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Docents: Josep Rota i Ma.Jesús Saís



Presentació
La psicomotricitat és una pràctica, una 

manera d’entendre el desenvolupament de 

l’infant i un tipus d‘intervenció per als nens 

que manifesten el seu patiment a través del 

cos i del moviment o que no troben més 

via d’expressió que la corporal. Entenem 

doncs, que psiquisme i motricitat formen 

una unitat indissociable. Amb aquest curs 

volem explicar-vos en què consisteix aquesta 

pràctica.

A qui va adreçat
Professionals dels àmbits de treball amb 
infància i famílies.

Docents
Josep Rota. Psicòleg Clínic. Psicomotricista. 
Formador de Psicomotricitat.

Ma. Jesús Saís. Psicòloga Clínica. 
Psicomotricista. CSMIJ Castelldefels.



Objectius
• Donar a conèixer els fonaments teòrics i 

pràctics de la Psicomotricitat, des del vessant 
educativa fins a la pròpiament terapèutica.

• Mostrar una manera diferent de conèixer, 
valorar i intervenir amb infants.

• Compartir i donar a conèixer com es pot 
portar a terme aquest tipus d’intervenció en 
els nostres dispositius d’atenció als infants i 
adolescents.

Metodologia
Comentari de situacions clíniques. S’aportarà 

material en vídeo per il·lustrar els casos. 

S’estimularà la participació activa dels assistents 

a partir de la seva experiència.

Programa
1. Enfocament relacional: marc i autors de 

referència.

2. Com és una sessió de psicomotricitat: 
estructura i metodologia.

3. Observació. Els diferents eixos del procés 
terapèutic.

4. Intervenció des de l’abordatge individual 
al del grup.



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:  4h.

Dies formació:  25 de febrer de 2020

Horari:  de 15 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

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

Preu:  30€

Inscripcions fins al 23 de febrer de 2020.
(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 


