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PRESENTACIÓ
El Diploma de Postgrau de Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia 
Ocupacional té com a finalitat oferir als professionals de la teràpia ocupacional la 
possibilitat d’ampliar els seus coneixements sobre la integració sensorial i dotar-los d’eines 
per a la seva actuació des d’aquesta teoria. Així mateix, pretén facilitar l’obertura de nous 
camps d’actuació, responent a les exigències actuals i futures del món laboral. 

JUSTIFICACIÓ
L’atenció a la infància i a l’adolescència a la nostra societat té cada cop més importància. La 
detecció precoç de les diferents dificultats quant als aspectes sensoperceptius, la correcta 
avaluació de l’abast d’aquests aspectes i l’aplicació dels tractaments adequats permeten al 
nen/adolescent amb necessitats específiques afrontar l’etapa adulta en les millors 
condicions. El curs té una orientació eminentment professionalitzadora i va dirigit a 
diplomats o graduats en Teràpia Ocupacional.

PER QUÈ EL POSTGRAU A L’ EUIT?
• Perquè els nostres docents són professionals de la pràctica en actiu
• Perquè ens avalen 25 anys d'experiència impartint el Grau de Teràpia
 Ocupacional
• Perquè vetllem per una formació integral
• Perquè combinem teoria i pràctica 
• Perquè prioritzem les pràctiques de simulació en grups reduïts
• Perquè potenciem els aprenentatges amb pràctiques 

3r Diploma de Postgrau
Teoria i pràctica
de la Integració Sensorial
en Teràpia Ocupacional



SORTIDES PROFESSIONALS
• Equips d’Atenció Primària de Salut (EAPS): intervenció en grups de risc de la comunitat 

(nens, adolescents). Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
• Equips de salut comunitària locals: intervenció a les escoles ordinàries i especialitzades, 

llars d’infants, etc.
• Xarxes sanitàries, sociosanitàries, comunitàries i exercici lliure de la professió.
• Escoles d’educació ordinària i d’educació especial.
• Equips d’assessorament i atenció psicopedagògica (EAP).
• Entitats/associacions que treballin per al benestar dels infants/adolescents: esplai, casal 

d’infants, etc.

ORGANITZACIÓ
La modalitat d’aquest postgrau és semipresencial, per la qual cosa, durant el curs hi haurà 
4 blocs de docència amb unes dates de formació presencial combinada amb formació 
online.
Blocs formatius: el curs es desenvolupa d’octubre de 2018 a setembre de 2019, tal com 
s’exposa al quadre de continguts.
• Els blocs teòrics s’impartiran a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 

de Terrassa. C/ de la Riba 90, 08221 Terrassa. 

• El bloc pràctic residencial en context real s'impartirà en un espai encara per confirmar.

METODOLOGIA
Sessions teòriques combinades amb l’anàlisi i discussió de casos pràctics.

HORARI
Mòduls teòrics: de 9 h a 13 h i de 14 h a 19 h
Mòdul pràctic: modalitat residencial de dilluns al migdia a dissabte al migdia. L’estudiant 
estarà durant aquests dies realitzant activitats de valoració, diagnòstic, planificació i 
intervenció a infants i adolescents supervisats i assessorats per terapeutes ocupacionals 
experts en Integració Sensorial.
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MÒDUL 4
pràcticum

6 Pràctiques específiques d'avaluació i pla 
d'intervenció amb infants
• Mòdul pràctic: modalitat residencial durant 

5 dies de dilluns a dissabte
• Pràctica específica d'avaluació i pla 

d'intervenció amb infants

setembre de 2019
Residencial

MÒDUL 3
investigació

5 Bases d'investigació
• Introducció al mètode científic i la seva  impor-

tància en la presa de decisions en la pràctica 
clínica 

• Elaboració d'una pregunta clínica 
• Lectura crítica de les publicacions científiques 
• Eines i estratègies de cerca d'informació 
•Critical Appraisal Topics

gener i maig de 2019 

CRÈDITS 32 ECTS | 21 teòrics | 6 pràctics | 5 investigació

NÚMERO DE PLACES | 30

MÒDULS | CONTINGUTS
TIPOLOGIA ECTS CONTINGUTS

MÒDUL 1 A
MÒDUL 1 B
teòric

12 Bases per a la integració sensorial
•Neurobiologia i neurologia dels sentits i de 
l’aprenentatge

•Context d’actuació de teràpia ocupacional en  
la infància i l’adolescència 

•Desenvolupament de l’infant
•Fonaments teòrics de la integració sensorial 

octubre 2018
gener 2019

MÒDUL 2
teòric

9 Avaluació i diagnòstic del desordre en 
el processament sensorial
•Avaluació  de la disfunció en el 

processament sensorial
•Diagnòstic de la disfunció del processament 

sensorial 
•Pla d’intervenció

maig de 2019

DATES



DIRECCIÓ | COORDINACIÓ
Mireia Tarruella Coordinadora de formació postgraduada 

Professora doctora de l’EUIT/UAB.
Pascale Pérez  Professora titular de l’EUIT/UAB.
Mercè Rived  Professora titular de l’EUIT/UAB.

