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FISIOTERÀPIA 
PEDIÀTRICA 
per a nadons

La fisioteràpia pediàtrica és una especialitat en 
contínua evolució. Actualment el paper del 
fisioterapeuta pediàtric va més enllà de l’ús 
concret de determinades tècniques i mètodes 
especialitzats. Com a professional de la pediatria 
és expert en l’avaluació i detecció de les 
necessitats i dèficits del nadó per tal de poder fer 
un abordatge terapèutic integral, tant al nadó 
com al seu entorn, que afavoreixi l’autonomia,la 
motricitat i la seva capacitat funcional.

Aquesta disciplina de pràctica clínica requereix de 
l’aplicació dels coneixements científics actualitzats 
des de la neurociència i l’evidència científica, així 
com de nous models de valoració i d’intervenció 
que integrin la família i l’ecosistema més proper.

13-14 de febrer  |  13-14 de març de 2021

Dissabtes 
de 09:00 a 14:00h 

de 15:30 a 20:30h

Data  i  hora 

Diumenges 
de 09:00 a 14:00h

La metamorfosi de l’embaràs, el part i l’inici d’una 
nova vida en un ambient diferent provoca en el 
nadó un seguit d’adaptacions mecàniques, 
tissulars i relacionals que poden donar lloc a 
desequilibris i limitar la seva potencialitat de 
creixement, desenvolupament i benestar.

La Fisioteràpia pediàtrica per a nadons ofereix 
eines de valoració que ajudaran al professional a 
identificar els posibles riscos biològics i les 
alteracions del desenvolupament , així com a 
oferir els recursos a les famílies amb les 
tècniques adequades al moment de creixement.
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Continguts
  

Preu  del  curs
General: 430€

Membres d’EUSES Alumni: 385€

Centres de Pràctiques i alumnes de 
4t de Grau d’EUSES: 215€

Hores
30 hores lectives

Professorat
Sra. Sònia Marcos Ruiz: Fisioterapeuta, Osteòpata, RPGista i 

Antropòloga. Especialitzada en Fisioteràpia i osteopatia 

pediàtrica. Màster en Bioètica. Doctoranda en fisioteràpia 

pediàtrica,neurologia i qualitat de vida.

Objectius
General:

Capacitar al fisioterapeuta dels coneixements 
necessaris per a l’ avaluació, tractament i seguiment 
preventiu del nadó.

Específics:

- Conèixer el desenvolupament psico-sensori-motriu i 
creixement del nadó fins a l’any d’edat. 

- Aprendre l’ús de les escales de valoració més 
adequades en aquesta edat evolutiva i fer un 
diagnòstic funcional a pediatria. 

- Familiaritzar-se amb els nous models d’intervenció i 
tractament a atenció primerenca per a poder  
ncorporar-los a la pràctica clínica. 

- Realitzar un pla d’intervenció individualitzat pel 
tractament dels casos clínics més freqüents que 
arriben a la consulta de fisioteràpia pediàtrica en 
nadons. 

- Avaluar l’evolució dels resultats, millorar el seguiment i 
la prevenció.

Metodologia
 

Informacio  i  inscripcions
Emplenar el formulari d’inscripció que apareix a
la web  www.euses.cat i enviar el justificant del 
pagament seguint les instruccions.

Informació tècnica: 
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Direccio  i  Coordinacio
Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Titol  a  que  dona  dret
Certificat d’assistència. (Caldrà acreditar una assistència 

mínima al 80% de les hores lectives).

Requisits  d admissio
Dirigit a Fisioterapeutes i estudiants de l’últim curs del 

Grau en Fisioteràpia.

Informació administrativa: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130

Classes amb presentacions de contingut teòric i 
aplicacions pràctiques que permetin l’adequació dels 
coneixements teòrics a la realitat clínica. 

Es farà l’exposició de casos clínics que il·lustrin els 
trastorns més freqüents en la pràctica diària del 
fisioterapeuta i la importància de l’intercanvi 
multidisciplinar en el tractament dels nadons.

Bloc 1
Revisió de l’embriologia del naixement. Ontogènesi i 
hominització.

Bloc 2
Part, intervencions obstètriques i conseqüències pel nadó.

Bloc 3
Valoració i escales de valoració pel nadó. Sessió pràctica.

Bloc 4
Models d’intervenció contemporanis en eldesenvolupament 
psico-sensorimotriu.

Bloc 5
Atenció primerenca. Signes d’alerta en el nadó.

Bloc 6
El massatge infantil.

Bloc 7
Nadons prematurs ifisioteràpia en neonatologia.

Bloc 8
Casos clínics: Alteracions posturals (torticoli muscular postural, 
torticoli muscular congènita), còlic del lactant i regurgitació 
excessiva, paràlisi braquial obstètrica i fractures de clavícula, 
dificultats en la lactància materna i artificial, malformacions 
cranials, el peu del lactant, nadons amb risc biològic (RCIT i 
prematuritat), irritabilitat excessiva, luxació congènita de maluc 
i integració sensorial.

Bloc 9
Teràpia aquàtica per a nadons.


