ÀREA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

LA VISIÓ I LA MANCA DE VISIÓ: EL NEN AMB DISCAPACITAT VISUAL. ENTENDRE AL NEN

DATA

24 de novembre i 1 de desembre del 2017

HORARI

De 15:30 a 20:30

LLOC

Centre de recursos de Nexe Fundació
C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona

PREU

100 euros
NÚM. PLACES
https://form.jotformeu.com/72782211726355

INSCRIPCIÓ

NÚM. HORES

10h

20

PRESENTACIÓ
La visió representa el 80% de la informació que rebem del món extern.
Incideix de forma bàsica en el desenvolupament del nen, com a persona en
la trobada amb els altres, com a ser social, en el coneixement del món i en la
seva intel·ligència, en els seus moviments i coneixement de l’espai.
En l’Atenció Primerenca, cada vegada pren més pes el conèixer com és el
funcionament de la visió en el nen, com influeix als nens amb qui treballem i
com el seu bon funcionament influirà en els tractaments que se li apliquen.
OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Conèixer el desenvolupament visual del nadó i del nen en les primeres
edats.
Avaluació de les funcions visuals en els nens
Presentar el marc conceptual diferencial del dèficit visual
Conèixer com afecten al nen els diferents dèficits visuals
Conèixer les diferents pèrdues visuals que poden tenir els nens amb
lesions cerebrals o patologies cerebrals
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•

Apropar al professional d’Atenció Primerenca a un marc de comprensió i
reflexió sobre el nen amb patologies visuals. Fer junts un canvi de
mirada.

CONTINGUTS
Unitat didàctica 1. La visió i el nadó.
1.1. La visió en el nadó. Desenvolupament de la visió en les primeres edats.
1.2. Les funcions visuals. Quines són i cóm observar-les.
1.3. Condicions per fer l’avaluació de les funcions visuals en nadons
prematurs.
1.4. Material per fer l’avaluació visual: Bateria d’optotips “ML” Leonhardt
1.5. L’avaluació
1.6. Observació de vídeos
Unitat didàctica 2. El nen cec.
2.1. Identificació del dèficit visual en nens
2.2. El nen cec, valoració de les seves capacitats i aspectes diferencials a tenir
en compte.
2.3. Valoració del seu desenvolupament: Escala Leonhardt per nens cecs de 0
a 2 anys.
2.4. Estereotípies i blindismes.
2.5. Observació de vídeos.
Unitat didàctica 3. El nen de baixa visió
3.1. El nen amb baixa visió
3.2. Aspectes diferencials a tenir en compte.
Unitat didàctica 4. El nen amb dèficit visual cerebral DVC
4.1. El nen amb Dèficit Visual Cerebral DVC.
4.2. Visió per la percepció. Visió per l’acció
4.3. Via ventral i via dorsal.
4.4. El nen amb paràlisi cerebral, com afecta la visió en el seu funcionament.
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4.5. Observació de vídeos.
Unitat didàctica 5. La família
4.1. Els pares del nen amb discapacitat
4.2. Suport i acompanyament del professional als pares.
Bibliografia

METODOLOGIA
El curs es teòric pràctic i serà a més il·lustrat per casos i vídeos. Es
visionaran i es faran observacions de vídeos en les diverses Unitats
didàctiques.

A QUI VA DIRIGIT
A professionals de l’Atenció Primerenca, fisioterapeutes, psicòlegs,
logopedes, pedagogs, pediatres, infermeres pediàtriques, mestres,
professionals que treballen amb nens amb discapacitats, psicomotricistes.

DOCENT
Mercè Leonhardt, psicòleg i pionera de l’Atenció Primerenca amb nens amb
dèficit visual a Espanya, Coordinadora d’Atenció Primerenca de la Fundació
Vicenç Ferrer a l’Índia i de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguesa.

Amb el suport de:
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FORMACIÓ A MIDA
Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta o altres formacions
a centres, entitats i institucions.
Les nostres àrees formatives són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria
Fisioteràpia
Alimentació
Comunicació
Estimulació Basal
Aula Multisensorial
Joguines adaptades
Atenció Global en la Pluridiscapacitat

Podeu consultar els continguts al nostre web:
http://www.nexefundacio.org/serveis-per-a-professionals/formacio/

En cas d’estar interessats i per a una major concreció, contactar amb:
Sergi Nogués
Coordinador Àrea de Formació i Investigació
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centre de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

*Recordeu que la vostra participació en activitats formatives pot ser bonificada
per la Fundació Tripartita a través de l’empresa gestora de la vostra entitat.

