Actualització en Pediatria per especialitats
Data inici,
Data final,
Horari,
Lloc,
Durada,

PROGRAMA

08 d’abril de 2021
21 de desembre de 2021
De 14.00 a 15.00 hores (canvis puntuals d’algunes classes)
Sala 2 Hospital Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes),
Sala del Consell Hospital Comarcal de Vilafranca (Vilafranca del Penedès) i sales
ZOOM®
26 hores, 26 classes-sessions d’1 hora

Professionals a qui va dirigit
Metges Pediatres a l’Hospital i Comunitaris
Metges d’Assistència Familiar i Comunitària
Metges generalistes
Metges Interns Residents. La formació continuada, indispensable en el col·lectiu de professionals
de la salut, es fa extensiva als residents dins el seu Programa Formatiu. Als Residents al finalitzar el
període de sessions NO se’ls lliura el certificat acreditat, si no un altre que justifica la seva
assistència i superació dels coneixements adquirits.

Objectius
Generals
Els alumnes han de poder adquirir les competències bàsiques per a intervenir en els problemes de
Salut en Pediatria plantejats a les sessions, amb una mirada crítica i actualitzada.
Els assistents han d’assumir els procediments consensuats a nivell del territori d’influència vers a
les patologies més prevalents en els pacients pediàtrics.
Específics
1. Assolir les competències generals per a cadascuna de les especialitats que formen part del
període de sessions.
2. Els objectius específics poden consultar al final d’aquest programa.
Aquest curs té sol·licitada l’acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries (CCFC) amb el codi 09/029422-MD i demanat el suport de la Societat
catalana de Pediatria.
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Calendari
•

Gastroenterologia

8 d’abril de 2021. 14:00-15:00h. Restrenyiment.
Florencia Venturini
15 d’abril de 2021. 14:00-15:00h. Dolor abdominal recurrent.
Florencia Venturini
•

Endocrinologia

22 d’abril de 2021. 14:00-15:00h. Pubertat precoç.
Andreu Fenollosa
29 d’abril de 2021. 14:00-15:00h. Talla baixa.
Andreu Fenollosa
•

Al·lèrgia

6 de maig de 2021. 14:00-15:00h. Urticària. Angioedema. Anafilaxi.
Catalina Gómez
13 de maig de 2021. 14:00-15:00h. Crisi asmàtica.
Adriana Machinenna
20 de maig de 2021. 14:00-15:00h. Al·lèrgia alimentària en el lactant.
Adriana Machinenna
27 de maig de 2021. 14:00-15:00h. Immunoteràpia específica.
Ester Planas
•

Patologia Quirúrgica

10 de juny de 2021. 13:00-14:00h. Ho sabem tot sobre l’apendicitis aguda?
Carme Grande
•

Urgències

17 de juny de 2021. 14:00-15:00h. Triangle d’avaluació pediàtrica. Valoració i tractament del
pacient inestable.
Gabriela Fernanda López
23 de juny de 2021. 14:00-15:00h. Traumatisme cranioencefàlic.
Victoria Wolter
8 de setembre de 2021. 15:00-16:00h. Intoxicacions.
Víctor Martínez
16 de setembre de 2021. 14:00-15:00h. Laringitis.
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Víctor Martínez
22 de setembre de 2021. 14:00-15:00h. Bronquiolitis.
Gabriela Fernanda López
30 de setembre de 2021. 14:00-15:00h. Febre sense focus.
Victoria Wolter
7 d’octubre de 2021. 14:00-15:00h. Gastroenteritis aguda. Deshidratació.
Victoria Wolker
14 d’octubre de 2021. 14:00-15:00h. Maltractament infantil.
Gabriela Fernanda López
•

Nefrologia

21 d’octubre de 2021. 14:00-15:00h. Infecció urinària.
Ernesto Mónaco
28 d’octubre de 2021. 14:00-15:00h. Púrpura de Schonlein Henoch.
Ernesto Mónaco
04 de novembre de 2021. 14:00-15:00h. Síndrome nefròtica i síndrome nefrítica.
Ernesto Mónaco
•

Cardiologia

9 de novembre de 2021. 15:00-16:00h. Electrocardiograma (ECG) normal.
Lucas Alberto Degano
16 de novembre de 2021. 15:00-16:00h. Arrítmies. Taquicàrdia Paroxística Supra Ventricular
(TPSV).
Lucas Alberto Degano
23 de novembre de 2021. 15:00-16:00h. Síncope de causa cardiològica.
Lucas Alberto Degano
•

