CURS d’Aprofundiment en BASALE STIMULATION®

INTRODUCCIÓ
El primer contacte amb Basale Stimulation® acostuma a comportar un cert replantejament de la pròpia
activitat professional. Després d’un temps de pràctica amb el concepte, possiblement són necessàries
noves informacions i idees sobre el concepte, així com espais de reflexió conjunta que permetin consolidar
Basale Stimulation com a forma d’acostament i acompanyament a les persones amb greus discapacitats.
OBJECTIUS
-

Aprofundir en els aspectes vivencials de Basale Stimulation®

-

Aprofundir en els aspectes tècnics de la BS

-

Ampliar coneixements teòrics a partir dels coneixements adquirits en el curs Bàsic
personalitzant-los al punt formatiu actual en BS del centre.

-

Reflexionar sobre l’aplicació pràctica del concepte a la realitat del centre

-

Adquirir seguretat en l'aplicació del concepte

-

Aprofundir en els aspectes metodològics de la BS

-

Recuperar aquells aspectes del Curs Bàsic imprescindibles per a una visió global de la atenció a
les persones discapacitades
CONTINGUTS

1. Aprofundiment en aspectes comunicatius
2. Aprofundiment en l’àrea somàtica
a. Zones vidents del cos
b. Direccionalitat del contacte
c. Tipus de modelatge
d. Respiració
3. Aprofundiment en l’àrea vestibular : Girs i rotacions
4. Aprofundiment en l’àrea vibratòria
5. Els Temes Essencials de la EB: aproximació teòrico-pràctica
6. Posicionament
7. Àrea oral: Al voltant de la boca
8. Aspectes tàctil-hàptics
9. Àrea visual
10. Sensobiografia
11. Implementació de Basale Stimulation als centres

METODOLOGIA
-

Anàlisi de vídeo de treball amb el concepte en el propi entorn del centre basat en allò après en
el curs anterior

-

Treball teòric pràctic en grups

-

Postes en comú

-

Activitats vivencials

-

Sessions teòriques amb presentació de P.Point

-

Activitats de pràctica de diferents aspectes tècnics de la BS.
DIRIGIT A

Tots aquells professionals que hagin realitzat un curs Bàsic de Basale Stimulation®.

REQUISITS
Imprescindible dur una gravació de vídeo de la pròpia pràctica professional treballant amb Basale. Podeu
dur dubtes, dificultats i/o éxits. Es tracta de poder acompanyar als alumnes en la integració del concepte.
DOCENT

Anna Esclusa Feliu
Pedagoga. Terapeuta Affolter. Formadora d’ Basale Stimulation®.
Àmbits de formació: neurorehabilitació i geriatria.
Treballa com a moduladora pedagògica en la UDC del Hospital Asepeyo a St. Cugat i en la Unitat
d’Estimulació Neurològica (UEN), Barcelona
DURADA I PLACES
El curs té una durada de 32 hores i inclou unes hores d’acompanyament a la pràctica a partir d’anàlisi de
videos a realitzar amb un màxim de 20 alumnes. Amb la participació a més del 80% del temps de formació,
s’entregarà un certificat de participació reconegut per la Associació Internacional de Basale Stimulation®.
CONTACTE
Info: info@annaesclusa.com

tel:669.21.50.62

www.annaesclusa.com

