
 

  Teràpies alternatives

INICI I FINAL: 02/06/2012 - 27/06/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi i Consorci Sant Gregori. 

OBJECTIUS:

· Donar a conèixer els beneficis d’activitats com la hidroteràpia, l’equinoteràpia, la 
fisioteràpia, l’estimulació basal i la sala multisensorial. 

· Conèixer el paper del fisioterapeuta en aquests tipus d’activitats.
· Conèixer els beneficis d’aquestes activitats i saber elaborar un pla de treball amb 

objectius específics a llarg termini, aplicant aquestes tècniques de forma adequada 
al col·lectiu de discapacitat i a persones amb situació de dependència. 

· Donar estratègies als alumnes per treballar amb els usuaris fora de l’aula, tenint en 
compte l’equip multidisciplinari. 

· Conèixer les característiques dels usuaris tenint en compte el genotip i fenotip per tal 
d’aplicar els coneixements donats a l’aula de forma adequada.

PROGRAMA:

- Hidroteràpia.
- El paper del fisioterapeuta.
- Equinoteràpia. 
- Estimulació multisensorial, pràctica.
- Fenotips conductuals.
- Casos pràctics.

PROFESSORAT:

Josep Font. Director de l’Escola d’Educació Especial l’Estel.
Maria Oliva. Fisioterapeuta del Consorci Sant Gregori.
Laura Vergés. Psiquiatra de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, Parc 
Hospitalari Martí i Julià. 

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT

9.00 - 13.00 h  02/06/2012 Maria Oliva

17.30 - 21.30 h 06/06/2012 Maria Oliva

17.30 - 21.30 h 13/06/2012 Maria Oliva 

17.30 - 21.30 h  20/06/2012 Laura Vergés

17.30 - 21.30 h  27/06/2012 Josep Font 1
Itinerari 1

Aplicació
de Tècniques 

d’Estimulació per
a Persones amb 

Discapacitat
i Dependència

Tots aquests estudis formen part del diploma de postgrau en Aplicació de Tècniques d’Estimulació 
per a Persones amb Discapacitat i Dependència. Per obtenir el diploma de postgrau o el 
d’especialització, cal realitzar un bloc comú i els cursos inclosos dins un dels itineraris. Sistema 
d’avaluació: 80 % d’assistència.
La Direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent, en la data i en el lloc, en el cas que 
algun professor no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria 
professional. 
Actualitzacions a: www.consorcisg.cat · www.fundacioudg.org/discapacitatidependencia.html

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT 

9.00 - 13.00 h  18/02/2012 Carles Pérez

17.30 - 21.30 h 22/02/2012 Carles Pérez

17.30 - 21.30 h 29/02/2012 Carles Pérez

9.00 - 13.00 h 03/03/2012 Maria José Cid 

17.30 - 21.30 h  07/03/2012 Maria José Cid   

  Estimulació basal i multisensorial

INICI I FINAL: 18/02/2012 – 07/03/2012  

LLOC: Girona, Campus Montilivi i Consorci Sant Gregori. 

OBJECTIUS:

· Conèixer els antecendents històrics i d’on provenen aquestes estratègies de treball.
· Definir i entendre les diferències entre estimulació basal i multisensorial.
· Conèixer les diferències de la metodologia i saber com i quan aplicar-la.
· Conèixer la població en la qual s’aplica. 
· Conèixer els instruments d’avaluació per tal de fer un registre per veure l’evolució de 

l’estat del pacient i les millores que proporcionen aquestes estratègies.
· Portar a la pràctica els coneixements adquirits al llarg del mòdul.

PROGRAMA:

Diferències entre estimulació basal i sensorial.

PROFESSORAT:

M. José Cid. Doctora en Psicologia de la Residència  Íbera APASA (Amposta).
Carles Pérez. Professor especialitzat en estimulació basal.

Concepte d’estimulació basal:
- Metodologia. 
- Estratègies d’aplicació. 
- Tipologia d’usuaris per dur a terme 

l’estimulació basal.
- Material necessari. 
- Vivències i casos on s’ha aplicat 

estimulació basal.

