FORMACIÓ ACAP 2021

WEBINAR

sobre la síndrome de down

sobre la Síndrome Down

centrada en el desenvolupament dels infants de 0-6

anys

docents
OBJECTIUS
GENERALS
Oferir als participants una
formació sobre la síndrome
de Down centrada en el desenvolupament dels infants
de 0 a 6 anys.

adreçat a
Professionals de l’atenció
precoç (psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes...).

PROGRAMA
Aspectes teòrics basats en els articles neurocientífics.
BLOC 1: Aspectes mèdics i del desenvolupament.
Victoria Rello (1:30h)
DATA: 27 de maig (15:15h a 16:45h)
BLOC 2: Aspectes més rellevants del desenvolupament
cognitiu i emocional: de l’impacte del diagnòstic en el procés de vinculació a la construcció de la identitat.
(Dolors Torres) (1:30h)
DATA: 3 de juny (16:15h a 17:45h)
BLOC 3: Desenvolupament comunicatiu i lingüístic.
(Claudia Serramià) (1:30h)
DATA: 10 de juny (16:15h a 17:45h)
BLOC 4: Desenvolupament psicomotriu i intervenció de
fisioteràpia.
(Natalia Buzunariz) (1:30h)
DATA: 17 de juny (16:15h a 17:45h)
BLOC 5: Accés a la Fundació: Servei Atenció Famílies/ PIDI Pla Integral de Desenvolupament Infantil.
(Núria Ferrer) (1:30h)
DATA: 1 de juliol (16:15h a 17:45h)

Metodologia
Es realitzarà una formació de forma online
amb una ponència dels experts i un torn de
paraules al final.

FORMAT

Victòria Rello Saltor
Llicenciada en Medicina per la Universitat
de Barcelona (UB).
Especialista en Pediatria i les seves Àrees
Específiques i subespecialitzada en medicina Interna Hospitalària a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Adjunta de la Unitat
d’Hospitalització Pediàtrica i pediatra de
referència per a la síndrome de Down de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Membre del Consell de Redacció de la publicació
mèdica indexada “Pediatria Catalana”. Actualment treballa com a pediatra referent
en el Centre mèdic Barcelona Down
de la FCSD.
Clàudia Serramià
Graduada en Logopèdia per la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). Màster en Logopèdia Infantil per
l’Escola de Patologia del Llenguatge de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EPL
- HSCSP) i Postgrau en Trastorns del Desenvolupament per la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Actualment treballa com
a logopeda al Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la
FCSD i a la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) de la Universitat de Barcelona (UB).
Dolors Torres
Llicenciada en Psicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Psicòloga
General Sanitària. Mestra d’Educació Especial i d´Educació Musical per la Universitat
de Barcelona (UB). A l’actualitat treballa

com a psicòloga en el Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),
Centre Mèdic Barcelona Down, Servei
d’Atenció Terapèutica (SAT), Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de la FCSD.
Natalia Buzunariz
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomada en
Fisioteràpia per EU Gimbernat, Universitat
Autònoma de Barcelona(UAB). Postgrau
en Fisioteràpia Pediàtrica (UAB). Postgrau
Trastorns sensoriomotors d’origen cerebral
segons el concepte BOBATH, Hospital Sant
Joan de Déu (UB). Formació en la Pràctica
Psicomotriu Educativa i Preventiva (Pràctica Psicomotriu Aucouturier) per l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació
(AEC). Més de 20 anys d&#39;experiència
en l’àmbit de l’Atenció Precoç. Actualment
treballa com a fisioterapeuta al Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP) de la FCSD.
Núria Ferrer
Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (URLL).
Postgrau en Infància i adolescència en risc
per la Universitat Ramon Llull, i Postgrau
de “Parella i Família” per l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer
de Barcelona.
Més 20 de 20 anys treballant en el sector
social, fent atenció individual, familiar i grupal. Des de 2014 es coordinadora del Servei
d’atenció a les famílies de la FCSD.

Organizat per:

Dates i horaris:
27 de maig de 15:1516:45h.
3,10,17 de juny i 1 de juliol
de 16:15 a 17:45h.

Total hores:
7.5h.

Preu:
125€ General
110 € Saocis ACAP

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

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

www.acap.cat

