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TALLER TEÒRICO-PRÀCTIC DE CONFECCIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT I
POSICIONAMENT
PRESENTACIÓ
Els nens i nenes amb pluridiscapacitat sovint necessiten productes de suport per millorar
el seu benestar i beneficiar la seva autonomia. Els fisioterapeutes hem de saber valorar
les necessitats de cada infant i confeccionar, si és el cas, aquests productes. Cal conèixer
els materials, els avantatges i inconvenients, així com els diferents productes de suport
que es poden fer: seients pèlvics, bipedestadors, fèrules de mans i peus... per tal de
facilitar el moviment, i per tant la funció, i prevenir les diferents deformitats estructurals
causades per les alteracions del to i, de retruc, del moviment i posicionament incorrectes.
OBJECTIUS
• Donar a conèixer les característiques de cada material.
• Aprendre a treballar amb els dos materials.
• Identificar els diferents productes de suport que es poden confeccionar amb guix i
amb termoplàstic.
• Aprendre a valorar i a justificar quin tipus de producte de suport es necessita.
• Relacionar producte de suport-posicionament, producte de suport-funció.
CONTINGUTS
30 de Gener:
• Materials més freqüents, que complementen el termoplàstic, en la confecció
d’ortesis de mà: neoprens, gomes elàstiques, filferros,...
• Arquitectura de les fèrules de mà: descriure els principis arquitectònics de les
diferents fèrules de mà en pediatria.
• Confecció de 2 o 3 fèrules: els alumnes podran descobrir el maneig de la
construcció de fèrules, es podran familiaritzar amb el material
termoplàstic específic de mà, i podran corregir els errors més
típics en la confecció de les fèrules.
31 de Gener:
• Introducció als productes de suport
• Definició dels productes de suport, tipus, marc
conceptual
• Breu repàs de la valoració múscul - esquelètica:
espasticitat, extremitats inferiors i superiors, pelvis, columna i
cap.
• Valoració de la sedestació i la bipedestació: justificació
(funcional o postural) del producte de suport a confeccionar.
A Nexe tots som diferents, tots som especials.
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Presentació dels dos materials: tipus de venes de guix (amplades, gruixos).
Tipus de termoplàstic (graus perforació i densitats). Característiques tèrmiques,
tacte i preu de cada material.
Tipus de productes de suport que es poden confeccionar amb guix i/o
termoplàstic: seients pèlvics, bipedestadors, fèrules de mans, de peus.
Confecció d’un seient pèlvic, d’un bipedestador i d’una fèrula antiequina:
taller pràctic.

A QUI VA DIRIGIT:
Fisioterapeutes i Terapeutes Ocupacionals
METODOLOGIA
Sessions teòrico -pràctiques.
El curs serà pràctic, amb demostracions per part dels docents, que s’intercalaran
amb petits apunts teòrics a través de projeccions de power point. Al considerar que
la formació és eminentment pràctica, els alumnes rebran per correu electrònic tota
la documentació teòrica que al llarg del curs s’anirà remarcant i que pugui ser més
important, o destacada, pel professor.
Degut a l’agenda del docents, es començarà pel bloc pràctic de mà, impartit pel
Vicenç Punsola, i dissabte 31 seran en Sergi Nogués i en Jordi Ventura qui
impartiran les hores restants. Això implica un ordre diferents de continguts, doncs
els més lògic seria començar per la introducció als productes de suport, però pels
motius abans esmentats, aquests principis teòrics s’impartiran dissabte 31.
DATES
30 i 31 de gener del 2015
HORARIS
30 de gener: de 16:15 a 20:15h
31 de gener: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h
HORES
12 hores
PREU
160 Euros
Els preus contemplen el material fungible necessari per poder dur a terme la
formació
DOCENTS
Sergi Nogués (Fisioterapeuta Pediàtric i Membre de la Sefip)
Vicenç Punsola (Fisioterapeuta Especialista de la mà)
Jordi Ventura. (Fisioterapeuta Pediàtric)
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INSCRIPCIONS GRUPS: Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme la
formació a altres centre. Per dur-ho a terme ens posaríem en contacte amb el
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responsable dels interessats per tal de concretar un pressupost.

INSCRIPCIONS
http://form.jotformeu.com/form/43416032946352
PLACES LIMITADES!!!!

Nexe Fundació Privada

2

