	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tværprofessionel overbygning indenfor Neurologisk
Rehabilitering i Dr. Castillo Morales` Koncept:
”Neuromotorisk udviklingsterapi, Orofacial regulations
terapi og Oralmotoriske stimulationshjælpemidler” Grunduddannelsen i Castillo Morales Koncept udbydes i et samarbejde mellem Association Castillo Morales
Danmark (ACM-DK) og University College Lillebælt (UCL), som 2 moduler på den Sundhedsfaglige
Diplomuddannelse.
1. Modul Rs23: ”Udvikling i klinisk praksis og implementering” og
2. Modul Rs34: ”Rehabilitering i forhold til udvalgt gruppe”.
Uddannelsen afvikles i henhold til Lov om åben uddannelse og udløser samlet 10 ECTS-point.
Begge moduler skal gennemføres, og den eksamen, der er indlagt på hvert modul, bestås, for at kursisten har
ret til at anvende titlen ”Castillo Morales terapeut” og varetage undersøgelse og behandling efter konceptet.

Castillo Morales Koncept
Dette er et tværprofessionelt og helhedsorienteret koncept for funktionel diagnostik og terapi.
Konceptet tilsigter målrettet at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder, som en person med meget
svære funktionsnedsættelser har, for at kunne opnå optimal selvstændighed og livskvalitet.
Konceptet er udviklet af den argentinske speciallæge i neurologisk rehabilitering Prof. Dr. Rodolfo Castillo
Morales.
I konceptet kombineres viden om basal kommunikation, økologi, pædagogik, socialantropologi og filosofi
med viden om patologi, funktionel anatomi og fysiologi, centralnervesystemets udvikling, plasticitet og
dynamik samt barnets udvikling i livmoderen og dets naturlige sensomotoriske udvikling inden for det første
leveår. Det er denne grundlæggende viden, der omsættes til et effektivt terapeutisk redskab i en
tværprofessionel indsats.

Formål
At kursisterne tilegner sig kvalifikationer og redskaber til at undersøge og behandle børn og voksne med
neurologiske lidelser ud fra Dr. Castillo Morales koncept.
Derudover kvalifikationer til at give anvisninger, råd, vejledning og supervision til forældre, pårørende og
professionelle i tiltag, der kan integreres i hverdagen for at fremme en adækvat funktionel udvikling og
forebygge sekundære patologier i ansigt, mund, svælg og krop.
At kursisterne tilegner sig kvalifikationer i forbindelse med deltagelse i et tværprofessionelt samarbejde samt
viden, færdigheder og kompetencer svarende til studieordninger fra diplommodulerne.

Indhold
•
•
•
•

Konceptets grundelementer
Funktionel analyse
Neuromotorisk kropsterapi
Orofacial regulationsterapi

Oral-motoriske stimulationshjælpemidler (f.eks. ganeplader)
Udvikling og implementering
Rehabilitering

•
•
•

Målgruppe
Ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, tandlæger, tandplejere og læger.
Der kræves minimum 2 års erhvervserfaring indenfor faget.

Undervisere
Certificerede Maestras Castillo Morales Amadeus fra Danmark og Latinamerika.

Sprog
Dansk samt spansk med simultantolkning til dansk.
Eksamen foregår på dansk og eksamensopgaverne på hvert modul vurderes af danske censorer fra UCL og
ACM-DK.

Varighed
2 x 3 uger. 248 undervisningstimer

Datoer
1. modul: d. 9. - 27. september 2019
2. modul: d. 9. - 27. marts 2020

Tidspunkt
Mandag – torsdag kl. 8:00 – 17:30, fredag kl. 8:00 – 16:00.
Kursisterne må påregne gruppearbejde i 1 – 2 timer om aftenen.

Eksamensopgaver
1. modul: Udarbejdelse af individuel skriftlig opgave med seneste indleveringstidspunkt
d. 4. november 2019 kl. 12.
2.modul: Fremlæggelse og eksamination af tværfaglig gruppeopgave d. 26. marts 2020.

Kursussted
Dalum landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Deltagerantal
Max. 30 personer.

