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PROGRAMA 

 

Os profesionais da atención temperá sabemos que unha intervención adecuada e axeitada nas primeiras etapas da vida 

do neno con déficit visual constitúe a mellor garantía de que poderá conseguir no futuro, non só un bo desenvolvemento 

das súas capacidades, se non que tamén, e o que é mais importante, unha boa construción de si mesmo o do súa 

contorna. 

 

OBXECTIVOS: 

Dar a coñecer o desenvolvemento específico do neno de 0 a 3 anos con déficit visual.  Metodoloxía de 

intervención, recursos para iniciar o traballo co neno e a súa familia.  

 

CONTIDOS: 

1- Presentación da xornada.  

2- Obxectivos, profesionais, ámbitos de intervención, poboación atendida. 

3- Importancia da visión: como abordamos o mundo a través da visión. 

4- Apuntamentos sobre a visión. (agudeza visual, campo visual, patoloxías visuais). 

 

 

 O BEBE CON BAIXA VISIÓN.  

1- Onde empeza todo: detección e inicio da intervención no ámbito do hospital.  

2- Preferencias visuais e períodos vulnerables: Cando antes mellor. 

3- Recursos e ferramentas visuais: 

 Maleta visual: material básico de estimulación visual 

 Escala do desenvolvemento visual Vap- Cap. 

 Práctica vivenciada a través de lentes de simulación.  

 Presentación de casos a través de vídeos.  

 

CONSTRUÍNDO XUNTOS: TRABALLO COA FAMILIA. 

1- Metodoloxía de traballo. Traballo individual / Traballo en grupo  

2- Experiencias de pais a través de escritos. 

 



 

 

O BEBE CEGO.  

1- Efectos da cegueira 

2- Desenvolvemento evolutivo e signos de alarma a través da escala Leonhardht. 

3- Presentación de casos a través de vídeos. 

4- Práctica vivenciada a través de antefaces.  

5- Visión, movemento e adaptación do espazo.  

 

Taller práctico de psicomotricidade.  

 
RELATOR/AS: (Biografía) 

 

 Montse Morral Subirà 

 

Licenciada en pedagoxía terapéutica pola Universidade de Barcelona- UB Traballa no Centro de Recursos 

Educativos de ONCE Barcelona no Servizo de Atención Temperá desde 1985. Especialista na valoración da 

visión funcional con nenos de 0 a 3 anos. Capacitación na escala do retraimiento relacional ADBB. 

Participación en diferentes Xornadas no ámbito da atención temperá. Colabora na formación e supervisión 

de equipos de traballo no ámbito da atención temperá. Colabora na formació do Máster de Atención 

Temperá da Universidade de Barcelona e no máster de fisioterápia pediátrica da Universidade Ramon Llull - 

Blanquerna  

 

Maite Mañosa Mas 

 

Mestra, Psicomotricista e Licenciada en Pedagogia pola UAB e Psicologia pola UOC. Traballa no Centro 

de Recursos Educativos de ONCE BARCELONA desde 1987 e é especialista na valoración da visión 

funcional nas UCI Neonatológicas dos hospitais da Santa Creu e Sant Pau e do Clínic Maternidade. 

Capacitación por Harvard da escala de Asesoramento Neonatal NBAS e capacitación na escala de 

avaliación do retraimiento relacional ADBB. Participación en diferentes xornadas no ámbito da atención 

temperá e é membro do equipo de seguimento post-natal do centro BCNatal do Hospital Clínico de 

Barcelona. Colabora na formacion de másteres e posgraos na Universidade Ramon Llull- Blanquerna, 

Universidade de Barcelona e Escolas Universitarias Gimbernat UAB.  

 

 

 



 

 

LUGAR: EGAP, Santiago De Compostela 

 

DATA: 21 de maio de 2022 

 

HORARIO:  9:00h – 13.30 h e de 15:30 a 19:00h  

 

PRAZAS : 30 persoas. 

Limitadas - Por rigorosa orde de recepción da solicitude de inscrición 

 

Declaración de interese sanitario:  Concedida 

 

COTAS: 

Ata o día 9 de maio: 
 Cota de inscrición socios/as AGAT: 80 €  
 Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT:  105 € 
 Cota de inscrición de non-socios/as:  100 € 

Ata o día 17 de maio: 
 Cota de inscrición socios/as AGAT: 100 € 
 Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT:  125 € 
 Cota de inscrición de non-socios/as:  120€ 

 

INSCRICIÓN 

- Entrar en “Contacto” na páxina principal da web da AGAT: http://www.atenciontemprana.com 

- Cubrir o formulario poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo  

- No apartado “email” poñede, por favor, o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos 
notificacións.  

- Na ringleira de “asunto” escribir "Inscrición Curso: O neno con déficit visual” 

- Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”.  

- Inmediatamente recibiredes unha mensaxe automática de saída da vosa solicitude.  

- Posteriormente, un correo de “AGAT Formación” (formacion@atenciontemprana.com) 
confirmaravos a recepción da vosa solicitude e informaravos de que para formalizar a matrícula 
tedes que ingresar a cota correspondente na conta: 

                               C/C da AGAT ES07 2080 0553 50 3040005038 ABANCA  

- A admisión ao curso será efectiva cando recibades outro correo de “AGAT Formación” confirmando 

o ingreso da vosa cota de inscrición na conta da AGAT.  

 

 

 

http://www.atenciontemprana.com/
mailto:formacion@atenciontemprana.com)


 

 

Condicións de uso, pago, cancelación e devolución dos cursos  

A Organización resérvase o dereito de suprimir e/ou modificar datas e lugares en caso de non contar cun 
mínimo de participantes. Nestes casos notificarase aos participantes con anticipación, devolvéndolles, así 
mesmo, integramente o diñeiro da inscrición abonada. En caso de cancelación da inscrición esta será 
devolta na súa totalidade se se realiza 30 días antes do inicio do curso cunha penalización de 5 euros por 
gastos de xestión e administrativos.  Non se realizará ningún reembolso se a cancelación realízase nos 
últimos 30 días. En caso de suspensión do curso ou modificación de datas, outorgarase un reembolso 
completo ou unha nova inscrición noutro curso de idénticas características.  

 

Anulación ou modificación de cursos por parte do Organizador  

A Organización resérvase o dereito de suprimir e/ou modificar datas e lugares en caso de non contar cun 
mínimo de participantes. Nestes casos notificarase aos participantes con anticipación, devolvéndolles, así 
mesmo, integramente o diñeiro da inscrición abonada ou unha nova inscrición noutro curso de idénticas 
características ou diferente prezo devolvendo a diferenza se o prezo é inferior ou solicitando a diferenza se 

o prezo é superior. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

atenciontemprana@atenciontemprana.com                       
agat@atenciontemprana.com 

Tfno. 698 124 611 
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