
FORMACIÓ EN KIN.AP KINESIOLOGIA I APRENENTATGE 

EINES DE KINESIOLOGIA PER MILLORAR ELS APRENENTATGES 

KINESIOLOGIA I APRENENTATGE  és una metodologia basada en tècniques de Kinesiologia que està 

enfocada a potenciar les habilitats d’aprenentatge innates de la persona per mitjà de la comprensió del 

moviment i les seves relacions amb els patrons d’aprenentatge de tot el cervell.  

Consisteix en una sèrie d’exercicis i protocols d’estimulació cerebral que activen la integració psico-sensorio-

motora de la persona. Aquest treball recolza l’assoliment dels objectius que ens plantegem, desbloquejant 

qualsevol factor de tensió o estrès que pugui interferir.  

De manera senzilla i eficient t’ofereix eines de Kinesiologia per tal d’aflorar tot el teu potencial en les 

activitats de la vida diària, a l’àmbit personal, educatiu i professional. 

Millora la memòria, concentració, expressió, comunicació, creativitat, integració hemisfèrica cerebral, 

connexió cos-ment i benestar físic i emocional. 

Molt utilitzat en infants i adolescents en edat escolar, també educació especial, en adults en l’àmbit laboral, 

tercera edat, esport, música, art, dislèxia, TDHA... 

A QUI VA DIRIGIT 
Dirigit a mestres, professors, psicopedagogs, psicòlegs, logopedes, pares i mares i qualsevol persona 

vinculada en l’educació,  així com també a totes aquelles persones interessades en augmentar i millorar el seu 

benestar personal, les seves habilitats cognitives i la gestió emocional. No és necessari tenir cap formació 

prèvia.  

 

METODOLOGIA.   

Curs teòric i pràctic. Es fa seguiment guiat i personalitzar dels processos durant tota la formació. 

És alhora una vivència personal més l’aprenentatge d’una nova metodologia. 

 

ACREDITACIÓ 

  Curs acreditat per A.P.E.N.B.         

 

FORMADORA 
 

  Àngels Xena Marsol 
 
Mestra, Kinesiòloga i Coach personal. 
Creadora i Instructora de les formacions Kinesiologia emocional, i Kinesiologia i Aprenentatge. 
Postgrau d’Ortokinesiologia per Universitat Ramón Llull -  Blanquerna. 

Instructora durant anys de Brain Gym®, Touch for Health, Alliberador Holístic de l’Estrés amb Tècniques de 
Kinesiologia Psicoenergètica, RESET-Kinergetics, metodología Louise L. Hay. 
Formació en Kinesiologia Holística. 
Formació en Descodificació biològia original a l’escola de Christian Fèche i a l’ Institut de Bioneuuroemoció. 
Formació en Teràpia Floral, Par Biomagnètic, Reiki. 
 



CALENDARI   
Dates:  

Dijous 28 octubre,  25 novembre, 16 desembre de 2017 i 27  gener, 17 febrer i 17 març 2018. 

Horari: de 9,30 a 13,30 i de 15 a 19h. 

LLOC 
EL TALLER DEL BENESTAR – PRÍNCEP DE VIANA 79, entresòl. LLEIDA. 

Contacte MERY 663 58 23 25 – ÀNGELS 605 09 76 16 

INSCRIPCIONS 
Per ordre d’inscripció fins omplir matrícula, a través de la página web www.angelsxena.com a l’apartat 

INSCRIPCIONS. 

Grups reduïts. 

Per qualsevol dubte o aclariment pots trucar-me al 605 097 616     

PROGRAMA KIN.AP 
EINES DE KINESIOLOGIA PER MILLORAR ELS APRENENTATGES  
Repartides entre els fonaments teòrics i la pràctica entre participants. 

 

 Què és KIN:AP? Referents històrics i bases de fonamentació.  

 El test muscular. Tipus. Codis. 

 Els pre-tests. Proves prèvies de fiabilitat del test muscular. 

 L’autotest. Tipus. 

 Els conceptes clau de Kinesiologia i aprenentatge. 

 L’autobservació. Fases. 

 El “connectem-nos”. Protocols. 

 Dos bàsics pel cervell: aigua i oxigen. 

 El 3 cervells. Integració cerebral i aprenentatge. 

 La relaxació muscular i la seva importància en els aprenentatges. 

 El sistema immunològic. 

 El sistema propioceptiu. 

 El sistema vestibular. 

 Les metes. Objectius verbals i objectius d’acció. 

 La fase pre-lateral en el desenvolupament del nen@. 

 La lateralitat.  

 Entrades sensorials i sortides motrius. 

 Diferents patrons d’aprenentatge: dominàncies visual, auditiva, manual, podal i hemisfèrica. 

 Visió, audició, parla, escriptura, lectura. 

 Motricitat fina i gruixuda. 

 El moviment integrat. 

 El centratge en Kinesiologia. 

 La gestió emocional. Emocions, creences, valors. Les “etiquetes”.  Autoestima. Tècniques de defusió de 

l’estrès emocional. 

 Pensament i llenguatge. 

 La motivació. 

 Jocs d’integració hemisfèrica. 

 Exercicis i dinàmiques específics. 

 Protocol de sessió completa. Pràctiques entre els participants. 

http://www.angelsxena.com/


 


