

11:00h - 13:00h 

Bloc 4:  Duració 

- Factors emocional que poden potenciar o interferir 
- l’aprenentatge. 
- Accions terapèutiques més importants per tractar els trastorns de l’aprenentatge (dispraxia, 

lateralitat contrariada, hiperactivitat). Estudi de casos reals. 
- Accions preventives més importants del desenvolupament, per organitzar les bases que 

sustenten l’aprenentatge. 

2h 

7 dies disponibles 
després de la 

sessió streaming 

Avaluació 

Avaluació de coneixements i 
enquesta de satisfacció 

Examen d’avaluació dels coneixements del curs. 

Enquesta de satisfacció del curs. 

 
 
 
 
 
 



 

04 INSCRIPCIÓ 
 

 

Data límit: 24 de novembre 

Preu: Col·legiats al COOOC - 40 euros (bonificació del 50%) 
Òptics optometristes d’altres col·legis  - 80 euros  

Altres professionals – 80 euros 

Formalitzar inscripció: 

                               Enviar comprovant de pagament a: formacio@coooc.cat amb: 
 
                                     – Nom del curs 
 
                                     – Dades de la persona inscrita: Nom i cognom/ nº de col·legiat / telèfon / e-mail 
 
                                    Nº de compte: BANC SABADELL ES1000810205530001183123 
 
                             
                                *En cas de no ser òptic optometrista, indicar la professió 


