
PROPOSTA DOCENT 



LES BASES DE LA INTEGRACIÓ SENSORIAL: NEUROFISIOLOGIA, DETECCIÓ I 

ESTRATÈGIES 

 

PREREQUISITS DELS PARTICIPANTS: 

Els alumnes que vulguin cursar aquest curs hauran de tenir una formació de teràpia 

ocupacional, fisioteràpia, logopèdia, psicologia o similars. Preferentment dedicats al 

camp de la pediatria, tenir interès per aquest àmbit o bé trobar-se treballant amb 

adults amb dany neurològic.  

Per tal de poder realitzar el taller vivencial caldrà que vinguin amb roba còmoda.  

Dins del marc de la prevenció i presa de mesures del virus Covid-19 la formació pot 

veure’s modificada en calendari o metodologia, podent ser possible la realització 

semi-presencial dels continguts. Per aquest motiu, la part teòrica de la docència 

podria impartir-se de manera telemàtica. En aquest cas, els alumnes haurien de tenir 

accés a tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), que garanteixin el 

seguiment correcte de la matèria. Dins d’aquestes tecnologies haurien de disposar 

de: 

 Suport informàtic per accedir a classes virtuals. 

 Eines i tecnologies capaces de treballar en equip de forma telemàtica. Parlem 

d’eines que permetin la comunicació per mitjà de la teleconferència en grup, 

tipus Microsoft Teams o Zoom.  

Pel que fa a la part vivencial, podria veure’s modificada en calendari o adaptada si 

cal a realitzar-se en grups petits (mínim 4 persones).  

 

OBJECTIUS:  

La proposta formativa està concebuda per donar més eines de detecció i estratègies 

d’intervenció a aquells professionals que es dediquen al camp de la rehabilitació 

neurològica, especialment la infantil.  

Així, la formació dóna els coneixements elementals per entendre les bases 

neurofisiològiques dels sistemes sensorials principals, els processos que conformen 

la integració sensorial i quines estratègies bàsiques cal tenir presents a l’hora 

d’intervenir amb persones que tenen un desordre del processament sensorial. 



També ofereix la oportunitat de vivenciar algunes activitats de les que es realitzen 

quan es planifica una intervenció basada en integració sensorial.  

L’estudiant finalitzarà la formació sent capaç de detectar quins sistemes sensorials 

principals intervenen en les activitats proposades a la seva pràctica clínica i a l’hora, 

detectant la presència de desordres de processament sensorial. Finalment, podrà 

aplicar estratègies bàsiques d’observació i regulació.  

 

COMPETÈNCIES: 

 

 Conèixer els principals sistemes sensorials i les seves bases 

neurofisiològiques. 

 Comprendre el procés d’integració sensorial, les aportacions del mateix en el 

neurodesenvolupament i les seves fases. 

 Detectar els principals signes de desordre del processament sensorial 

segons el sistema sensorial en qüestió. 

 Aplicar estratègies bàsiques de regulació i adequació de la pràctica clínica 

diària en funció del processament sensorial del pacient.  

 Adequar la intervenció i la proposta clínica a les necessitats sensorials de la 

persona tractada.  

 Diferenciar què és integració sensorial i què no i en quins contextos i com, és 

indicada la seva aplicació. 

 Ser capaç de derivar a professionals especialitzats segons la necessitat 

principals del pacient i comprendre la importància del treball en equip.  

 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE: 

1. L’ús de l’observació i eines bàsiques d’avaluació per conèixer el 

processament sensorial de les persones amb les que es treballa.  

2. Demostrar capacitat a l’hora de detectar desordres en el processament 

sensorial. 

3. Diferenciar els diferents contextos en els que és recomanable o no l’aplicació 

del marc d’integració sensorial. 



4. Mostrar respecte cap a la forma que té el pacient de processar les sensacions 

i tenir cura de la intervenció en funció d’aquest aspecte.  

5. Utilitzar estratègies de regulació sensorial i anàlisis de canal preferent per 

treure el màxim potencial de la pràctica clínica.  

