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19 de juny de 2018
de 17 a 19 h.

a Sant Boi de Llobregat

Docents: Anna Luna,
Rikardo Acebo i Xus Saís



Docents
Anna Luna Muns: Psicomotricista. Pedagoga. 

Terapeuta en CDIAP Rella. Formadora de 

psicomotricistes a la ASEFOP.

Rikardo Acebo Urretxu: Psicomotricista. Filòleg.   

Ha treballat en els darrers anys en la Unidad 

Terapèutica educativa en Ortuella. País Basc. 

Formador de psicomotricistas de la ASEFOP.

Xus Saís Badia: Psicomotricista. Psicòloga Clínica 

de Fundació Orienta. Colaboradora en programes de 

Formació Continuada per Mestres i psicòlegs.

Presentació
Arran de la publicació del llibre. Terapia 

Psicomotriz: reconstruyendo una historia.  

Ed. Octaedro, es donarà a conèixer la seva 

aplicació en diferents àmbits, com són la 

atenció primerenca, adolèscencia en risc, i en 

casos de pacients amb afectacions greus.



A qui va adreçat
A professionals de la Salut Mental en general, 
psicòlegs, mestres, educadors, pedagogs, etc.

Objectius
• Coneixement de l’abordatge psicomotriu, 
metodologia, posada en marxa i formació 
necessària.

•  Àmbit d’aplicació i abast  a la salut mental 
comunitària (treball en escoles, centres de 
salut, etc).

Metodologia
• Presentació inicial del tema central.

•  Posterior debat i participació amb els assistents.

Contingut
• Teràpia Psicomotriu.

• Metodologia dels tres eixos.

• Àmbits d’aplicació.



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  2h.

Dies formació:  19 de juny de 2018

Horari:  de 17 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  10€

Inscripcions fins al 17 de juny de 2018
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


