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12ª Reunió: 
Divendres, 13 març de 2009 

Benvolguts companys,  

El passat 13 de març de 2009 es va realitzar l’onzena reunió de fisioterapeutes, la cinquena 

del curs 2008-09.  

 

Ordre del dia : 

1. Aclariments 

2. Cursos de formació 

3. Presentació de diferents mètodes de treball 

a. Massatge Xantala 

 

  

1. Aclariments 

Montse Bigorra no pot assistir a la reunió, però davant la informació que havia dónat el patronat 

d’esports de Tarragona sobre la seva participació en l’activitat de natació adaptada, aclareix 

que en cap moment hi ha participat ni activament ni com assessora tècnica. 

 

2. Cursos de formació 

 

a. DAFOs 

Està  presentat el curs de DAFOs per part de la URV.  

Les dates són: 3, 4 i 5 d’abril i  8, 9 i 10 de març. 

Està oendent d’inscripcions. 

 

b. Respiratòri 

Sílvia (Escola Alba) ja ha proposat  al Col·legi de Fisios que repeteixi a Tarragona el mateix 

curs de respiratòri que es va fer a Barcelona amb el Jordi Vilaró. 

 

c. Presentació material de posicional 

El dia 10 i 21 d’Abril hi ha una presentació de material de posicionament per art de Rehagirona. 

 

d. Workshop de marxa i DAFOs 

El dia 16 de maig hi ha un workshop de biomecànica de la marxa i DAFOs, a l’ortopèdia, Institut 

Sant Joan de Barcelona. 



 

CEE  -  Escola La Muntanyeta   
Àrea de Fisioteràpia Pediàtrica 
Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona 

 

 

El programa es pot descarregar de la pàgina web del SEFIP o demanar informació a 

info@institutsantjoan.com 

 

e. Unitat de biomecànica URV 

Joan González ha preguntat a la unitat de biomecànica de la URV per fer valoracions d’alguns 

nens. 

Ara s’estan traslladant de laboratòri, es podria demanar en algun cas concret però només 

probar-ho sense obtenir cap informe. 

De cara al curs vinent 2009-10 es poden programar demandes. 

 

 

3. Presentació de diferents mètodes de treball 

a. MASSATGE XANTALA (Carmel, Verge de la Cinta) 

El massatge Xantala és un massatge d’origen oriental, que es pot utilitzar en 

qualsevol infant, i que en nens amb afectació severa s’utilitza sobretot pel 

reconeixament de l’esquema corporal, millorar el contacte i la relaxació.Es pot 

incloure dintre la programació d’Estimulació Basal. 

La duració aprox és de 15-20min, amb música tranquil.la i ambient relaxat. 

Llibre recomanat: 

 Xantala, frédèrick Leboyer 

 Un art tradicional: el massatge infantil. 

 

A partir del tema del massatge, sorgeix el dubte del REGISTRE de sessions, 

que es considera molt important. 

Els barems que es poden mesurar són la Saturació d’oxígen, freqüència 

respiratòria i cardíaca, que ajudarien a valorar l’estat de relaxació de l’usuari. 

Es pot acompanyar d’una explicació subjectiva, sobre l’estat de relaxació, 

conducta ... 

També es parla sobre l’ESCALA DEL DOLOR EN EL NEN PLURIDEFICIENT  

que seria interessant en casos de nens greument afectats. 

 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres dia 24 d’Abril de 2009   


