Canvi de paradigma en les pràctiques basades en l'evidència,
dins el marc de la fisioteràpia pediàtrica des de la perspectiva
d'un CDIAP i una Escola Especial

Data: 16 de Març 2018 Horari: 9.30 – 13.30h
Seu: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.Sala:8
Adreça: Major de Can Carelleu 1-7 Barcelona

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
En els últims anys, els fisioterapeutes pediàtrics comptem amb algunes
intervencions basades en l'evidència que ens obliga a actualitzar-nos i sobretot
a reflexionar sobre com dur-los a terme a la pràctica diària.
La visió que es té del nen condiciona la visió de l’activitat que hauria de
millorar el desenvolupament de l’infant. Aquesta globalitat ens ha de fer pensar
en activitats globals que tinguin en compte les necessitats estructurals,
funcionals i participatives, és a dir, adaptar al màxim la nostra proposta a les
capacitats que tingui el nen. Es tracta de partir d’activitats, no dèficits, que li
permetin seguir desenvolupant-se tot interactuant, i gaudint, amb l’entorn més
immediat.

OBJECTIUS
GENERALS
Explicar als assistents de la jornada quines són les intervencions més
adients que s'apliquen als nens amb algun grau de discapacitat
Reflexionar sobre com poder realitzar els canvis i com portar-los a terme
en la nostra pràctica diària
Entendre la globalitat del pacient pediàtric amb discapacitat
ESPECÍFICS
-

-

Aprendre com prevenir les deformitats, com retardar el deteriorament i
promoure l'entrenament en habilitats concretes: tasques quotidianes,
desplaçament, entrenament de la força...)
Identificar com es treballa a partir de les necessitats del nen i de la
família.
Aprendre com estimular al nen a ser actiu (proporcionar poca ajuda i
deixar aprendre per assaig-error).
Aprendre com plantejar objectius funcionals, reals, i com aplicar-los a
l'entorn habitual
Adquirir elements creatius per a una intervenció pediàtrica.
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CONTINGUT

CRONOGRAMA
INAUGURACIÓ
(9:30-9:35h)

TAULA I

A càrrec del Dr. Joaquín Fagoaga. Fisioterapeuta pediàtric durant més de 20 anys
en Hospital Matern Infantil San Juan de Déu de Barcelona. Vicepresident i cofundador
de la Societat Espanyola de Fisioteràpia en Pediatria (SEFIP)

DES DE LA VISIÓ D'UN CDIAP
9:35 - 11:10h

(9:35- 11:20 h)

Ponent: Sra. Ascensión Martin. Fisioterapeuta pediàtrica y
psicomotricitat del CDIAP Mollet.

11:10 - 11:20h

11:20 - 11:45 h

Discussió

PAUSA CAFÈ

DES DE LA VISIÓ D'UNA ESCOLA ESPECIAL.
TAULA II

11:45 - 13:15h

Ponent: Sr. Sergi Nogués. Fisioterapeuta Pediàtric de l’Escola
Bressol Les Girafes Blaves de Nexe Fundació.

13:15 - 13:25h

Discussió

( 11:45 - 13:25h)

13:25 - 13:30h

CLOENDA
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PROFESSORAT
Ascensión Martin Diez
Fisioterapeuta pediàtrica i psicomotricitat del CDIAP Mollet.
Sóc docent en diverses universitats nacionals on s'imparteix formació de postgrau i
màster en temes relacionats amb l'atenció precoç, evidències en fisioteràpia
pediàtrica, teràpia aquàtica en pediatria, psicomotricitat dinàmica, hipoteràpia i
teràpies intensives per a l'extremitat superior. Sóc membre de la junta de la SEFIP
(Sociedad Española de Fisioteràpia Pediàtrica), Membre de l'equip directiu de
fisiopediàtric (portal d'internet destinat a donar formació i assessorament sobre
temes relacionats amb la fisioteràpia pediàtrica a professionals i famílies. Secretària
de AIDEA (Associació Iberoamericana de Educació Aquàtica Especial e
Hidroteràpia)

Sergi Nogués Orte
Graduat en fisioteràpia per la universitat internacional de Catalunya l’any 2012,
prèvia diplomatura a Blanquerna 97-00, i postgrau de fisioteràpia en pediatria per la
universitat internacional de Catalunya l’any 2004. Fisioterapeuta Pediàtric de l’Escola
Bressol Les Girafes Blaves de Nexe Fundació, entitat que atén a infants amb greus
trastorns del desenvolupament, i a les seves famílies. Professor del màster de
fisioteràpia en pediatria de la universitat internacional de Catalunya, i de
l’assignatura de fisioteràpia en pediatria al Grau de Fisioteràpia de la Fundació
Universitària del Bages-Universitat de Vic (FUB-UVIC). Professor col·laborador amb
diverses entitats docents en l’àmbit de la discapacitat infantil.
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AVALUACIÓ
No es realitzarà cap avaluació, però es debatrà cada ponència i es posarà en comú
ponent i assistents les diferents actualitzacions presentades a la jornada.

ORGANITZACIÓ I LOGISTICA
Calendari: 16.03.2018
Durada: 5h.
Horari: 9:30h a 13:30h.
Seu: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
de Balears.
 Adreça: Major de Can Caralleu 1-7 Barcelona. codi postal 08017
 Sala: 8
 Curs dirigit a: fisioterapeutes titulats.





QUOTES
 Preu soci SCBF i Acadèmia: Gratuït.
 Preu estudiants i residents: 5€
 Preu no soci: 10€.
* Recordem que els estudiants no podran obtenir crèdits del
CCFCPS en el seu certificat. Si se’ls pot fer un certificat
d’assistència sense els crèdits atorgats.

INSCRIPCIÓ
A traves de la nostre pagina web. http://www.scfisioterapia.cat
La inscripció als cursos queda subjecta a la disponibilitat de places, que
seran adjudicades per rigorós ordre d’inscripció.
Formulari inscripcions al enllaç:
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Per tal de formalitzar la matriculació és necessari aportar la butlleta
d’inscripció:
 Nom i cognoms,
 Fotocòpia de la targeta de la SCBF.
 Títol o resguard del títol de Fisioteràpia.
Enviar al correu: jaumesole@academia.cat
En el moment de formalitzar la inscripció́ s’haurà̀ d’abonar l’import
total de la jornada.
En cas de no poder assistir, sempre que es notifiqui amb un mínim
de 10 dies d’antelació́ de l’ inici del seminari, es podrà́ sol·licitar la
devolució́ de l’import excepte el 10% d’aquest en concepte de taxes
administratives.
Per tal d’obtenir la certificació́ de la jornada és imprescindible
assistir al 100% de les hores lectives de la jornada.
En cas de no assolir el nombre mínim de participants previstos, la
jornada podrà ésser cancel·lat. La entitat avisarà amb tres dies
d’antelació als assistents ja inscrits i farà l’abonament de la jornada.

