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OBJECTIUS 

 

 Valorar l’assoliment dels continguts teòrics apresos en els mòduls anteriors. 

 Valorar la capacitat de l’alumne en sintetitzar tota la informació diagnòstica de 

l’usuari des del punt de vista de la sensorialitat de forma prioritària. 

 Valorar la capacitat de l’alumne per a planificar uns objectius d’intervenció en la 

persona que siguin realistes, aplicables i adequats. 

 Valorar especialment que la intervenció proposada generi una millora en el 

benestar emocional i en la qualitat de vida de l’usuari. 

 Valorar la capacitat de l’alumne en acompanyar a l’usuari en el procés de millora 

de la qualitat de vida. 

 Empoderar a l’alumne i desenvolupar les seves capacitats com a terapeuta 

Snoezelen. 

 Mostrar pràctiques d’intervenció a partir del visionat de diferents casos. 

 Aprendre activitats concretes en un entorn Snoezelen a partir del visionat de 

diferents casos. 

 

CONTINGUTS 

 

 Conèixer i valorar diferents perfils sensorials en diferents perfils de persones. 

 Conèixer i valorar diferents pautes d’acompanyament en diferents perfils d’usuari. 

 Conèixer i valorar els objectius proposats en perfils de persones diferents. 

 Aprendre maneres diferents d’aproximar-se a la persona usuària des de la “Mirada 
Snoezelen”. 

 Interioritzar una nova “filosofia” d’intervenció. 

 Empoderar al professional. 
 
 
 
 

ESTIMULACIÓ SENSORIAL. SALES 
MULTISENSORIALS I ESPAIS SNOEZELEN 

MÒDUL 3  
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FORMADORS 

 MªJosé Cid Rodríguez, Dra. Psicologia. Formadora reconeguda i acreditada des de 

l’Associació Internacional Snoezelen des del 2010. Presidenta de l’Associació 

Snoezelen España. 

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dimarts dia 26 de maig: de 9:00 a 15:00h.  

Dimecres dia 27 de maig: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00h.  

Dijous dia 28 de maig: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00h. 

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

Total hores curs: 20h 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: En funció de quòrum  

(formació bonificable fins a 260 €) 

/ 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 ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  

amb el concepte: Nom participant + ESTIM3,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2603631
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat
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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: 

 

                                                       

 