Patologia neurològica

30 de novembre de 2021. 14:00-15:00h. Convulsions febrils i afebrils.
Marcos Quevedo
16 de desembre de 2021. 14:00-15:00h. Cefalea.
Marcos Quevedo
21 de desembre de 2021. 14:00-15:00h. Neurodesenvolupament.
Marcos Quevedo
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Metodologia docent
Les sessions seran d’una hora de durada, mitjançant un sistema Presencial-Online síncron, que ens
permetrà l’accés al curs des de diferents punts. El docent podrà compartir la seva pantalla per a
suports del tema en sistemes de presentacions PowerPoint ® o similar, vídeos, etc. El sistema permet
el control dels assistents, i la participació via missatgeria instantània, i pregunta directa via càmera
i/o àudio.
Es farà servir la metodologia de David A. Kolb y Roger Fry coneguda com a “Cercle de l’aprenentatge
a través de la experiència”. Cada docent escollirà iniciar per algunes de les 4 capacitats, per a
arrodonir en totes elles:
Capacitat d'Experiència Concreta (EC): ser capaç d'involucrar-se completament, obertament i
sense prejudicis en experiències noves.
Capacitat d'Observació Reflexiva (OR): ser capaç de reflexionar sobre aquestes experiències i
d'observar-les des de múltiples perspectives.
Capacitat de Conceptualització Abstracta (CA): ser capaç de crear nous conceptes i d'integrar
les seves observacions en teories lògicament sòlides.
Capacitat d'Experimentació Activa (EA): ser capaç d'emprar aquestes teories per prendre
decisions i solucionar problema en la realitat de cadascun.
Al final es realitzarà una avaluació final de coneixements amb 32 preguntes d’opció múltiple.
El docent facilitarà les fonts de les qual s’ha servit per a la seva presentació, sobre tot d’aquelles
més rellevants.
Si la sessió comporta una nova proposta de canvi en els protocols i procediments del centre, aquests
s’han de portar a la Comissió Assistencial pertinent per a la seva revisió, avaluació, aprovació,
publicació i seguiment.
Es realitzarà en les sales de cada centre del CSAPG (Sant Pere de Ribes i Vilafranca) que disposen de
Videoconferència, o mitjançant un enllaç via ZOOM® i contrasenya, el qual el rebrà via correu
electrònic d’inscripció cada alumne amb inscripció acceptada, per a cadascuna de les sessions.
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Docents (ordre alfabètic nom)
Adrianna Machinenna. Col. Núm. 08-39239
- Especialista en Pediatria (tràmits d’homologació). Adjunta al Servei de Pediatria CSAPG-HRSC i
corresponsable de la CCEE d’Al·lergologia al CSPAG-HRSC. Màster en Immunologia Clínica i Al·lèrgia
Pediàtrica per la Universitat de Barcelona. Màster de Competències Mèdiques Avançades per la
Universitat de Barcelona.
Andreu Fenollosa Artés. Col. Núm. 08-26699
- Especialista en Pediatria. Adjunt al Servei de Pediatria CSAPG-HRSC i responsable de les CCEE
d'endocrinologia infantil del CSAPG-HRSC. Màster en Endocrinologia i Nutrició Infantil per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Carme Grande Moreillo. Col. Núm. 08-30015
- Especialista en Cirurgia Pediàtrica. Adjunt Servei de Pediatria CSAPG-HRSC.
Catalina Gómez Galan. Col. Núm. 08-37417
- Especialista en Al·lergologia i Immunologia Clínica. Adjunta al Servei de Pediatria CSAPG-HRSC i
corresponsable de la CCEE d’Al·lergologia al CSPAG-HRSC. Tutora acreditada de residents per a la
Formació Sanitària Especialitzada en Al·lergologia per la direcció general de Professionals de la Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Lucas Alberto Degano Iglesias. Col. Núm. 08-50.968.
- Especialista en Pediatria (tràmits d’homologació). Adjunt Servei de Pediatria CSAPG-HRSC i responsable
de la CCEE de Cardiologia Pediàtrica al CSAPG-HRSC. Màster en Cardiologia de la cardiopatia congènita
pediàtrica per l’Hospital Universitari Vall d'Hebron de la Universitat Autònoma de Barcelona. Observador
Metge Honorari en el Departament de Cardiologia de la Fundació del NHS de l'Great Ormond Street
Hospital for Children. Observador internacional del Programa de la Divisió de Medicina de Cures
Crítiques de l’Hospital de Nens de Boston, USA.
Ernesto Mónaco. Col. Núm. 08-43520
- Especialista en Pediatria. Cap de Servei de Pediatria del CSAPG, Hospital Residència Sant Camil (HRSC),
responsable de la CCEE de nefrologia pediàtrica del CSAPG-HRSC
Ester Planas Xamani Col. Núm.36082
- Grau en Infermeria . Infermera de la Unitat d’Al·lèrgies de Pediatria del CSAPG-HRSC. Màster en l'atenció
emocional de de l'infant hospitalitzat segons el model Child Life en l’EUI Sant Joan de Déu de Barcelona.
Màster en Cures d'infermeria a la Infància i Adolescència en l’EUI Sant Joan de Déu de Barcelona.
Florència Venturini Cabanellas. Col. Núm. 08-43911
- Especialista en Pediatria (tràmits d’homologació). Adjunta al Servei de Pediatria CSAPG-HRSC i
responsable de la CCEE de gastroenterologia pediàtrica CSAPG-HRSC. Hospital Residència Sant Camils.
Màster en Gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtriques per l’Hospital de Sant Joan de Déu de
Barcelona, Universitat de Barcelona. Acreditada en Endoscòpia Digestiva Avançada per l’Institut Clínic de
Malalties Digestives i Metabòliques de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Gabriela Fernanda López. Col. Núm. 08-42603.
- Especialista en Pediatria. Adjunta al Servei de Pediatria CSAPG-HRSC. Coordinadora al dispositiu
hospitalari HRSC dels Residents d’Atenció Familiar i Comunitària a la Unitat Docent del CSAPG.
Residència de Neonatologia a l’Hospital Provincial de Rosario d’Argentina.
Marcos Quevedo Diaz. Col. Núm. 08-51999
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-

