
En què consisteix?

Aquest estudi pretén donar la formació i els coneixements teoricopràctics 
necessaris per a un bon tractament fisioterapèutic en la població infantil. 
La fisioteràpia pediàtrica els últims anys ha evolucionat de forma molt 
notòria, i els avanços en neurociència ens han aportat eines més 
actualitzades i efectives en el tractament. A més d'aportar coneixements 
de neurofisiologia i dels avanços en neurociència i 
neurodesenvolupament, s'abordaran totes les possibles patologies 
susceptibles de tractament en fisioteràpia pediàtrica. 
Per aconseguir una formació de qualitat en l'abordatge terapèutic, es 
dedicarà un elevat percentatge de seminaris a la valoració i la intervenció 
terapèutica. 
La valoració és una eina fonamental per ser objectius en l’evolució de la 
nostra línia de treball. El mòdul d’intervenció terapèutica pretén 
aprofundir de forma exhaustiva en aspectes de maneig postural, ajudes 
tècniques i la manera de confeccionar-les, estratègies de fisioteràpia 
respiratòria en pediatria, l'abordatge del terapeuta ocupacional i la 
integració sensorial i les metodologies més innovadores, entre altres. 
També s'aportaran coneixements en l'assessorament i acompanyament 
familiar, i en la funció d'altres terapeutes involucrats en el tractament de 
nens amb problemàtiques motrius: metge, educador, logopeda, psicòleg, 
etc. Tot això, amb l'objectiu final d'aconseguir el màxim potencial del nen 
i la integració en la seva comunitat o en l’entorn més proper. 
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Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques
· Conèixer totes les patologies que poden ser tractades en la fisioteràpia 
pediàtrica.

· Conèixer les diferents opcions terapèutiques i assolir coneixements 
pràctics per aplicar-les.

Competències específiques
· Tallers pràctics de maneig i confecció d’ajudes tècniques, casos clínics, 
etc.

· Actualització segons la neurociència i les noves opcions terapèutiques
Coneixements per programar adequadament una teràpia en pediatria. 

Competències tranversals
· Coneixements d’altres disciplines directament relacionades i la feina 
interdisciplinària.

· Conèixer opcions terapèutiques complementàries.

Quines sortides professionals tindré?
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Els fisioterapeutes que completin l’estudi propi de Fisioteràpia Pediàtrica 
poden tenir l’opció de fer feina en un centre d’atenció primerenca, un 
col•legi d’educació especial, el departament de fisioteràpia pediàtrica de 
qualque hospital o una clínica privada amb nens.

A qui va adreçat?

A fisioterapeutes que ja hagin obtingut la titulació de grau de Fisioteràpia 
i que estiguin interessats en el camp de la pediatria.

Titulació

Expert Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica. Títol propi de la UIB (40 
ECTS)
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Estructura

Neurofisiologia
del control motriu

i nous avanços 
segons la 

neurociència
(15 h)

Prematuritat i 
patologia del SNC 
(25 h presencials)

Ítems del
neurodesenvolu-
pament o desen-

volupament 
psicomotriu

(15 h)

Patologia 
pediàtrica i el seu 

tractament 
fisioterapèutic

(10 h)

Intervenció 
terapèutica

(100 h)

Mòdul 1 Mòdul 2

Mòdul 3 Mòdul 4

Mòdul 5 Mòdul 6

Valoració
(15 h)
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La marxa
en el nen (15 h)

Cirurgia i 
ortopèdia

(15 h)

Intervenció 
psicopedagògica 

(15 h)

Activitats 
terapèutiques 

recreatives
(10 h)

Metodologia 
d’investigació 

(15 h)

Mòdul 7 Mòdul 8

Mòdul 9 Mòdul 10

Mòdul 11
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Avaluació

L’avaluació es realitzarà presentant un treball final sobre un cas pràctic del 
mòdul del Pràcticum, que s’haurà de relacionar amb el contingut del títol: 
valoració, intervenció, etc. La qualificació final s’obtindrà de la combinació 
de la nota del treball de les pràctiques i de l’assistència i implicació durant 
les classes del postgrau.
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Pràctiques
en un centre 
especialitzat