Concepte d’estimulació sensorial:
- Metodologia. 
- Estratègies d’aplicació. 
- Tipologia d’usuaris per dur a terme 

l’estimulació sensorial.
- Material necessari. 
- Registres. 
- Casos pràctics on s’ha aplicat 

estimulació sensorial.

Organitza:
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Col·labora:

Departament de Benestar Social i Família
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  Suport positiu

INICI I FINAL: 09/05/2012 – 30/05/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi i Consorci Sant Gregori. 

OBJECTIUS:

· Conèixer la metodologia de suport conductual positiu, saber-la aplicar en els plans 
d’intervenció, conèixer les estratègies i instruments per dur-la a terme. 

PROGRAMA:

- Defensa personal.
- Concepte de suport conductual positiu.
- Metodologia del suport positiu.
- Aplicació del suport positiu. 
- Casos pràctics.

PROFESSORAT:

Natàlia Díaz. Psicòloga de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, 
Parc Hospitalari Martí i Julià.
Alexis Mañas. Instructor Jiu Jitsu.  
Almudena Martorell. Directora Fundación Carmen Pardo Valcarce

  Aspectes neuropsicològics

INICI I FINAL: 10/03/2012 – 05/05/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi i Consorci Sant Gregori. 

OBJECTIUS:

· Adquirir els coneixements necessaris per tal d’entendre les dificultats de les 
persones que atenem.

· Entendre i  relacionar el cervell amb la  conducta. Problemes de conducta relacionats 
amb les limitacions dels usuaris i elaboració dels plans d’intervenció adequats a les 
seves necessitats. 

· Conèixer les capacitats i les limitacions dels usuaris que atenem, donant instruments 
per tal de poder-les avaluar. 

· Elaborar una programació adequada a les capacitats i necessitats de les persones 
que atenem en relació a les seves capacitats i limitacions. 

· Aplicar els coneixements adquirits en casos pràctics. 

PROFESSORAT:

Fundació Bocalan. Associació de teràpies amb animals. 
Mara Dierssen. Neurobiòloga i investigadora del Programa de Gens i Malalties del Centre 
Regulador de Genòmica de Barcelona. 
Teresa Roig. Fundació Guttman.
Emili Soro. Professor de la Universitat de Barcelona. Director de la Unitat de Tècniques 
Augmentatives de Comunicació.

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT

9.00 – 13.00 h  10/03/2012  Pendent confirmació 

17.30 - 21.30 h  14/03/2012 Mara Dierssen

17.30 - 21.30 h 21/03/2012  Teresa Roig 

17.30 - 21.30 h  28/03/2012  Teresa Roig 

17.30 - 21.30 h  11/04/2012  Teresa Roig 

9.00 – 13.00 h  14/04/2012 Teresa Roig 

17.30 - 21.30 h  18/04/2012 Teresa Roig 

17.30 - 21.30 h  25/04/2012 Fundació Bocalan  

17.30 - 21.30 h  02/05/2012  Emili Soro 

9.00 – 13.00 h  05/05/2012  Emili Soro

CALENDARI:

HORARI DIA TEMÀTICA

17.30 - 21.30 h  9/05/2012 Natàlia Díaz

17.30 - 21.30 h 16/05/2012 Alexis Mañas

9.00 - 13.00 h 19/05/2012 Alexis Mañas

17.30 - 21.30 h 23/05/2012 Natàlia Díaz 

17.30 - 21.30 h  30/05/2012 Almudena Martorell 

PROGRAMA:

Neuropsicologia:
- Neurofisiologia.
- Neuroanatomia.
- Tècniques de neuroimatge.
- Neuropsicologia en infants.
- Neuropsicologia en adults.
- Tècniques de neurorehabilitació.
- Avaluació neuropsicològica (instruments).
- Trastorns d’atenció i percepció, en memòria i en funcions 

executives, trastorns de desenvolupament del llenguatge 
i del desenvolupament, i trastorns del control motor.

Estimulació cognitiva:
- Elaborar un programa d’activitats adequat a les 

característiques dels usuaris que atenem.
- Habilitats adaptatives (avaluació, entrenament, etc...).
- Teràpia assistida amb animals. 
- Instruments d’avaluació.
- Comunicació verbal i no verbal. 
- Tècniques alternatives de comunicació. 
- Instruments d’avaluació. 


