
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Estimulació sensorial.  

Sales multisensorials i espais snoezelen 

Mòdul 2 
 
 
 

Aquesta formació s’emmarca dintre del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en 
Estimulació Multisensorial i Snoezelen. ISNA (International Snoezelen Association,  
www.isna-mse.org).  
Un cop finalitzats els 3 mòduls de formació s’ofereix una titulació internacional amb el reconeixement 
d’ISNA.  
La formació consta de 3 mòduls (20 hores presencials + 5 treball alumne cadascun). Total 75 hores 
formació.  
La formació globalment té un 50% de contingut teòric i un 50% de contingut pràctic.  
Es recomana fer els 3 mòduls amb un període entre cadascun d’ells per tal de poden implementar els 
coneixements i pràctiques d’intervenció apresos en cada mòdul abans de fer el següent. 
 

 

 

Continguts 

 

1ª Part comú del Mòdul  

 Sistemes sensorials: neurofisiologia – materials  

 Aplicació pràctica per sensoris de l’estimulació multisensorial  

 Avenços en la intervenció en un espai snoezelen.  
o Experiències en diferents països.  
o Diferents camps d’aplicació  

 Estimulació multisensorial  
 

 Etologia humana: la persona que condueix la sessió  

 Importància de l’acompanyament  

 Comunicació a l’espai snoezelen  

 Els entorns  

 Avaluació  
 
2ª part Especifica:  

 GENERAL: una visió general de diferents camps  
o Atenció primerenca  
o Discapacitat intel·lectual  
o Demències i alzheimer  
o Dany cerebral  
o Malaltia mental  
o Altres  
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o En cada cas es treballaran els següents aspectes:  

 Descripció general  
 Afectacions i potencialitats sensorials  
 Comunicació, conducta, i emocions  
 Intervenció Multisensorial  
 Actitud del conductor de la sessió  

 
 
El Mòdul conté tota una part pràctica d’exercicis de vivències a la Sala Multisensorial.  

 
Per a superar el mòdul cal entregar un treball pràctic que es concretarà segons el camp 
d’especialització.  
 
 

 

 

 

Formadores 
 

 

Mª José Cid Rodríguez 
Dra. Psicología, Directora de la Residència Ibera. Formadora reconeguda per ISNA. 
 
Montserrat Cervellera Piñol 
Fisioterapeuta i Psicomotricista de la Residencia Ibera i del Centre d’Educació Especial l’Angel. 
Formadora reconeguda per ISNA. 
 

 

 

Dades d’impartició del curs 
 

 

Dates i horari curs 

Dies 4 i 5 de juny en horari de 9 a 14 i de 15 a 17h  

Dia: 6 de juny de 9 a 15h.  

Total hores curs: 20h 

 

Lloc impartició: Jocviu Associació -  C/Monturiol, 27 29 baixos - 08018 Barcelona.  

 
 

 

Els participants en aquest mòdul 2, que també han d’haver fet el mòdul 1, i en cas que 

facin el mòdul 3 (2018) aconseguiran la certificació oficial emesa per l’ISNA ESPANYA, 

prèvia realització del treball final corresponent. 
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

Període de preinscripció: fins 2 de juny o fins esgotar les places. 

 

Preu de la inscripció: pendent  (formació bonificable) 

 

Per formalitzar la inscripció, cal: 

 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es 

demanen): 
 

Formulari d’inscripció  

 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander: IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  amb el 

concepte: Nom participant + ESTIM2, i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat (quan us indiquem quin és l’import a pagar) 
 

 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: opoyatos@dincat.cat. 
 

 (En aquest cas, són necessàries 15 persones per tal que el preu d’inscripció sigui 

totalment bonificable). 

 

 

Informació d’interès 
 

 

• Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà amb 

una setmana d’antelació abans de l’inici. 

 

• A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la 

realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs. 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

   

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2411298
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2411298
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

