TALLER DE BASALE STIMULATION®

PRESENTACIÓ

La educació i el des envolupam ent son pos sibles per a tothom , per greu que
sigui la s eva situació vital”. Heus aquí el motor que va impulsar al pedagog alemany,
Andreas Fröhlich a la creació i desenvolupament de Basale Stimulation®, un projecte
educatiu inicialment pensat per a facilitar la possibilitat i necessitat de la educació de nens
molt greument disminuïts. Amb els anys Basale Stimulation® ha evolucionat fins a convertirse en un concepte de referència en molts països europeus en l’acostament a qualsevol
persona que tingui necessitat de suport continuat en els àmbits de la percepció, la
comunicació i el moviment. El contacte físic i la proximitat corporal són els mitjans centrals
que permeten la trobada amb l’altre independentment del seu coeficient Intel·lectual, el seu
nivell d’activitat i la seva capacitat comunicativa simbòlica. El concepte ofereix tant idees
per al treball terapèutic, com propostes d’estructuració de les activitats de la vida diària de
forma que aquestes es converteixin en activitats de desenvolupament i estimulació per al
usuari. No es requereix d’un temps addicional per a aplicar Basale Stimulation® sinó que
aquesta s’ofereix com una nova forma d’acostar-nos i acompanyar a l’usuari.

OBJECTIUS
-

Acostar-nos a la experiència vital de les persones dependents i les seves
necessitats.
Vivenciar des de la pròpia experiència personal, aspectes de Basale Stimulation
vinculats a la comunicació.
Vivenciar des de la pròpia experiència personal, aspectes de Basale Stimulation
vinculats a la percepció.
Reflexionar sobre la pròpia pràctica.

PROGRAMA


Breu presentació del concepte de Basale Stimulation®



La globalitat en el desenvolupament humà segons Basale Stimulation®



Acostament vivencial a la percepció i el moviment en Basale Stimulation®



Acostament a la Comunicació en Basale Stimulation

CARACTERÍSTIQUES DEL TALLER
El taller inclou una mica de teoria, intercanvi d’experiències, i situacions vivenciades,
utilitzant el suport d’un canó de projecció. (Power Point). És important disposar de suficient
nombre de colxonetes o mantes per a que tots els assistents puguin estar estirats. A ser
possible, aquesta mateixa sala s’utilitzaria per la projecció de diapositives.

DIRIGIT A
Professionals de l’àmbit socio-sanitari, hospitalari i socio-educatiu

DOCENT
Anna Esclusa Feliu
Pedagoga. Terapeuta Affolter. Formadora de Basale Stimulation®. Moduladora pedagògica
Àmbits de treball: neurorehabilitació i geriatria.
Actualment docent i moduladora pedagógica de la UDC del Hospital Asepeyo a St. Cugat. I
la Unitat d’Estimulació Neurològica (Barcelona)

DURADA I PLACES
Es recomana un màxim de 40 persones La durada recomanada del taller és de 3 a 5 hores

CONTACTE

Info: info@annaesclusa.com

tel: 669.21.50.62

www.annaesclusa.com

