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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

 

CURS BÀSIC DE BASALE 
STIMULATION ® 
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1. JUSTIFICACIÓ 

“L'educació i el desenvolupament són possibles per a tot ésser humà, per greu que sigui la seva 

situació vital”. Heus ací el motor que va impulsar, a principis dels anys 70, el professor i doctor en 

Pedagogia Terapèutica Andreas Fröhlich en la creació i el desenvolupament de la Basale 

Stimulation®: un projecte educatiu inicialment pensat per possibilitar l'educació d’infants greument 

discapacitats. Amb els anys, la Basale Stimulation® ha evolucionat fins a convertir-se en un concepte 

de referència en molts països europeus en l'acostament a qualsevol persona que té necessitat de 

suport continuat en els àmbits de la percepció, la comunicació i el moviment. El contacte físic i la 

proximitat corporal són els mitjans centrals que permeten la trobada amb les persones 

independentment del seu coeficient intel·lectual, el seu nivell d'activitat i la seva capacitat 

comunicativa simbòlica. El concepte ofereix tant idees per al treball terapèutic com propostes 

d'estructuració de les activitats de la vida diària (condícia, vestir, transferències…), de manera que 

s’aconsegueix que aquestes activitats promoguin el desenvolupament global i la participació de 

l'usuari. Per aconseguir-ho, es busca oferir una estimulació individualitzada que té com a eix central 

la persona i les seves necessitats. No es requereix un temps addicional per aplicar la Basale 

Stimulation® sinó que s'ofereix com una nova forma d'acostar-nos i d'acompanyar l'usuari. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals de l'àmbit educatiu, sociosanitari i hospitalari que treballen en atenció directa i/o 

planificant la intervenció amb persones amb alta dependència. No hi ha prerequisits formatius ni 

acadèmics. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Fer de la tasca professional un espai de trobada amb la persona atesa. Trobada a partir de les 

preguntes “què necessita” i “què és important per a ell/a”. Trobada que es facilitarà que sigui amb 

un mateix per tal de ser més conscient del propi cos i de la identitat. També trobada amb el 

professional per sentir-se part activa i corresponsable de l’activitat i trobada amb l’entorn per tal 

que li sigui més fàcil percebre’l i comprendre’l.  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Per aquesta raó, al finalitzar el curs el participant serà capaç de: 

• Proporcionar un conjunt de reflexions, continguts i estratègies relacionades amb 

aquest concepte que facilitin els elements teòrics i pràctics necessaris per 

aconseguir l’aplicació de la Basale Stimulation®. 

• Apropar-se a l’experiència vital de les persones greument discapacitades.  

• Vivenciar des d’una vessant personal diferents tècniques de Basale Stimulation® 

• Sensibilitzar la seva capacitat de comunicació per així poder oferir vies de relació 

més ajustades a les seves possibilitats.  

• Conèixer i practicar propostes d’activitats de vida diària i específiques  per afavorir 

la percepció somàtica. 

• Conèixer i aplicar criteris d’ajust individual. 

• Sistematitzar la intervenció educativa i terapèutica.  

• Reflexionar sobre la pràctica i l’experiència professional. 

 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

 

UNITAT I: MODEL TEÒRIC DE DESENVOLUPAMENT EN EL QUAL SE SITUA LA BASALE 

STIMULATION® 
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• Definició de Basale Stimulation® 

• Camps d’aplicació  

• Diferenciació conceptual 

UNITAT II: CAP A UNA MIRADA POSITIVA DE LA PERSONA AMB ALTES NECESSITATS DE SUPORT 

• Concepte i conseqüències de la pluridiscapacitat  

• Aproximació vivencial a l’experiència de la greu discapacitat  

• Implicacions de la definició positiva de la persona amb greu discapacitat  

 

UNITAT III: LA PERCEPCIÓ EN BASALE STIMULATION® 

• Definició de percepció segons el Prof. Dr. Andreas Fröhlich 

• Àrees de percepció com a ofertes per trobar-se amb la persona 

• Àrees bàsiques i la rellevància en la construcció i manteniment de la identitat  

