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TALLER TEÒRIC-PRÀCTIC DE CONFECCIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT 
I POSICIONAMENT 

    
DATA 15 i 16 de gener del 2016 NÚM. HORES 12 

HORARI Divendres (16:30 a 20:30 h) i 
Dissabte (9 a 14h i de 15 a 18h)   

LLOC Centre	  de	  recursos	  de	  Nexe	  Fundacio	  
C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona 

PREU 170 € (material fungible inclòs) NÚM. PLACES 15 
INSCRIPCIÓ https://form.jotformeu.com/53366266680361 
 

PRESENTACIÓ 

Els nens i nenes amb pluridiscapacitat sovint necessiten productes de suport 
per millorar el seu benestar i beneficiar la seva autonomia. Els fisioterapeutes 
hem de saber valorar les necessitats de cada infant i confeccionar, si és el 
cas, aquests productes. Cal conèixer els materials, els avantatges i 
inconvenients, així com els diferents productes de suport que es poden fer: 
seients pèlvics, bipedestadors, fèrules de mans i peus... per tal de facilitar el 
moviment, i per tant la funció,  i prevenir les diferents deformitats estructurals 
causades per les alteracions del to i, de retruc, del moviment i posicionament 
incorrectes.  

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer les característiques de cada material.  
• Aprendre a treballar amb els dos materials: guix i termoplàstic. 
• Identificar els diferents productes de suport que es poden 

confeccionar amb guix i amb termoplàstic.  
• Aprendre a valorar i a justificar quin tipus de producte de suport es 

necessita.  
• Relacionar producte de suport-posicionament, producte de suport-

funció. 
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CONTINGUTS 

1. Introducció  als productes de suport 
2. Definició dels productes de suport, tipus, marc conceptual 
3. Breu repàs de la valoració múscul - esquelètica: espasticitat, 

extremitats inferiors i superiors, pelvis, columna i cap.  
4. Valoració de la sedestació i la bipedestació: justificació 

(funcional o postural) del producte de suport a confeccionar. 
5. Presentació dels dos materials: tipus de venes de guix 

(amplades, gruixos). Tipus de termoplàstic (graus perforació i 
densitats). Característiques tèrmiques, tacte i preu de cada 
material.  

6. Tipus de productes de suport que es poden confeccionar amb 
guix i/o termoplàstic: seients pèlvics, bipedestadors, fèrules de 
mans, de peus.  

7. Confecció d’un seient pèlvic, d’un bipedestador i d’una fèrula 
antiequina i de mà: taller pràctic.  
 

METODOLOGIA 

Activitat totalment pràctica 
 

DOCENTS 

Sergi Nogués (Fisioterapeuta Pediàtric i Membre de la Sefip)  
Jordi Ventura. (Fisioterapeuta Pediàtric) 
 

DESTINATARIS 

Fisioterapeutes i Terapeutes Ocupacionals  
 

. 

Amb el suport de: 
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FORMACIÓ A MIDA 

Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta o altres formacions a centres, 
entitats i institucions.  

Les nostres àrees formatives són: 

• Infermeria  
• Fisioteràpia  
• Alimentació  
• Comunicació  
• Estimulació Basal  
• Sala Multisensorial  
• Joguines adaptades  
• Atenció Global en la Pluridiscapacitat 

En cas d’estar interessats i per a una major concreció, contactar amb: 

Sergi Nogués 
Coordinador Área de Formació i Investigació 
formacio@nexefundacio.org 
Tel: 93 285 32 40 

Ester Casas  
Coordinadora Centre de recursos 
centrederecursos@nexefundacio.org 
Tel: 93 284 64 23 

 