Especialista en Pediatria. Adjunt del Servei de Pediatria i responsable de la CCEE de neurologia del
CSAPG-HRSC. Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Neurociències per la
Universitat de Barcelona. Subespecialista en Neurologia Pediàtrica per la Universitat de Barcelona.
Resident de Neurologia pediàtrica en la Universidad Nacional Autónoma de México
Víctor Manuel Martinez Alemany. Col. Núm. 08-30540
- Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Adjunt Servei de Pediatria CSAPG-HRSC.
Victòria Wolter. Col. Núm. 08-58179
Especialista en Pediatria. Adjunta del Servei de Pediatria CSAPG-HRSC.

Inscripció
Cal enviar omplir el formulari d’inscripció penjat a la web www.csapg.cat, i seran admesos els que
compleixin els criteris de destinatari a qui van dirigides les sessions, i per ordre de sol·licitud, fins al
límit de 50 inscrits i acceptats. A més servirà per al registre i seguiment de l’assistència mitjançant el
sistema de registre al curs del Pla de seminari web de ZOOM®, i el registre en paper pels que puguin
i vulguin assistir a les sales audiovisuals dels centres.

Control d’assistència, avaluació i
certificació
Cal assistir al 100% per classe, amb un control signat d’assistència a l’inici i un d’altre al final de cada
sessió en cas d’assistència a sala grupal o mitjançant el sistema de registre del Pla de seminari web
de ZOOM®.
El certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
s’emetrà a aquells que tinguin una assistència mínima del 80% de les classes, i superada la prova
d’assoliment de coneixements amb una puntuació de 23 encerts sobre 32 (72%), no comptaran com
a negatives les respostes incorrectes.
En el cas dels residents, el tipus de certificació no comportarà la relativa al Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFC).
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“Contingut de la separata amb
els objectius específics,
justificació i referències
bibliogràfiques”
Gastroenterologia:
Estrenyiment
Orientar als proveïdors de serveis mèdics en l’avaluació i maneig de l’estrenyiment en nens, adquirint habilitats als respecte.
Justificació
L’estrenyiment en el nen moltes vegades passa desapercebut i quan es manifesta les conseqüències poden ser rellevants i es
podien haver evitat, motiu per a que en la formació continuada cal tenir present aquest problema per tal d’adquirir els
coneixements i habilitat desitjades per a un maneig òptim. Per exemple, és habitual que aquests pacients consultin repetides
vegades en els serveis d'urgència amb sospita d'abdomen agut quirúrgic. 1,2
Dolor abdominal recurrent
Que els assistents adquireixin l’orientació apropiada per a l’avaluació i maneig del dolor abdominal recurrent en els nens.
Justificació
El dolor abdominal recurrent és motiu freqüent de consulta a l’atenció primària i als serveis d’urgències, mantenir
actualitzada una metodologia estructurada dóna seguretat al professional, i una manifestació més satisfactòria en els
resultats de salut. Estudis longitudinals prospectius revelen que fins a un 30% dels nens i adolescents presenten episodis de
dolor abdominal.3–6
Endocrinologia:
Talla Baixa
Entendre a interpretar el creixement normal del nen i les seves variants, i a reconèixer adequadament les variants de la
normalitat de la talla baixa, a fi i efecte d’evitar exploracions complementàries innecessàries i tranquil·litzar el pares.
Assumir les claus en l’anamnesi i exploració física per a sospitar la major part de causes de talla baixa patològica. Tenir
elements de judici per a quan hem de derivar una talla baixa a l’endocrinòleg infantil, això com a tenir coneixement de les
indicacions de tractament amb Hormona de creixement (GH).
Justificació
