ComissiódeFormacióContinuada
delesProfessionsSanitàriesdela
comunitat autònomadelesIllesBalears

V Curs d’Actualització
d’Actualització en pediatria del
desenvolupament

20 - 21 –22 OCTUBRE 2014
DIRIGIT:
Pediatres, Infermers de pediatria i metges
metges de família d’Atenció Primària que treballen amb infants. Psicòlegs, professors de
pedagogia terapèutica o fisioterapeutes de l’àmbit educatiu i social (EOEP i EAP).
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•

Acostar als professionals als temes més comunment tractats per la Pediatria del Desenvolupament d´una forma
rigorosa, senzilla i pràctica.
Compartir coneixements sobre les diferents intervencions que se duen a terme en Atenció Primerenca i
desenvolupament infantil.
Facilitar l’intercanvi i la coordinació entre els diferents professionals que hi intervenen (EAP, EOEP i professionals
de Primària).
Oferir eines per al maneig d’aquestes patologies en la pràctica clínica.
Reconèixer l´importància dels procediments de prevenció en la salut infantil.
Reconèixer signes i símptomes d’alarma.
Reconèixer la importància de l’anamnesi, l’exploració física i la seva adequada interpretació.
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CONTINGUTS:
Dia 20 d’ octubre:
Malalties cròniques socialment invisibles.
invisible
Afavorir la normalització del nen amb malaltia crònica invisible en el seu entorn més proper.
Docents:
Dra. Lucía Lacruz Pérez. Pediatra, responsable de la Unitat de Reumatologia Pediatrica del Hospital Universitari
de Son Espases.
Sra. Sra. Liliana Capllonch Cerdà. Fundadora de l’Associació Balear d’Infants amb malalties rares –ABAIMAR-.
Vocal de polítiques socials de la Federació Espanyola de Malalties Rares --FEDER-.. Membre del Consell Politic de
coordinadora de la Federació
deració Balear de persones amb d
discapacitat.
El CAPDI des del punt de vista de la planificació sanitària de la Consellería de Salut. Quarta temporada.
Relacionar les dades de prevalença
ça dels nens amb necessitats d'atenció
d'a
primerenca i desenvolupament infantil
i
amb la
implementació del CAPDI.
Docent: Dr. Eusebii Castaño Riera. Metge especialista en pediatria. Màster en Economia de la Salut i Gestió
Sanitària. Cap de Servei de Planificació Sanitària de la Consellería de Salut de les Illes Balears.
Promoció de la Salut: Un repte per a la pediatria d'Atenció Primària.
Ressaltar la importància de l'Educació per
p a la Salut realitzada des d'Atenció
tenció Primària per part dels equips de pediatria
com a eina de prevenció i com a element fonamental de l'activitat assistencial.
Docent: Dra. Marianna Mambié Meléndez. Pediatra
iatra Atenció Primária. CS Casa del Mar.
Dia 21 d’ octubre:
Com assessorem a les famílies en les seves pràctiques educatives.
Fomentar els processos de reflexió dels professionals de l'atenció primerenca sobre l'assessorament de pràctiques
educatives a les famílies.
Docents:
Sra. Margalida Jerònia Galmes Manresa. Llicenciada en pedagogia. Orientadora Educativa de l'Equip d'Atenció
Primerenca Sud.
Sra. Rosa Mas Ramis.
Llicenciada en pedagogia. Màster en Salut Laboral. Directora de l'Equip d'Atenció Primerenca Sud.

Situació Social de la primera infància a Menorca.
Conèixer l'educabilidad en entorns de pobresa.
Docents:
Sra. Rosa Jofre. Mestra especialista en pedagogia terapèutica. EAP Menorca.
Sr. Vicenç Arnaiz. Psicòleg. Director EAP Menorca.
Els ambients a l’aula. Una proposta pedagògica global a l’educació infantil.
Conèixer la metodologia de treball en els ambients de les aules d'educació infantil per afavorir la convivència entre
alumnes tenint en compte la situació sociofamiliar.
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Docents:
astiana Andreu Santandreu. Mestra especialista educació infantil. CEIP Verge de Lluc.
Sra. Sebastiana
Sra. Rita L. Reus Costa. Mestra especialista educació Infantil. CEIP Verge de Lluc.
Sra. Joana María Fernández Sureda. Treballadora Social EOEP Palma 1.
Sr. Juan Carlos Piñeido Henares. Llicenciat en pedagogia. Orientador educatiu EOEP Palma 1
Dia 22 d’ octubre:
Guía per a les famílies sobre el maneig del beu prematur
Presentació de la guia que serà editada per la Direcció general del Serveis Socials.
Docent: Sra. Raquel Bermejo Boyano. Fisioterapeuta del SVAP
Implantació del model centrat en la família i en els entorns naturals en el SEDIAP de APROSCOM
Presentació del projecte d'implantació del model d'atenció primerenca centrat en la família i en entorns naturals.
Docents:
Sra. Victoria Pascual Lopez. Psicòloga i coordinadora del SEDIAP de APROSCOM.
Sra. Natalia Quetglas Jaume. Fisioterapeuta
Fisioterap
del SEDIAP de APROSCOM.
Teràpia aquàtica en Pediatria
Presentar el treball amb pacients pediàtrics en el mitjà aquàtic, així com les característiques de treballar en aquest mitjà i
les tècniques, mètodes i/o conceptes utilitzats.
Docent:
Sr. Marcel Ruiz Sánchez (pendent)
HORARI:
De 16,15 h a 20,30 h.
LLOC:
Saló d'actes del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) de Palma i en les seus de Menorca i IbizaIbiza
Formentera mitjançant videoconferència.
TOTAL HORES: 12
INSCRIPCIONS: FINS DIA 6 D’OCTUBRE
1- A traves de l’intranet de la GAP: https://intranet.ssib.es (Amb l’usuarí “S”
Si no heu entrat mai a l’intranet de la GAP, heu de actualitzar la clau a la seguent direcció:
http://gid.ssib.es en cas de dubtes cridar al CAU 971.22.57.75)
o bé
2- Per mail, enviant el full d’inscripció a: formaciogap@ibsalut.caib.es
REBREU UN MAIL A PARTIR DE DIA 8 D’OCTUBRE SI HEU ESTAT ADMESSOS.

