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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

INTRODUCCIÓ AL MÈTODE       
D’ EDUCACIÓN POSTURAL 

ACTIVA (EPA) 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Mentre que la medicina convencional considera que la salut requereix una intervenció externa 

d'una o altra forma, els defensors de la higiene natural sostenen que la funció més important de la 

medicina és descobrir i ensenyar les lleis naturals que asseguren a l'ésser humà una ment sana en 

un cos sa.   

Dr. Souchard, creador de la Reeducació Postural Global dic: "La tradició holística considera que la 

naturalesa viva està constituïda d'un conjunt de tots que interaccionen entre si i que cada part 

posseeix les característiques del conjunt. 

¿Com negar l'evidència d'aquest principi quan tots i cadascun de nosaltres admet que la nostra 

entitat individual es troba ja en els gens heretats dels nostres pares?"  

 El model d'Anderson col·loca al mateix nivell el tractament i l'ensenyament i considera el 

terapeuta com un responsable d'ajudar el pacient per aprendre aquelles habilitats que necessita 

per tenir cura de la seva pròpia salut. 

 La Teràpia Ocupacional (TO) és l'ús terapèutic en les activitats d'autocura, treball i joc per 

incrementar la funció independent, millorar el desenvolupament i prevenir la discapacitat. Pot 

incloure l' adaptació de les tasques i l' entorn per assolir la màxima independència i millorar la 

qualitat de vida. 

Fonamentant-se en aquest model d'intervenció en el qual l'educació del pacient és l'objectiu 

primordial i considerant a la postura com el resultat dels esquemes que el nostre sistema nerviós 

ha triat inicialment per protegir-nos del dolor i que posteriorment es van instal·lar en el nostre cos 

com tensions i rigidesa, desequilibrant la nostra estructura musculo- esquelètica,  és que va ser 

creada l'Educació postural Activa (EPA).  Aquesta és una tècnica corporal que és alhora terapèutica 

i preventiva.  Desenvolupa i manté la salut postural del cos 

El sistema d'equilibri del cos està constituït per tot el cos en el seu conjunt, totes les seves parts 

col·laboren en l'estructura postural, des de la punta dels dits del peu, fins a la "tapa" del cap. Sempre 

que hi hagi un problema postural, encara que el símptoma més rellevant es manifesti en una zona 

determinada, tota la resta del cos es veu afectat. Tota la resta del cos tractarà de col·laborar (tot i 

involuntàriament) a resoldre el problema com pugui. 

Tot el cos es compromet a compensar el desequilibri, estructurant-se d' una manera determinada. 
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Si aquesta reestructuració compensatòria no produeix grans tensions i/o rigideses, no hi ha majors 

problemes. Però en els casos que ens consulten no succeeix això, sinó que, per contra, la persona 

pateix dolors i rigideses que són característiques. 

La funció correcta de cada zona és la que està d' acord amb la seva estructura osteoarticular. 

Modificar aquesta reestructuració compensatòria, o també anomenat vici postural, o mala postura, 

o patologia, segons sigui la gravetat d' aquesta, és una tasca que necessita temps, creativitat, molta 

observació per part del mestre, i molt de compromís per part de la persona afectada.  

 

 

 

Adreçat a: 

Terapeutes ocupacionals tutors/es de les pràctiques del curs acadèmic 20/21. 
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2. OBJETIU GENERAL 

Introduir al professional de teràpia ocupacional en el coneixement i aplicació dels principis de l'EPA, 

medi terapèutic que utilitza la biomecànica vivencial com a principal estratègia d' aprenentatge.  

Es treballa en funció d' un procés de canvi, i sobre la base d' un coneixement científic–pràctic: 

l'anatomia, i els seus diferents abordatges, que han de ser integrats: mitjançant la vivència i la 

biomecànica descriptiva. 

El/la TO com a professional de la salut, és un promotor d'aquesta i per tant un/a educador/a.  Té 

necessitat de prendre consciència del seu rol professional com a agent de canvi en la prevenció i 

millorament de la salut 

És imprescindible el coneixement de si mateix/a, la qualitat del seu funcionament professional 

dependrà de l'ús que decideixi fer del seu propi cos. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D' APRENENTATGE 

• Introducció a l' auto avaluació de la postura i consciència corporal. 

• Aprendre a comunicar-se amb el propi cos. 

La presa de consciència de l'existència de zones de dolor condueix al descobriment de vicis 

posturals, o vicis de funció i a la recerca d' una postura correcta pròpia. És a dir, a la relació entre 

les lleis que regeixen l'estructura corporal i el cos de cada individu amb les seves particularitats. 