 (60 h)

Mòdul 12
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Professorat

Alonso, Mónica. Fisioterapeuta pediàtrica del CEI i AT L’Alqueria, UCV, docent del grau de 
Fisioteràpia a la UCV (Universitat Catòlica de València) i de diversos postgraus i màsters, 
vocal de la Junta de la SEFIP, Màster en Atenció Integral de les Persones amb Discapacitat 
Intel•lectual.
Bermejo Boyano, Raquel. Fisioterapeuta pediàtrica. Professora de la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la UIB. Autora de la Guia per a famílies de bebès prematurs de la CAIB.
Bustamente, Liza. Fisioterapeuta pediàtrica. Terapeuta NDT. Therasuit. Centre Kinesens.
Castro, Mariana. Diplomada en Logopèdia. Llicenciada en Fonoaudiologia per la 
Universitat Nacional de Tucumán, Argentina. Especialització en neurorehabilitació sota el 
“Concepte Castillo Morales”. Postgrau d’especialització en Teràpia Miofuncional Orofacial.
Cobo, María. Graduada en Logopèdia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). 
Experta en Atenció Primerenca per la Universitat de la Salle i la Universitat Autònoma (UAM) 
i Màster oficial d’Intervenció Logopèdica per la UCM.
Espinar Urbano, Verónica. Fisioterapeuta pediàtrica. Máster en Atenció Primerenca. 
Terapeuta Bobath. ABM. Therasuit. Fundación Nemo.
Figuerola Roig, Antoni. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB. Especialista en 
Neurologia de l’Hospital Universitari la Princesa. Ministeri de Sanitat. Exercici professional a 
l’Hospital Son Llàtzer. Servei de Neurologia.
Fiol Galmés, Catalina Maria. Terapeuta ocupacional. Centre Apermés. Nousis.
Frontera, Marisa. Diplomada en Fisioteràpia. Tutora Bobath Sènior. Clínica privada.
Ara, Elena. Fisioterapeuta diplomada per la Universitat de les Illes Balears. Postgrau en 
Neurorehabilitació per l’Hospital Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttman. Curs 
Intensiu de Formació i Perfeccionament en Paràlisi Cerebral (Le Métayer).
Llull, Aina. Psicòloga i coordinadora del CDIAT a Mater Misericordiae.
Macias Merlo, Lourdes. Doctora en Fisioteràpia. Fisioterapeuta pediàtrica en AT. 
Presidenta de la SEFIP. Coordinadora nacional de l’Acadèmia Europea de Nens amb 
Discapacitat.
Martínez, Beatriz. Fisioterapeuta pediàtrica. Experta en Fisioteràpia Pediàtrica i Cardíaca. 
Terapeuta Aquàtica.
Matey, Carmen. Fisioterapeuta pediàtrica. Experta en DAFOS. Membre de la junta de la 
SEFIP.
Menges Cano, Clara. Fisioterapeuta pediàtrica especialitzada en fisioteràpia respiratòria 
per l’Organisme de Formació de Toulón, França. Tutora en Neurologia pediàtrica  a 
l’Hospital Necker  Enfants Malades de l’Assistència pública de Paris (França).
Molina Mula, Jesús. Doctor en Ciències Biosociosanitàries per la UIB. Infermer i 
documentalista clínic. Màster en Metodologia de la Investigació en les Ciències de la Salut i 
en Ciències Mèdiques i de la Salut. Expert Universitari en Urgències i Emergències i 
Instructor de Suport Vital Bàsic i Avançat per l'ERC. Coordinador de relacions internacionals 
d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Octavio Matas, Francesc. Tècnic Ortopèdic. Director d’ECOT. Estudis clínics en ortopèdia 
Tècnica. Director d’Empremta Ortopèdia. Madrid.
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Paz Lourido, Berta. Doctora i professora de l’Àrea Fisioteràpia de la UIB. Postgraduada en 
Fisioteràpia Manipulativa Articular i en Cooperació al Desenvolupament.
Poo Argüelles, Maria Pilar. Neuropediatra a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Quesada Calero, Rayco. Logopeda especialitat en comunicació augmentativa i alternativa. 
Fundació Nemo
Quesada Fuster, Juan Pedro. Fisioterapeuta Pediàtric especialitzat en Hipoteràpia. Centre 
Aspace Mallorca.
Sánchez, Ignacio. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Deusto. Màster en 
Neuropsicologia Cognitiva. Màster en Logopèdia. Expert en Psicoteràpia breu.
Sitges Quirós, Carolina. Doctora en Psicologia. Professora a la Facultat de Psicologia, àrea 
de Psicobiologia de la UIB. Membre del grup d'investigació de Neurociència 
Cognitivoafectiva i Psicologia Clínica de l'àrea de Neurociències de l'Institut Universitari 
d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS, UIB) i de l'Institut d'Investigació Sanitària de 
Palma (IdISPa).
València, Minerva. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrd, 
Magister en Neuropsicologia Infantil, experta en Trastorn de l’espectre autista, tècnica 
superior i experta en Atenció Primerenca.
Verger Gelabert, Sebastià. Doctor en Ciències de l’Educació. professor de l’Àrea de 
Didàctica i organització escolar de la UIB. Membre del grup d’investigació GREID (Educació 
Inclusiva i Diversitat). Director del posgrau en Atenció Primerenca.
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Els nostres alumnes

