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WEBINAR
Introducció

ATENCIÓ DIRECTA ON-LINE

ATENCIÓ DIRECTA

							 ON-LINE

L’actual situació de pandèmia ha fet que molts serveis presencials
s’hagin hagut d’anul·lar, o modificar la manera com es feien habitualment. L’atenció on-line ha sigut un dels formats, per no dir el
format, i s’ha quedat ja de forma permanent. Sabem que no és la millor opció, el contacte directe no té preu, però és cert que ha permès
poder tirar endavant determinades intervencions, ni que sigui per capacitar l’entorn d’aquells infants que ens necessiten. La fisioteràpia,
com moltes altres disciplines, s’ha hagut d’adaptar a aquests nous
temps, amb el benefici que aquesta imposició ha suposat aprofundir
en altres maneres de treballar en la capacitació d’aquestes famílies.

docent

Metodologia

SAIDA GARCÉS
Graduada en Fisioteràpia per Blanquerna.

l On-line, amb continguts teòric-pràctics i
casos pràctics que han
de portar els alumnes.

Postgrau en fisioteràpia
en pediatria per la UIC.
Màster en neurorehabilitació per Institut
Universitari Guttmann
(UAB).
Màster en Psicomotricitat educativa i terapèutica per la UVic.
Docent al grau de fisioteràpia de la UAB.

OBJECTIUS GENERALS
Aprendre a intervenir on-line.
Adaptar la intervenció al context actual.

adreçat a
Fisioterapeutes i a tots/es
aquells/es professionals
que fan atenció on-line.

Dates:
20 de gener de 2021
Horari: de 16 a 18h.
Total hores: 2h.

PROGRAMA
Opcions de les plataformes:
Compartir pantalla i gravació.
l Consentiment de la gravació.
l Descàrrega/visualització de l’arxiu generat de la gravació.

Lloc: Virtual.

l

Plataforma

Model centrat en la família:
l Compatibilitat amb mode online.
Fisioteràpia online:
l Valorar
l Tractar
l Assessorar
Valorar:
l La família passa valoració i anota els resultats en un chec
klist de google formulari o grava la valoració punt per punt.
l Video-powerpoint explicant com es fa.
l Ha de ser senzill.
l Cada ítem ha d’estar descrit i exemplificat amb vídeo senzill.
l S’han de seleccionar els ítems més importants.
l També es pot fer valoració conjunta alhora, amb plànol 		
obert, però prèviament s’ha d’haver enviat i explicat
com s’ha de fer (amb document o vídeo-powerpoint).
Tractament:
l Plànol obert.
l En directe.
l Amb recursos capacitadors.
l Compartir pantalla.

Preu:
55€ General
45€ Socis ACAP
40€ GT fisios ACAP

Inscripcions
limitades
Nombre mínim:
8 places.
(L´ACAP es reserva
el dret de cancel.lar
el curs si el nombre
d´inscripcions es
inferior).
Nombre màxim:
30 places.

Assessorar

Organizat per:

http://cursos.acap.cat/cursos/

www.acap.cat

