SESSIÓ D’ACOMPANYAMENT A LA PRÀCTICA EN BASALE STIMULATION®
PRESENTACIÓ
En un c urs bàsic de Basale St im ulation es pretén posar l’èmfasi en
l’ac os tam ent v iv encial però també teòric a les persones amb greus
lim itac ions en les àrees de la percepció, la c omunicació i el m ov iment. Es
fac iliten eines per a la posta en marxa del concepte en el propi lloc de
treball i es creen espais de reflexió sobre la pròpia pràctica. Tot i així, tots
s abem que un cop immersos en la nostra realitat quotid iana, els canv is
ac titudina ls, procedim entals, organit zat ius, etc són s ov int costosos. Cal un
temps i un espai addicional per a prom oure’ls i sov int la m anca d’aquests
elem ents fa que allò après quedi en bona part guardat en el nostre cap.
Afegir nous coneixements no és la solució a aquestes dif icultats lògiques i
aques t fet és el que im pulsa el curs d’Acom panyament a la pràctica. El c urs
té la intenció de convertir-se en una eina pedagògica i didàct ica que facilit i
la c ons olidació de l’BASALE STIMULATION en la nostra pràctic a
profess ional.
OBJECTIUS
Objectius generals :
-

Oferir una orientació pràctica sobre la posta en marxa del concepte en el propi lloc
de treball

-

Reflexionar sobre la pròpia pràctica amb el concepte

-

Sentir-se més segurs amb el treball amb l’BASALE STIMULATION

Objetius específics:
-

Conèixer i reconèixer els aspectes positius de la pròpia aplicació pràctica actual

-

Reconèixer les situacions i els elements del concepte que suposen més dificultat a
cada professional

-

Trobar noves estratègies per analitzar situacions pràctiques

-

Buscar estratègies per a la resolució / comprensió de dificultats en la pràctica

-

Buscar elements d’avaluació de la nostra intervenció amb el concepte

PROGRAMA
1. Presentació de vídeos i de les demandes d’acompanyament dels alumnes (supervisió
presencial si s’escau)
2. Organització i anàlisi de les demandes a partir del tots o alguns dels següents aspectes:
a. Incorporació dels Temes Essencials de l’BASALE STIMULATION®
b. Avaluació i anàlisi dels elements comunicatius de la nostra posta en marxa
c. Avaluació i anàlisi de la Globalitat com a orientació transversal en la pràctica
d. Avaluació i anàlisi de l’àrea somàtica: aspectes específics i quotidians

e. Avaluació i anàlisi de l’àrea vestibular: aspectes específics i quotidians
f.

Avaluació i anàlisi de l’àrea vibratòria: aspectes específics i quotidians

3. Recerca conjunta d’alternatives i propostes
4. Aprofundiment en aspectes teòrics de l’àrea de comunicació i les àrees perceptives
bàsiques a partir de l’anàlisi de la pràctica

CARACTERÍSTIQUES I METODOLOGIA DEL CURS
El curs inclourà exposicions teòriques, intercanvi d’experiències, i situacions vivenciades,
anàlisi de casos utilitzant materials audiovisuals (Power Point, transparències, vídeos,
diapositives). En cas de realitzar-se el curs dins un centre, es realitzaran supervisions
presencials en situacions de treball normals (activitats i professionals habituals en grups
naturals). Es dedicarà la meitat del curs a la observació/ supervisió presencial i l’altra meitat
a l’anàlisi i reflexió teòrico-vivencial amb el grup.
És recomanable l’ús de roba còmoda per a les activitats pràctiques. Serà necessari
disposar d’una sala que permeti alternar exposicions teòriques i sessions de pràctica.
Recursos tecnològics requerits: canó de projecció multimèdia, equip de música amb CD,
màrfegues o matalassos per a realitzar les pràctiques.
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL CURS
-

Haver realitzat com a mínim amb un 4 setmanes d’antelació un curs Bàsic d’BASALE
STIMULATION® amb algun dels formadors reconeguts per l’Associació Internacional
d’BASALE STIMULATION®

-

Treballar en l’atenció directa a persones amb discapacitats

-

Dur una filmació de la pròpia pràctica amb alguna situació de posta en marxa de la EB

-

Omplir la fitxa d’anàlisi de vídeo que s’enviarà als alumnes amb suficient antelació.
DOCENT

Anna Esclusa Feliu.
Pedagoga. Terapeuta Affolter. Formadora d’ BASALE STIMULATION®.
Treballa com a Pedagoga (mediació pedagògica) de la UDC del Hospital Asepeyo a St.
Cugat (Bcn) i com a formadora.
DURADA I PLACES
Organitzat en sessions de 6 a 8 hores

Info: info@annesclusa.com

tel:669.21.50.62

www.annaesclusa.com