6. Planificar una intervenció sensorialment “intel·ligent” . 

 

 

CONTINGUTS: 

Tema 0: Contextualització de la matèria 

1. Origen de la integració sensorial: Jean Ayres 

2. Els 8 Sistemes sensorials 

3. Recorregut i evolució fins l’actualitat 

Tema 1: Sistemes sensorials principals i neurofisiologia bàsica 

1. Sistema tàctil 

2. Sistema propioceptiu 

3. Sistema vestibular 

Tema 2: Aportacions de la resta de sistemes sensorials 

1. Sistema visual 

2. Sistema auditiu 

3. Sistema gustatiu 

4. Sistema olfactiu 

5. Sistema interoceptiu 

Tema 3: Procés d’integració sensorial 

1. Processament sensorial: fases 

2. Funcions dels sistemes sensorials 

3. Neurodesenvolupament i integració sensorial: les sensacions a la base 

4. Tipus de desordres de processament sensorial 

Tema 4: Signes de disfunció 

1. Desordres de processament sensorial tàctil 

2. Desordres de processament sensorial vestibular 

3. Desordres de processament sensorial propioceptiu 



4. Desordres de base vestibular i propioceptiva 

5. Praxis 

Tema 5: Estratègies de regulació 

1. La propiocepció i el tacte profund 

2. Anàlisis de canal sensorial preferent 

3. La integració sensorial i l’alimentació 

4. La integració sensorial i l’aprenentatge 

Tema 6: Casos pràctics 

1. Proposta i anàlisis de casos  

Tema 7: Pràctica vivencial 

1. Experimentació d’activitats tàctils 

2. Experimentació d’activitats oral-motrius 

3. Experimentació d’activitats vestibulars 

4. Experimentació d’activitats propioceptives 

5. Experimentació d’activitats de planificació motriu 

 

CALENDARI: 

Aquest proposta formativa està planificada per tal de realitzar-se en 2 dies, en horari 

de 10 a 14 i de 15 a 18 distribuïts de la següent manera 

FRANJA HORÀRIA DIA 1 DIA 2 

10:00-11:00 Tema 0 Repàs del dia anterior / 

Tema 5 i 6 11:00-12:00  

Tema 1 

Tema 2 

12:00-13:00 

13:00-14:00 Tema 7: pràctica tàctil i 

oral-motor 

DESCANS/DINAR 

15:00-16:00 Tema 3 i 4 Tema 7: pràctica 

vestibular, propioceptiva i 

planificació motriu 

16:00-17:00 

17:00-18:00 
**Queda oberta la possibilitat de realitzar un descans a mig matí de 15 minuts per tal de facilitar l’atenció dels alumnes 



Les dates queden obertes a pactar, planificant-se per coincidir amb divendres i 

dissabte.  

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, s’informarà dels canvis i la 

reestructuració del calendari i la metodologia docents.  

 

METODOLOGIA: 

La metodologia s’adapta a la tipologia de les sessions de forma que els continguts 

teòrics s’adequaran o bé a impartir-se presencialment o bé telemàticament.  

El model docent d’aquesta proposta està orientat a impartir-se en grups de mínim 8 

alumnes i màxim 20.  

Les eines metodològiques emprades en el curs seran: 

 Sessions teòriques utilitzant el material oportú. 

 Visionat de vídeos i fotografies que acompanyin el procés d’aprenentatge. 

 Ús de fòrum per a la resolució de dubtes conjunts que puguin sorgir al llarg 

de l’activitat docent. 

 Activitats en petits grups de reflexió, proposta de dubtes entre els propis 

alumnes i anàlisis de casos concrets mitjançant exercicis pautats. 

 Activitat vivencial en petits grups d’experimentació per la qual serà necessari 

disposar d’equip suspès i materials propis en l’ús del marc de la integració 

sensorial. Els alumnes hauran d’assistir als tallers amb roba còmoda. En cas 

de requerir modificacions degut a canvis legislatius derivats del virus covid-

19, els tallers vivencials poden reduir-se a grups de mínim 5 participants i 

realitzar-se de forma rotativa en diferents dates.   

 Cada alumne disposarà del seu dossier de materials imprès pel correcte 

seguiment de les sessions teòriques. 

No es contempla una activitat final d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumne. 

Tanmateix, s’utilitzarà un qüestionari final per analitzar el grau de satisfacció dels 

participants.  
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