Introducció al llenguatge per als fisioterapeutes

PRESENTACIÓ DEL CURS
El curs “Introducció al llenguatge per als fisioterapeutes: com comunicar-se
amb el pacient afàsic durant el tractament de fisioteràpia “pretén donar al
fisioterapeuta les eines necessàries per a la comunicació amb el pacient afàsic
durant la sessió de fisioteràpia.
El pacient amb dany cerebral adquirit pot presentar alteració del llenguatge i de la
comunicació que molt sovint interfereix en el desenvolupament de l’activitat
professional del fisioterapeuta. Des de la creació de les escoles de fisioteràpia a
Espanya i actualment al grau no hi ha cap assignatura referida als processos cognitius
en general i de forma específica al llenguatge que pugui donar eines al fisioterapeuta
per entendre el procés que pateix un pacient amb afàsia i, en conseqüència, buscar
formes adequades per relacionar-s’hi.
(Programa d’un grau de fisioteràpia a Catalunya: http://www.uic.es/ca/estudisuic/salut/grau-fisioterapia/pla-destudis).
L‘evidència clínica, d’altra banda, ens indica que el pacient amb afectació del sistema
nerviós central sempre pateix una alteració dels processos cognitius i, depenent del
tipus i localització de la lesió, també del llenguatge i la comunicació.
Existeixen estudis sobre comunicació amb el pacient amb ictus des de infermeria, però
no des de la fisioteràpia (Souza i col., 2004; Hemsley i col., 2014; Eriksson i col.,
2016).
Els estudis de fisioteràpia no aprofundeixen en aquesta temàtica. Durant seminaris de
fisioteràpia els participants han expressat interès en aquest tema.

OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS DEL CURS
Millorar la competència del fisioterapeuta en la comunicació i el llenguatge en la
intervenció amb el pacient neurològic que presenta afàsia.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS
Reconèixer i identificar les xarxes neuronals del llenguatge i relacionar-les amb
les bases neurals de l’acció.
Descriure el desenvolupament de les capacitats comunicatives de l’infant quan
encara no han adquirit el llenguatge.
Classificar els diferents tipus d’afàsia i descriure’n les manifestacions clíniques.
Debatre i valorar les capacitats comunicatives presents en el pacient desprès
d’un Ictus.
Aplicar els coneixements teòrics sobre la comunicació i el llenguatge a la
intervenció en fisioteràpia.
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CONTINGUT
1º Dissabte (9 / 2 / 2019)
9h-11h
Presentació del seminari. Precursors del llenguatge: Percepció,
expressió i Capacitats comunicatives de l’infant.
11h-11h15m Cafè
11h15m- 14h Llenguatge oral i escrit, verbal i no verbal. Les llengües de signes.
14h-15h
Pausa dinar
15h-16h
Bases neuroanatòmiques de la comunicació i el llenguatge.
16h-17h 30m Taller: 1. Què significa “precursors del llenguatge”? Quin sentit té
relacionar les etapes del desenvolupament del llenguatge de l’infant amb l’adult amb
dany cerebral adquirit?
2. Quines són les xarxes neuronals implicades en el llenguatge i perquè
ens interessa conèixer-les si els fisioterapeutes no tractem les
alteracions del llenguatge?
(Les preguntes es respondran de forma individual i es posaran a debat
dins del grup).
2º Dissabte ( 16 / 2 / 2019)
9h-11h
Classificació tradicional de l’afàsia i model neurocognitiu.
11h-11h 15m Cafè
11h15m-12h Taller: reflexionar sobre les capacitats comunicatives del pacient
afàsic i hemiplègic: quines es conserven desprès de la lesió?
Perquè? Quines,
poden alterar-se a causa de la lesió? Perquè?
12h-12h30m Recapitulació del taller anterior.
12h 30m-13h Valoració de les capacitats comunicatives (Teoria).
13h-14h
Taller: Practicar la valoració dels pre-requisits de les capacitats
comunicatives
en el pacient amb hemiplegia i afàsia.
14h-15h
Pausa Dinar
15h-17h30m Dinàmica: a partir de casos clínics d’afàsia simular-ne la interacció
fisioterapeuta-pacient durant una intervenció en fisioteràpia
neurològica.
AVALUACIÓ




Avaluació d’adquisició de coneixements pràctics durant l’activitat formativa.
o Durant la dinàmica es valorarà de forma grupal:
 Raonament clínic segon el tipus d’afàsia en relació a la
problemàtica sensitiu- motora
 Transferència del coneixement teòric a la simulació interacció
Terapeuta-Pacient.
Qüestionari individual con 20 preguntes de resposta curta.
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PROFESSORAT
Roberta Ghedina
Diplomada en Fisioteràpia i Logopèdia, Llicenciada en Lingüística per la Universitat
de Barcelona, Curs de especialització en neuropsicologia per la Universitat de
Barcelona, Màster en Teràpia Visual per la Universitat d’Òptica i Optometria de
Terrassa. Docent a la UVic. Consulta privada de logopèdia i fisioteràpia en
neurologia.
Cursant Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge a UAB
www.robertaghedina.com Facebook Twitter









ORGANITZACIÓ I LOGISTICA
Calendari: 9 i 16 de Febrer
Durada: 15 hores
Horari: 9h a 17:30 h (2 dies)
Seu: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Adreça: Major de Can Carelleu 1-7 Barcelona. codi postal 08017
Sala: 1
Curs dirigit a: fisioterapeutes titulats.
QUOTES:

 Preu soci SCBF i Acadèmia: 180 €
 Preu no soci: 290 €.
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:
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=986
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
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En el moment de formalitzar la inscripció́ s’haurà̀ d’abonar l’import total del
curs.
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 del curs és imprescindible assistir al 100% de les
hores lectives del curs.
En cas de no assolir el nombre mínim de participants previstos, el curs podrà
ésser cancel·lat. La entitat avisarà amb tres dies d’antelació als assistents ja
inscrits i farà l’abonament del curs.

