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TALLER:  

ADAPTACIÓ DE JOGUINES I POLSADORS 
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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén capacitar familiars de persones amb diversitat funcional, professionals, 

institucions..., a detectar quines capacitats té cada persona amb diversitat funcional, a escollir quina 

és la millor opció per adaptar diferents joguines i polsadors, i a confeccionar l’adaptació pertinent. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals que desenvolupin la seva activitat professional atenent persones amb diversitat 

funcional (terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, infermeres, mestres, educadors socials...). 

Familiars de persones amb diversitat funcional. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu del taller és capacitar els participants en l’adaptació de diferents joguines i en la 

construcció de diferents tipus de polsadors. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

 Detectar les capacitats de la persona amb diversitat funcional. 

 Conèixer les diferents opcions de joguines i polsadors adaptats. 

 Fer la tria adient de la joguina i/o polsador en funció de les capacitats de la persona. 

 Confeccionar la joguina i el polsador adaptat triat per a cada persona. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | CONCEPTES BÀSICS 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

 Sistema de classificació de la funció motora global (GMFCS) 

 Filosofia del Baix Cost 

UNITAT II | JOGUINES ADAPTADES 

 Per què adaptar 

 Tipus de joguines 

 Passos per fer una adaptació d’una joguina 

 Adaptació de la joguina escollida  

 Altres opcions per adaptar les joguines 

UNITAT III | POLSADORS ADAPTATS 

 Tipus de polsadors 

 Passos per construir un polsador. Confecció de diferents tipus de polsadors 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

Aquest curs és eminentment pràctic. A partir d’una breu explicació teòrica procedirem a l’adaptació 

de diferents joguines i a la construcció de diferents tipus de polsadors.  

Durant la part pràctica hi haurà una demostració per part del docent de com s’ha de realitzar 

l’adaptació de la joguina o de la construcció del polsador, i tot seguit, cada assistent realitzarà la 

seva adaptació sota la supervisió del docent. 

 

6. AVALUACIÓ 

Per comprovar que s’han assolit els coneixements impartits durant el taller, cada assistent realitzarà 

(com a mínim) l’adaptació d’una joguina i la confecció d’un polsador que s’emportarà a casa quan 

s’acabi el taller. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Jordi VENTURA MEDINA 

Diplomat en Fisioteràpia (URL Blanquerna 94-97). Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica (ISFIES 2000). 

Postgrau en Fisioteràpia en Neurologia (URL Blanquerna 2002). Postgrau Neurodevelopmental 

Treatment Concepto Bobath (UB 2004). Curs adaptació Grau (UEM 2012). 

Fisioterapeuta de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, especialitzat en Neurologia i Pediatria. 

Professor Associat de la FUB impartint l’assignatura “Tècniques de Relaxació i Massatge Infantil” 

(FUB 2012-18). 

Professor del curs “Adaptaciones Posturales y Tecnológicas en Pediatria” (Universitat de Cadis) 

Professor del Màster “Atenció Temprana” (URL). 

Professor del Màster “Atenció Temprana” (UB). 

Professor del curs “Fisioteràpia pediàtrica en infants amb pluridiscapacitats” (FUB). 

Professor del curs “Adaptació de joguines” (Nexe Fundació, UVIC, ACAP...). 

Organitzador i ponent de les Jornades de Productes de suport de disseny obert (Baix Cost) (2013 

UVIC, 2014 FUB, 2015 EUIT, 2016 HSJD; 2017 HSJD). 

Organitzador i ponent del Encuentro Internacional de Tecnologías de Bajo Coste. CRMF (2016-2017). 

1r Premi del 7º Encuentro Internacional de Tecnologías de Bajo Coste. CRMF (Albacete. 2015). 

1r Premi Institució del 6º Encuentro Internacional de Tecnologías de Bajo Coste. CRMF (Albacete. 

2014). 

 

COORDINACIÓ 

Pascale PÉREZ 

Diplomada en Teràpia Ocupacional a l’Institut de Formation en Ergothérapie (Université Paris-Est 

Créteil. França). Màster oficial en Bioètica a l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. 
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Destacada trajectòria professional com a terapeuta ocupacional en el camp dels trastorns 

neurològics i la rehabilitació comunitària, ha treballat a l’Hospitalet (Montoire sur le Loir. França), a 

l’Ottawa Hospital - Rehabilitation Centre (Canadà) i a Fisiogestión a Barcelona. 

Compta amb una llarga experiència docent a l’EUCR i a l’EUIT (UAB) en assignatures relacionades 

amb la Psicologia Evolutiva, l’Ètica i Marc Legal, les Modificacions Contextuals i Adaptacions, i els 

Pràcticums. 

Coautora del Codi Deontològic del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (1a ed. 2017). 

 

 

 

8. DADES 

 

TOTAL HORES 8 hores (1 sessió de 8 hores) 

LLOC EUIT. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa.  

DATES  Dissabte 06 d’abril de 2019 

HORARI 9:00-14:00 i 15:00-18:00 

NÚM. PLACES 20 places 

PREU CURS 80 € (Vegeu descomptes per a estudiants i exestudiants de 
l’EUIT) 

INSCRIPCIONS FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS informacio@euit.fdsll.cat 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/J4sUs8oXhEW4jOph1