Hi ha un consens en la pediatria per a tenir les idees clares davant el concepte de talla baixa. 7–14
Pubertat precoç
Adquirir habilitats en la interpretació correcta de les fases del desenvolupament puberal normal, i arribar a reconèixer les
variants puberals de la normalitat, a fi i efecte d’evitar exploracions complementàries innecessàries i tranquil·litzar
correctament als pares. Assolir els coneixements necessaris per a saber delimitat l’abordatge de la pubertat precoç, saber
quan derivar una sospita a l’endocrinòleg infantil i les indicacions de tractament frenador amb Hormona alliberadora de
Gonadotropina (GnRh).
Justificació:
Temes com la pubertat precoç son identificats en les consultes dels psicòlegs i en atenció primària, i amb un gran impacte en
el desenvolupament psicològic de l’adolescent.15–20
Al·lergologia
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Crisi asmàtica
Assimilar les últimes indicacions de maneig de l’asma a pediatria, sobre tot en les crisis.
Justificació:
L'asma és una de les malalties cròniques més prevalents en la infància, propera a un 10%, sent més prevalent en les zones
costaneres i en homes a la franja d’edat de 6-7 anys. S'estima que més de la meitat dels adults amb asma ja ho eren en la
infància. En els primers tres anys de vida, la definició, els criteris diagnòstics i fins i tot la classificació de l'asma són
complicats i estan subjectes a controvèrsies, el que dificulta conèixer la seva prevalença en aquestes edats.
La crisi asmàtica és un episodi de deteriorament de la situació clínica basal d'un pacient que implica la necessitat
d'administrar un tractament específic. Clínicament es caracteritza per un augment de símptomes i la necessitat de medicació
d'alleujament o per deteriorament de la funció pulmonar. En funció de la rapidesa de com aparegui la crisi es classifiquen en:
les d'instauració ràpida, en menys de 3 hores, i les d'instauració lenta (habitualment en dies o setmanes). La seva
identificació és important per tenir causes, patogènia i pronòstic diferents. Les ràpides es produeixen per un mecanisme de
bronco constricció, tenen major gravetat inicial i risc vital que les lentes. Estàs últimes representen més de l'80% de les crisis
que acudeixen a urgències, es produeixen fonamentalment per un mecanisme inflamatori, de manera que la resposta
terapèutica és més lenta. S'associen freqüentment a infeccions respiratòries o a un mal control de la malaltia. L'última
revisió de la guia espanyola per al maneig de l'asma (GEMMA 5.0) presenta modificacions pel que fa a el tractament de les
21–25
crisis i resulta necessari conèixer-les per poder aplicar-les.
Al·lèrgia alimentària en el lactant
Adquirir les competències necessàries per a realitzar un bon diagnòstic d’al·lèrgia en el lactant i quan s’ha de considerar la
seva derivació a l’especialista.
Justificació:
L'al·lèrgia alimentària presenta en l'actualitat una prevalença en augment en països occidentals, causant una morbiditat
considerable. Estudis epidemiològics han demostrat també un augment en la gravetat, especialment en nens 26, amb un
impacte significatiu en la qualitat de vida de la persona i en les activitats socials, generant un gran estrès emocional i
familiar. S'estima que entre un 5-8% de la població infantil en el nostre medi, té al menys una al·lèrgia a algun aliment
comparat amb l'1-2% en adults 27. Les al·lèrgies alimentàries intervingudes per IgE, es manifesten comunament com
urticària, vòmits immediats, sibilàncies i anafilaxi. Els aliments que més comunament causen al·lèrgia mitjançant IgE són les
proteïnes de llet de vaca, ou, fruits secs, peix i marisc. Un cop diagnosticada, l'únic tractament acceptat és la dieta d'exclusió
