ÁREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

TALLER DE CONFECCIÓ DE DISPOSITIUS DE CONTROL
POSTURAL DE SEDESTACIÓ AMB POREXPAN (NIVELL I:
SEIENT UNIVERSAL)
DATA
HORARI

9 i 10 de febrer del 2018
Divendres, de 16:30h a 20:30h
Dissabte, de 9h a 14h i de 15:30h a
18:30h

NÚM. HORES

LLOC

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

PREU

200 euros
NÚM. PLACES
https://form.jotformeu.com/72613251626351

INSCRIPCIÓ

12H

15

PRESENTACIÓ
Quina alternativa tenim quan el guix no ens sembla una bona opció pel
nostre infant? El guix li lesiona la pell? Creix ràpid i el guix no permet
modificacions? … Parlem de porexpan.
El porexpan és un material tan versàtil que ens permet preparar seients
pèlvics actius, trones passives, bipedestadors o “conillets” per fomentar el
gateig.
En aquest taller d’aproximació i iniciació en l’ús del porexpan, aprendrem les
propietats del material i com treballar-lo a l’hora de confeccionar seients
actius, per a qui triar-lo i com adaptar-lo al lloc on s’hagi d’utilitzar. Així doncs,
és hora d’esculpir un preciós seient a partir d’un enorme bloc de porexpan.
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OBJECTIUS
Els objectius generals del curs són:
• Conèixer les alteracions ortopèdiques dels nens amb dany neurològic.
• Retrospectiva de l’ús de dispositius de control postural a ASPACE
Càceres.
Els objectius específics del curs són:
• Conèixer la relació entre alteracions, desequilibris de las forces
musculars i les deformitats ortopèdiques més freqüents.
• Interpretar una radiografia de malucs.
• Valoració bàsica del nen.
• Decidir el tipus de dispositiu a realitzar.
• Tipus de dispositius de control postural.
• Conèixer el procés d’elaboració d’un seient universal de porexpan

CONTINGUTS
✓Introducció als tipus de deformitats ortopèdiques.
✓Anàlisi de la radiografia de maluc.
✓Realització de la valoració clínica del nen.
✓Elecció del dispositiu en funció de la valoració del nen.
✓Classificació dels dispositius en funció del material, l’alteració...
✓Procés d’elaboració del dispositiu: prendre el perfil, trasllat al
porexpan i elaboració del seient.
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METODOLOGIA
Les classes seran teòrica-pràctiques

MATERIAL QUE L’ALUMNE HAURÀ DE DUR A CLASSE
1 regle de 40 cm
1 cinta mètrica
1 goniòmetre
Retoladors “carioca”
1 tisores
A QUI VA DIRIGIT
A fisioterapeutes y terapeutes ocupacionals que atenguin a persones amb
discapacitat

DOCENTS
Esther Cerro, Fisioterapeuta d’Aspace
María Tejero, Fisioterapeuta d’Aspace.

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

Infermeria
Fisioteràpia
Alimentació
Comunicació
Estimulació Basal
Aula Multisensorial
Joguines adaptades
Atenció Global a la Pluridiscapacitat
Productes de Suport

Trobareu els continguts a la nostra:
http://www.nexefundacio.org/es/professionals/formacio/

En caso d’estar interessats i per a major concertació, 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 a les activitats formatives poden ser
bonificades per la Fundación Tripartita a través de l’empresa gestora de la
vostra entitat.