PROCÉS D’ADMISSIÓ  | CRITERIS DE SELECCIÓ
• Estudis de Diplomat en Teràpia Ocupacional / Graduat en Teràpia Ocupacional
• L’admissió es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció

INSCRIPCIÓ | MATRÍCULA
La inscripció es realitzarà online mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ disponible al 
web de l’EUIT, www.euit.fdsll.cat. 
Per formalitzar la matrícula és necessari procedir al pagament de 288 € en concepte 
de reserva de plaça del postgrau i enviar el comprovant de pagament 
a informacio@euit.fdsll.cat.
La formalització de la matrícula es durà a terme a les dependències de l’EUIT del 10 al 14 
de setembre de 9 a 14 h. 

PREU | CONDICIONS DE PAGAMENT
El preu del postgrau és de 2.880 €.
Es pagarà un import de 288 € en concepte de reserva de plaça en el moment de realitzar la 
inscripció.
La resta de l’import es podrà pagar escollint una de les següents opcions:

• En 1 sol pagament de 2.592 € a l’inici del postgrau.
• En 2 pagaments de 1.296 € cadascun (el 1r a l’inici del postgrau i el 2n durant el mes

de febrer de 2019).
• En 8 quotes mensuals de 324 € cadascuna.

INFORMACIÓ
Més informació a informacio@euit.fdsll.cat / Telèfon: 93 786 18 18



PROFESSORAT

NOM I COGNOMS TITULACIONS ACTIVITAT PROFESSIONAL

Jenifer Cardona Mercadé

Paola González Iannelli

Jennifer Grau Sánchez

Marta Iglesias Campo

Cristina Pérez Corbella

M. Neus Sagués Martínez

Laura Segovia Encinas

Jose Antonio Ruiz Montes

Bàrbara Viader Vidal

Diplomada en Teràpia Ocupacional
Certificada en Integració Sensorial per la 
Western Psychological Service (WPS) 
Southern University of Califòrnia, EEUU
Terapeuta BOBATH, per la European Bobath 
Tutors Association (EBTA).

Diplomada en Teràpia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological 
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and 
Praxis Test (SIPT).
Certificada en l’Avaluació d’Habilitats 
Motores i Processament (AMPS).
Pràcticum professional en raonament clínic 
i intervenció en Integració Sensorial Therapy 
West inc i Universitat Sud Califòrnia).

Diplomada en Teràpia Ocupacional (EUCR, 
UAB).
Postgrau en Rehabilitació Cognitiva 
(Institut Superior d’Estudis Psicològics, 
Barcelona).
Màster oficial en Neurociències (UB). 
Doctoranda en Biomedicina, especialitat en 
Neurociències.

Diplomada en Teràpia Ocupacional.
Postgrau de Teràpia Ocupacional en 
Pediatria.

Diplomada en Teràpia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological 
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and 
Praxis Test (SIPT).
Màster oficial en Dificultats d’Aprenentatge i 
Trastorns en el Llenguatge (UOC).

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UB).
Doctorada en Medicina (UB).
Màster en Nutrició Univ. Nancy (França).
Màster en Nutrició (UB).

Diplomada en Teràpia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological 
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and 
Praxis Test (SIPT).
Formada en Hipoteràpia per la American 
Hippotherapy Association (AHA).

Llicenciatura de Psicopedagogia
Formació específica en Participació Infantil

Diplomada en Teràpia Ocupacional
Màster en Neurociències (UB).
Certificada en Western Psychological 
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and 
Praxis Test (SIPT).

Codirectora i terapeuta ocupacional del 
Centre d’Estimulació Infantil de 
Barcelona.
www.ceibarcelona.com

Centre de Teràpia Infantil Centir
http://www.centir.es/
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

Universitat de Barcelona 
Projecte d’investigació.
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

CDIAP municipal de Mollet del Vallès.
Atenció domiciliària de teràpia 
ocupacional a nens i nenes amb paràlisi 
cerebral i a les seves famílies.

Centre de Teràpia Infantil Ninaia. 
www.ninaia.com
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

Consulta privada a Granollers i 
Barcelona.
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

Centre de Desenvolupament Infantil – 
Set sentits. 
www.setsentits.com
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

Fundació Catalana de l’Esplai.
Barcelona.

Centre d’Estimulació Infantil de 
Barcelona.
www.ceibarcelona.com
Professora col·laboradora de l’EUIT/UAB.

6 | 7

L'EUIT es reserva el dret de modificar el professorat indicat en cas de necessitat o per qüestions organitzatives



Lat: 41º  33'  44.5608''
Long: 2º  1'  0.2382''

en col·laboració amb:

www.euit.fdsll.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ

informacio@euit.fdsll.cat
C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa I BARCELONA
T. 93 786 18 18

Adscrita a la