de l'aliment, sempre amb el risc d'una exposició accidental i de dèficits nutricionals 26,27 . El 85% dels nens al·lèrgics a
aliments com la llet de vaca, l'ou, el blat i altres cereals, desenvolupen una tolerància espontània al llarg del creixement;
mentre que només un 15%-20% dels nens al·lèrgics a fruits secs, peix o marisc ho aconsegueixen 28 . La immunoteràpia oral
(ITO) específica per a aliments sorgeix com una alternativa de tractament per a pacients que no han aconseguit una
tolerància espontània en els primers anys de vida durant la infància 29–33 .
Urticària. Angioedema. Anafilaxi
Els assistents tindran accés a les últimes guies i protocols elaborats per la Societat Espanyola d’Immunologia i Al·lèrgia
Pediàtrica (SEICAP) i per a Societat Espanyola de Pediatria (AEPED) de les tres de las patologies més freqüents en urgències
al·lergològiques como son la urticària, l’angioedema i l’anafilaxi; i d’aquesta manera adquiriran els trets bàsics que a
intervenir en aquestes patologies.
Justificació
L’epidemiologia de presentació de la urticària, l’angioedema i l’anafilaxi i el nen, fan necessària la seva actualització en el
maneig de les mateixes 34–37
Patologia Quirúrgica:
Apendicitis Aguda
Capissar les novetats en el tractament de l’apendicitis aguda a la infància.
Justificació:
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Cada cop té més rellevància un adequat abordatge no quirúrgic de l’apendicitis en nens i els biomarcadors, i cal estar al dia
en tot el seu abordatge. 38–47
Urgències pediàtriques:
Que el pediatres dels diferents nivells d’atenció, i professionals afins, assimilen competències òptimes vers a una actuació
actualitzada en les urgències pediàtriques, que comportin una atenció més eficaç i eficient del pacient pediàtric que es atès
a urgències.
Justificació
Les urgències pediàtriques poden presentar-se en qualsevol nivell des dels hospitals fins als centres d'atenció primària.
L'actualització, la unificació de criteris en la pràctica clínica i la millora en la comunicació entre els diferents nivells
contribueix a l'optimització dels recursos i la seguretat del pacient. Periòdicament des de les diferents societats científiques
es realitza revisió i publicació de protocols d'urgències. 48–50
Nefrologia.
Infecció urinària:
Adquirir competències de diagnòstic correcte de la infecció urinària en pediatria. Saber ajustar adequadament la sol·licitud
d’estudis complementaris per al seguiment les mateixes, i una coherent derivació a l’atenció especialitzada, des de l’Atenció
Primària quan acomplexi una sèrie de criteris.
Justificació:
Infecciones de vías urinarias en la infància, AENP ( Asociacion Española de Nefrologia Pediatrica), Protocolos diagnosticos. 51
Fer una intervenció multicompetent amb elements educatius i de millora de procés es va associar amb un canvi sostingut en
la prescripció d’antibiòtics per a les infeccions urinàries no complicades a nivell ambulatori. 52
Púrpura de Schonlein Henoch:
Adquirir competències de diagnòstic correcte de la Púrpura de Schonlein Henoch. Assimilar nocions respecte a l’evolució,
tractament i complicacions de la malaltia. Tenir una aproximació òptima a la realització dels seguiments dels controls
periòdics durant l’evolució de la malaltia.
Justificació:
Vasculitis por IgA (Púrpura de Schonlein Henoch), AEPED (Asociación Española de Pediatria) / SERPE (Sociedad Española de
Reumatología Pediatrica), Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos Pediátricos AEPED. 53
La púrpura de Henoch-Schönlein (HSP) és la vasculitis leucocitoclàstica de vas petit més freqüent durant la infància. 54
La Síndrome Nefròtica i la Síndrome Nefrítica:
Obtenir una actualització dels tractaments de la síndrome nefròtica i la Síndrome nefrítica, a la vegada que s’agafa