Kursusgebyr
54.960,- kr.
Kurset er internat (inkl. overnatning på enkeltværelse og fuld forplejning) fra mandag– fredag.
Gebyret indbetales til Association Castillo Morales Danmark.
Kursusgebyret kan opdeles og faktureres, - dels som kursusafgift og dels som udgift til ophold/forplejning,
men kurset kan kun gennemføres som internat til den fulde kursuspris.
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Kursusbevis
University College Lillebælt udsteder modul-/eksamensbeviser efter gennemført eksamen.
Certifikat til Castillo Morales terapeut udstedes af Association Castillo Morales Danmark.
Grundkurser i Castillo Morales Koncept er internationalt certificeret.

Tilmelding
Tilmeldingen inkl. bilag foretages af 2 omgange.
Ansøgningsskema om optagelse på kurset rekvireres på University College Lillebælt:
www.ucl.dk Søgeord: Castillo Morales
Kopi af autorisationsbevis og dokumentation for minimum 2 års erhvervserfaring indenfor egen profession,
skal vedlægges som bilag.
1.
Udfyldt skema + bilag sendes elektronisk til Association Castillo Morales Danmark acm@castillomorales.dk
2.
Elektronisk tilmelding på UCL + bilag vedhæftet ansøgningen.
www.ucl.dk. (søgeord: Castillo Morales) Klik på: Tværprofessionel overbygning indenfor Neurologisk
Rehabilitering i Castillo Morales Koncept for elektronisk tilmelding
Tilmeldingsfrist
D. 26. april 2019

Tilmelding er bindende.
Ansøger modtager besked om optagelse på kurset pr. mail d. 2. maj 2019.
Ved besked om optagelse skal kursusgebyret* på 54.960,- kr. indbetales senest d. 10. maj 2019.
Mod en skriftlig garanti for betaling af det fulde kursusgebyr på 54.960,- kr. er det muligt for indbetaling i
rater fordelt over 2 budgetår.
1. rate på 27.480,- kr. indbetales d. 10. maj 2019
2. rate på 27.480,- kr. indbetales d. 10. januar 2020
Faglig information:

Ida Boisen
Association Castillo Morales Danmark
26 17 40 69
acm@castillomorales.dk

Kim Koldby
University College Lillebælt
63 18 40 06
kiko@ucl.dk

Yderligere information:

www.castillomorales.dk

www.ucl.dk

Ved for få tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb d. 26. april 2019 aflyses kurset og ansøgere informeres
herom, - ligesom eventuelle indbetalte beløb tilbagebetales til indbetaler.
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ANSØGNINGSSKEMA OM OPTAGELSE PÅ
GRUNDUDDANNELSE I DR. CASTILLO MORALES KONCEPT
Efternavn :

Fornavn :

Profession:

Cpr.nr. :

Privatadresse :
Gade/vej/nr. :

Arbejdet som faglært i antal år :

Postnr. :

By:

E-mail :

Tlf. :

Arbejdsadresse :
Institutionens navn :
Institutionens EAN.nr
Gade/vej/nr. :
Postnr. :

By :

E-mail :

Tlf. :

Stillling :

Ugentligt timetal :

Klienter (Diagnosegrupper og alder) :

Dato:

Underskrift :

Tilmeldingsfrist senest d. 26. april 2019.
Afgørelse om optagelse på kurset meddeles pr. mail d. 2. 5. 2019.
Indbetaling af kursusafgift på beløb: kr. 54.960, - på reg.nr. 1551 kontonr. 4767121571
Ønskes elektronisk fakturering? Sæt kryds ( )
Sæt kryds i parentesen udfor ønsket betalingsform :

ASSOCIATION CASTILLO MORALES www.castillomorales.dk ∙ acm@castillomorales.dk

	
  

4	
  

( ) Indbetaling af den fulde kursuspris på 54.960,- kr. d. 10. maj 2019
( ) Indbetaling over 2 budgetår mod vedlæggelse af underskrevet betalingsgaranti for den fulde kursuspris.
2 rater á 27.480, - kr. indbetales d. 10. maj 2019 og d. 10. januar 2020

Ansøgningsskemaet returneres vedlagt kopi af autorisationsbevis og dokumentation for minimum 2
års erhvervserfaring indenfor egen profession til:
Association Castillo Morales Danmark acm@castillomorales.dk
OBS: Vær opmærksom på, at du også skal tilmelde dig elektronisk på begge moduler på UCL webside.
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