ÀREA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

TALLER PRÀCTIC PER DISSENYAR UNA
FUNDA DE PILOTA BOBATH
DATA
HORARI

28 i 29 d’Abril
Divendres, de 17h a 20h
Dissabte, de 10h a 13h

NÚM. HORES

LLOC

Centre de recursos de Nexe Fundació
C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona

PREU

60 euros
NÚM. PLACES
https://form.jotformeu.com/70566373570359

INSCRIPCIÓ

6

15

PRESENTACIÓ
Les pilotes bobath són un recurs que utilitzem a pediatria i al món de la
discapacitat per poder dur a terme les diferents intervencions que ens
plantegem, les quals es poden resumir en dos grans blocs: terapèutic i lúdic.
El primer contacte que té l’infant amb la pilota és a nivell sensorial, i a
vegades la pilota està freda, té una superfície rugosa que pot molestar, etc. la
qual cosa fa plantejar que pot haver-hi alguna manera que faci més
agradable aquest primer contacte, i el que es produirà al llarg de l’activitat.
Per tant, proposem modificar la base de plàstic de la pilota per una altra de
roba, amb la qual cosa aconseguirem fer-la més estimulant, i fins i tot, al
tractar-se d’un revestiment de tela, ens permetrà jugar i combinar colors,
estampats, gruixos, etc.

OBJECTIU
Confeccionar una funda de pilota bobath de qualsevol mida, per a millorar la
intervenció amb els infants amb discapacitat.
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CONTINGUTS
1. Conèixer la tècnica dels grills de taronja, degut a la complexitat de
folrar una forma rodona en les seves tres dimensions sense restos de
roba que sobresurtin.
2. Aprendre els passos matemàtics que cal fer un cop es pren la mida de
la pilota
3. Realitzar una plantilla que servirà per l’elaboració comuna de les
diferents parts de la funda
4. Plasmar la plantilla a la tela escollida
5. Muntar el conjunt de trossos aplicant les diferents alternatives
possibles
METODOLOGIA
Taller teòric-pràctic.
MATERIAL NECESSARI (que ha de dur l’alumne):
- Una tela de 2m d'amplada per 1,5m de llargada aproximadament, que
tingui, per poc que sigui, un "punt" de teixit elàstic.
- Agulles de cap i de cosir
- Tisores
- Fil
- Metre
- Regla
- La pilota físicament (inflada o desinflada) o la mida del diàmetre
Per una qüestió de comoditat, donat que les mesures de les pilotes bobath,
tot i ser bastant estàndards, poden variar i son un objecte poc pràctic de
transportar, si els assistents al taller tenen en ment fer-ho per una pilota en
concret, es poden estalviar portar-la. Això sí, hauran d'agafar prèviament al
taller la mida del diàmetre de la pilota escollida amb el màxim d'exactitud
possible. En cas de portar-la desinflada, portar l’inflador o la bomba d’aire.
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A QUI VA DIRIGIT
A tothom que utilitza la pilota bobath amb infants amb discapacitat.
DOCENT
Yasmín Al-Hariri Rodríguez, tècnica soci-sanitària i educadora de Nexe
Fundació.

Amb el suport de:
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FORMACIÓ A MIDA
Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta o altres formacions
a centres, entitats i institucions.
Les nostres àrees formatives són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria
Fisioteràpia
Alimentació
Comunicació
Estimulació Basal
Aula Multisensorial
Joguines adaptades
Atenció Global en la Pluridiscapacitat

Podeu consultar els continguts al nostre web:
http://www.nexefundacio.org/serveis-per-a-professionals/formacio/

En cas d’estar interessats i per a una major concreció, contactar amb:
Sergi Nogués
Coordinador Àrea de Formació i Investigació
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centre de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

*Recordeu que la vostra participació en activitats formatives pot ser bonificada
per la Fundació Tripartita a través de l’empresa gestora de la vostra entitat.