habilitats per a distingir i diagnosticar les dues síndromes. Reconèixer en quin moment precís cal derivar per al seguiment
per l’especialista.
Justificació:
La Sociedad Española de Nefrologia Pediàtrica dedica u capítol a les síndromes i descata la importància del seu abordatge en
els seus protocols. 55
Si en les mares funciona, amb més motiu els professionals han de trobar-se preparats. Efecte del programa educatiu sobre el
coneixement i les pràctiques d’atenció sanitària sobre la síndrome nefròtica en mares de nens en edat preescolar. 56
Cardiologia:
ECG normal i tips (consells) en Cardiopaties Congènites
Aconseguir realitzar la lectura sistemàtica del ECG, les seves variants en Pediatria i les seves diferents característiques.
Justificació:
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Seguint les recomanacions de la Societat Espanyola de Cardiologia pediàtrica i cardiopaties congènites (SECPCC), cal estar al
dia en aquest àmbit per als pediatres i especialitats i professions afins. 57–59
Síncope en Pediatria
Aconseguir saber identificar els diversos tipus de síncopes, i aconseguir realitzar una aproximació per al seu correcte
tractament de la síncope en generals i les seves diferents especificats.
Seguint les recomanacions nacionals i internacionals. 59–63
Taquicàrdia paroxística supraventricular
Conèixer els diversos aspectes segons els diferents grups d’edat, i fer servir els diferents mètodes de diagnòstic i
tractaments en la fase aguda i a llarg termini.
Justificació:
Una bona identificació ha esta considerada clau en el maneig de les patologies cariològiques en pediatria. 64
Patologia Neurològica:
Convulsions febrils i afebrils
Adquirir els coneixements suficients en el diagnòstic diferencial de convulsions en l’infant, amb i sense febre, per a una
correcta intervenció i/o derivació.
Justificació
Les Crisis febrils (CF) són el problema més comú en la pràctica neurològica pediàtrica, amb una prevalença generalment
acceptada del voltant del 4-5% de tots els nens, amb una incidència anual de 460/100.000 nens en el grup de 0 a 4 anys, i
una lleugera major incidència en nens que en nenes (1,5:1). És doncs, el trastorn convulsiu més freqüent en la infància,65,66 , i
és necessari mantenir-se actualitzat 67,68.
Cefalea
Arribar a assolir les competències bàsiques per a un abordatge de qualitat i resolutiu de les cefalees que presenten els
infants, amb un maneig segur de la medicació a prescriure.
Justificació
La cefalea és una malaltia d'elevada freqüència, amb potencial de cronicitat i, ocasionalment, és símptoma de patologies
greus, pel que la seva adequat maneig és primordial per als pediatres. La cefalea constitueix un trastorn infradiagnosticat i
infratractat en Pediatria. Pot ser una manifestació habitual de malalties infeccioses, processos sistèmics, de l'SNC o constituir
una entitat amb identitat pròpia com la migranya. Associada a una elevada càrrega d'ansietat familiar i personal,
representa, juntament amb els trastorns en l'aprenentatge, un dels motius de consulta més freqüent en Neurologia infantil
69–71
.
Neurodesenvolupament
Saber identificar el neurodesenvolupament infantil ‘normal’ i les seves variants fisiològiques, i diferenciar-lo del patològic
per a tenir eines adequades d’intervenció i derivació.
Justificació
Ja en 2008 els xilens Nelson i Vargas es preguntaven sobre el Rol del pediatra en el neurodesenvolupament 72. Si el
neurodesenvolupament pateix interferències, l'autonomia i el futur de l'infant queden compromesos, per això és
imprescindible detectar-les de seguida per tractar-les i procurar que el nen pugui desenvolupar totes les seves capacitats al
màxim 73.
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