
CURS PRÀCTIC DE  LATERALITAT I 
ORGANITZACIÓ NEUROFUNCIONAL



Molts problemes d’aprenentatge, atenció o desenvolupament dels nens tenen el seu origen en una manca d’organització 
neurològica.
Com podem detectar els professionals que ens dediquem al món infantil les dificultats en el desenvolupament i la lateralitat?
Què podem fer a l’escola, als centres de teràpia o a casa, per ajudar i  tractar aquest problemes?

 PER QUÈ AQUEST CURS?

Aquest és el  segon any que es realitzarà a Andorra un curs de formació en aquest àmbit i és una oportunitat única per 
aclarir dubtes sobre el desenvolupament infantil, la importància de la lateralitat, com afecta el neurodesenvolupament als 
problemes d’aprenentatge i  quin són els tractaments específics, abordant-los des de el punt de vista mèdic i optomètric.

Aquest  curs reforçarà i ampliarà els coneixements sobre integració del desenvolupament i  serà majoritàriament pràctic, 
amb fitxes, exercicis i  pautes que proporcionaran eines efectives de diagnòstic i tractament.

El curs estarà impartit pel Dr. Jordi Catalán de l’Instituto Médico del Desarrollo Infantil, metge especialista en el desen-
volupament infantil. És assessor de jardins d’ infància, centres infantils, escoles i professionals vinculats a problemes de 
desenvolupament  i aprenentatge. I la Sra. Rosa Payán de Auvis (Centre d’Optometria i estimulació Tomatis) optometrista 
comportamental, especialitzada en optometria pediàtrica,  teràpia visual cognitiva, problemes d’aprenentatge, rehabilitació 
audio-fonològica i processament auditiu

 A QUI ESTÀ DIRIGIT?

El curs està dirigit  a professionals de l’educació, psicòlegs, logopedes, pedagogs, terapeutes ocupacionals...i persones 
relacionades amb el món de l’estimulació infantil

 
 TEORIA

Importància de l’organització lateral en el procés de l’aprenentatge:

• Diagnòstic de la lateralitat en l’escola i en el gabinet. 
• Pautes per a la realització  d’una correcte anamnesis. 

Una bona historia clínica és  fonamental per a un  correcte diagnòstic. 
La importància ha d’estar valorada des de  la gestació fins a totes les etapes de  desenvolupament, considerant al nen com 
una unitat integrada  del sistema motor, sistema visual, sistema auditiu i sistema propioceptiu.



 TALLER 

Valorar el nivell de la pre-lateralitat
(Qualitat de la relació hemisfèrica)

Proves per a avaluar la fase del desenvolupament 
on es troba el nen:

• Valoració de les asimetries i bloquejos corporals 
   Exploració física
• Probes de coordinació contra lateral
• Valoració de les bases visuals
• Valoració de les bases auditiva
• Informació que aporta la Figura Universal 

EL CURS INCLOU

• Apunts
• Taller pràctic
• Certificat d’assistència

LLOC

Centre Cultural i de Congressos Lauredià
Sant julià de Lòria (Andorra)

DATA                                                                                                          

10 i 11 de Novembre

CURS PRÀCTIC DE  LATERALITAT I ORGANITZACIÓ NEUROFUNCIONAL

          PRÀCTIQUES I EXERCICIS  

Proves per diagnosticar la lateralitat
• General
• Visual
• Auditiva
• Manual
• Podal

Ordenació de la informació,  presa de decisions i tractament
Valoració conjunta de casos.
Precs i preguntes.

HORARIS  

Divendres dia 10:  
de 18.00 h a 20.30 h

Dissabte dia 11:
de 9h a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h

PREU 

120 € 
Forma de Pagament compte corrent:
AUVIS AD 70 0001 0000 4069 9040 0100

Enviar un e-mail indicant nom, professió i telèfon a: 
info@optometria-tomatis.com



Més informació:

www.catalanbalaguer.com
www.optometria-tomatis.com


