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11ª Reunió: 
Divendres, 30 de gener de 2009 

Benvolguts companys,  

El passat 30 de gener de 2009 es va realitzar l’onzena reunió de fisioterapeutes, la quarta del 

curs 2008-09.  

 

Ordre del dia : 

1. Cursos de formació 

2. Presentació de diferents mètodes de treball 

a. Hidroteràpia: concepte Halliwick 

b. Hidroteràpia: Watsu 

 

  

1. Cursos de formació 

 

a. DAFOs 

Ja s’ha 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. 

Més info a http://www.fundacio.urv.es/centre_de_formacio/ofertaformativa/index.html 

 

b. Respiratòri 

Aquest mes de març fan el curs de respitatòri (Jordi Vilaró) al Col·legi de fisios, Barcelona amb 

totes les places ja cobertes.  

Sílvia (Escola Alba) i Sónia (EAP Tarragonés) proposen demanar al Col·legi que repeteixi el 

mateix curs a Tarragona. 

 

c. Presentació material JAY i material ortopèdic 

La Begoña (La Muntanyeta) comenta la presentació de material JAY de Sunrise Medical del dia 

29 de gener. Proposa invitar a  l’ortopeda Joan Domingo per presentar noves cadires que es 

puguin adaptar als nous codis PAO. 

No es concreta res, ja que la majoria de centres no tenen problemes amb la tria de cadires i 

material d’ortopèdia. 

 

d. Taller de marxa 

David (ortopèdia Ansabeda) ha proposat realitzar un taller de DMO i MARXA a través de 

l’ortopèdia amb una fisioterapeuta especialista en el tema. 
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El cost aprox. Seria de 90€ per persona + instal.lacions, en grups de 9-10 persones. 

S’ha de demanar amb 2 mesos d’antelació i abans del mes de Maig. 

Es penjarà el programa. 

 

e. Unitat de biomecànica URV 

A la URV hi ha una unitat de biomecànica de la marxa. Es pot demanar si faran alguna jornada 

de portes obertes o poden valorar a algun nen. 

Joan (la Muntanyeta) té contacte amb la URV i ho preguntarà. 

 

 

 

2. Presentació de diferents mètodes de treball 

a. HIDROTERÀPIA : CONCEPTE HALLIWCK 

Es treballa 1-1 monitor-alumne, en sessions de 40min, basats en el joc tamàtic. 

No s’utilitza cap material de flotació, intentant potenciar les habilitats motrius de 

cada alumne i portant a la independència personal a l’aigua. 

En aquest concepte es treballa sobre 10 punts, no sempre de manera 

correlativa, podent-se treballar més d’un punt a la vegada 

 1.ajust mental 

 2.separació del terapeuta 

 3.rotació transversal 

 4.rotació sagital 

 5.rotació longitudinal 

 6.Rotació combinada  

 7.força d’empenta a l’aigua 

 8.equilibri en repòs 

 9.lliscament en la turbulència 

 10.propulsió elemental i estil bàsic de natació 

El curs bàsic es fa a Castellà del Vallès (Bcn) o a Madrid, i té una durada de 5 

dies. 

 



 

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

 

 

b. HIDROTERÀPIA: WATSU 

Es basa en el Shiatsu, i és efectiu sobretot en nens basals perquè afavoreix la 

relaxació. 

S’utilitzen moviments rítmics i fluctuants, mentre s’estira la musculatura més 

escurçada, i podent-se pressionar els punts de shiatsu per l’estimulació de 

meridians. No hi ha pressió sobre el nen ni es pot agafar, es posen les mans 

en pronació sota el cos del pacient. 

Si no hi ha flotació es pot utilitzar material de flotació, de manera que baixi el to 

muscular i augmenti la relaxació. En nes molt afectats també es poden utilitzar 

màrfegues. 

L’ambient ha de ser càlid (T 34º), i el nivell de l’aigua ha de permetre la posició 

dreta del terapeuta. 

La formació es pot fer a l’escola EUROPA SHIATSU de Santiago de 

Compostela. 

 

 

 
 

La data de la propera reunió :   Divendres dia 13 de març de 2009   

 