 

UNITAT IV: LA GLOBALITAT SEGONS A. FRÖHLICH COM A FORMA DE VEURE A LA PERSONA 

• Definició i implicacions pràctiques 

• Experimentació vivencial de dificultat a segmentar àmbits de desenvolupament en 

l’ésser humà 

 

UNITAT V: LA COMUNICACIÓ SENSE PREREQUISITS  

• Definició i implicacions pràctiques 

• Experimentació i anàlisi dels diferents canals comunicatius: simbòlic, visual i 

corporal 

• La trobada com a estructuració comunicativa que possibilita la comunicació amb 

persones sense competències de comprensió i expressió simbòlica  

 

UNITAT VI: LES MANS COM A EINES PRIVILEGIADES  

• Aproximació teòrica, pràctica i vivencial a la importància del contacte en la pròpia 

tasca professional 

• Elements metodològics per fer del contacte una expressió respectuosa  
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UNITAT VII: LA PERCEPCIÓ SOMÀTICA 

• Definició i criteris d’intervenció  

• Experiències vivencials per comprendre la importància de percebre el cos a través 

de la pell 

• Ofertes d’intervencions quotidianes 

• Ofertes d’intervencions específiques i terapèutiques  

 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

La Basale Stimulation®, com a pedagogia basada en la trobada, és una pedagogia activa i pretén, tot 

partint de l’escolta, que la persona atesa sigui corresponsable. El mateix clima s’introduirà al curs. 

Es fomentarà una pedagogia activa i corresponsable per als assistents, amb sessions explicatives, 

pràctiques, intercanvi d'experiències i situacions viscudes.  

S’utilitzaran materials audiovisuals (presentacions multimèdia, vídeos, diapositives) i material propi 

de la Basale Stimulation®. 

 

6. AVALUACIÓ 

Es farà una avaluació diagnòstica a l’inici del curs i una altra a final per tal de valorar el grau 

d’aprofitament del professional assistent.  

L’avaluació final del curs es realitzarà mitjançant un treball escrit que descrigui les implicacions del 

curs per a la pràctica professional a nivell metodològic, teòric i actitudinal. 

Es durà a terme una avaluació continuada que tindrà en compte l’assistència i la participació activa 

en les dinàmiques proposades. 

Per rebre el certificat d'assistència, els participats hauran d'assistir a un mínim del 80% de la totalitat 

del curs.  
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Carlos Luis PÉREZ GEREZ 

Formador de Basale Stimulation® reconegut directament pel Prof. Dr. Andreas Fröhlich. 

Membre del Grup Internacional de Formadors de Basale Stimulation® des de 1996. 

Coordinador del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació 

Aspanide. 

Educador social habilitat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).  

Des de 1994, ha format equips d’atenció a persones amb alta dependència en els àmbits educatiu, 

rehabilitador i assistencial, a escala estatal i en formacions internacionals a Cuba, Mèxic, Rússia i 

Cambodja. Ha col·laborat com a docent en formació de grau i postgrau de mestres d’educació 

especial, fisioterapeutes i logopedes. L’orientació que desenvolupa és transdisciplinària i centrada 

en les necessitats de les persones amb alta dependència. 

 

COORDINACIÓ 

Eugénie PIRAT 

Grau en Teràpia ocupacional, a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

(EUIT / UAB). 

Postgrau en Atenció Temprana, ISEP, 2016. 

Màster en Teràpia Assistida amb Animals, ISEP, 2017. 

Participant en el programa Yuzz per a joves emprenedors/es, Ajuntament de Terrassa, 2017-2018. 

Consultora de Salut i Coordinadora de projectes de I+D a Eral Grup (Barcelona), 2016. 

Actualment, treballant a l’EUIT per a la promoció de la Teràpia Ocupacional, la gestió de la Formació 

Continuada i l’ Atenció i Gestió Comercial. 
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8. DADES 

TOTAL HORES 12 hores (3 sessions de 4h) 

NÚM. PLACES 24 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