Lourdes Arévalo:
Quan vaig començar la formació en pediatria, era un món bastant desconegut, els àmbits 
on havia treballat no m'havien donat aquesta oportunitat. Durant tot el curs vaig descobrir, 
aprendre i entendre quina és l'ajuda o la feina que, des de la fisioteràpia, es pot oferir a tots 
els nins que ho necessiten. Amb les pràctiques vaig aplicar tot allò que havia après, tenint en 
compte les característiques de cada petit pacient. Per a mi, el postgrau ha suposat l'inici 
d’una nova etapa, que confii complementar amb més formació i experiència. 

Maria Adrover:
El postgrau et dóna els coneixements necessaris per entrar en el món de la pediatria, i les 
pràctiques et mostren l’aplicació de diferents tècniques segons l’afectació motriu de l’infant.
La meva experiència ha estat bona. Les pràctiques han estat excel•lents. Els companys, 
insuperables!

Silvia Jordà:
Aquest postgrau m’ha donat l’oportunitat de conèixer amb més amplitud el món de la 
pediatria; ens donen conceptes bàsics sobre moltes branques, perquè el món de la 
fisioteràpia pediàtrica és molt ampli. Des de la part més teòrica, anatòmica; fins a tallers 
pràctics, també participen nens per veure tractaments en directe. I per finalitzar, les 
pràctiques en centres pediàtrics. El curs està impartit per grans professionals de tota 
Espanya, que cadascun intenta donar el millor de la seva matèria. Totalment recomanat.
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Dades específiques

Directores del curs: 
Inmaculada Riquelme. Fisioterapeuta. Doctora en Ciències Mèdiques 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Verónica Espinar. Fisioterapeuta pediàtrica. Centre Kinesens.
Nombre de places: Mínim: 12, màxim: 25
Modalitat: Presencial
Durada: 40 ECTS, dels quals 310 són hores presencials.
Dates i horaris: Els divendres de 15.30 a 20.30 hores i els dissabtes de 9 
a 14 hores i de 15 a 20 hores, dos caps de setmana al mes. Inici: 19 
d'octubre de 2018
Lloc de realització: Edifici Sa Riera
Termini de matrícula: Fins al dia 17 d’octubre
Preu i terminis: 2.650 euros, que es podran pagar en tres terminis: 1.000 
euros en el moment de formalitzar la matrícula, 1.000 euros el mes de 
novembre de 2018 i 650 euros el mes de febrer de 2019
Possibilitat de matricular-se al següent mòdul i tallers:
Taller de confecció de guixos i splints (15 hores)
Taller de maneig postural i control del moviment (Introducció al Concepte 
Bobath) (15 hores)
Taller de Fisioteràpia Respiratòria (10 hores)
Mòdul 7: Valoració de la marxa al nen i Dafos (15 hores)
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o no realització del curs.
La direcció del curs es reserva el dret d'anu�ar-lo en cas de que no s'arribi 
al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui impartir.
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Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