Aquesta auto-observació profunda ens permet un permanent reconeixement de la nostra anatomia 

i fisiologia reforçat per l' estudi de l' anatomia mèdica i les seves lleis per mitjà del material didàctic 

referit a l' esquelet humà, la musculatura, el sistema nerviós, etc. L' anatomia vivenciada ens permet 

aprehendre els coneixements del nostre cos a partir de la pròpia experiència, diferenciant-se de l' 

anatomia aplicada o funcional. 

La docent suggereix la realització de moviments consents que apuntin a una major percepció de 

músculs, articulacions, espais interns, densitats, calor – fred, etc. 

En la implementació d' aquesta tècnica cal tenir en compte que existeixen en les persones factors 

psicològics que intervenen en el treball, i que en determinats casos es manifesten en forma de 

resistències adoptant diverses formes com el plor, la manca d' aire, marejo, enuig, etc.  
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Tot i que no és el nostre camp específic de treball, és impossible no observar aquestes 

manifestacions. El cos ens parla, si sabem veure-ho, dels estats anímics i emocionals de la persona. 

Si bé nosaltres no intervenim directament sobre l'aparell psíquic i emocional de l'alumne (hi ha 

professionals que s'especialitzen en això), nosaltres entenem que el nostre organisme és com un 

"entreteixit", i tots els factors externs i interns incideixen, interactuen, i afecten el cos d'una o altra 

manera 

 

4. CONTINGUT DEL CURS 

UNITAT I |  FONAMENTACIÓ  TEÒRICA 

1.  L' origen de l' EPA 

2. Els nutrients, les teràpies corporals 

3. Les nutrients teràpies psico-corporals 

4. Els nutrients, medicines holístiques 

UNITAT II | TREBALL CORPORAL VIVENCIAL 

UNITAT III |  HIPÒTESI  INTEGRADORA 

5. Integració dels conceptes teòrics amb la pràctica vivencial, intercanvi d' 

experiències. 

 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

La metodologia serà en grup operatiu.  Aquesta proposta es basa específicament en un treball 

vivencial. 

Hi ha un antic refrany xinès que diu “Sento i oblit. Veig i record. Faig i comprenc.” Com tots els 

refranys, sempre hi ha quelcom de falsedat i veritat en ells, no oblidem tot el que sentim, ni 

recordem tot el que veiem però estic convençuda que comprenem millor tot allò que podem fer. 

El docent suggereix la realització de moviments que apuntin a una major percepció de músculs, 

articulacions, espais interns, densitats, calor – fred, etc. per anar generant nocions més abstractes 

com les d'eix del cos, la consciència de la distribució dels pesos en el cos, entre d'altres. 
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A través de la consciència, es treballa sobre el cos com a forma, com a matèria. I el material sobre 

el qual nosaltres treballem són els músculs, que responen a estímuls voluntaris i involuntaris del 

sistema nerviós.  El curs es realitzarà en castellà. 

 

6. AVALUACIÓ 

Assistir a la sessió i observació directa de la docent. Després de realitzar els moviments la 

professional aportarà al grup les seves vivències durant el treball com a forma de construir 

coneixement a partir de les diferències o de les coincidències. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Sandra Raquel PORRO LOPEZ 

Especialista en Docència Universitària i llicenciada en Teràpia Ocupacional, és docent i investigadora 

categoritzada de la facultat de Ciències de la Salut i de l' Escola Superior de Medicina de la UNdMdP. 

Creadora del medi terapèutic Educació Postural Activa EPA, el qual dicta en forma de seminari 

curricular des de fa 12 anys en la carrera de la llicenciatura en Teràpia Ocupacional , i en el curs de 

postgrau " clíniques de Salut" , el qual integra la salut Ayurveda i l'Educació Postural Activa ,de la 

mateixa facultat. Treballa en Clíniques de salut, interdisciplinàriament amb altres professionals que 

practiquen la medicina integral i l'educació per a la salut. 

COORDINACIÓ 

Manuela YERBES MURILLO 

Coordinadora de la Formació Continuada a l' EUIT. Diplomada en Teràpia Ocupacional a l'Escola 

Universitària Creu Roja de Terrassa (EURC), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). Postgrau en rehabilitació cognitiva a l'Institut Superior d'estudis psicològics (ISEP), Barcelona. 

Màster Oficial en Bioètica a l' Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Formada en 

l'escala AMPS (Assessment of Motor and Process Skills). Mapadora avançada, curs del mètode 

Dementia Care Mapping (DCM). 

Es ressalta l' experiència com a terapeuta ocupacional en l' àmbit de les persones grans i les malalties 

neurodegeneratives. Docent col·laboradora a l'EUIT. Membre del Consell Deontològic del Col·legi 

Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i coordinadora del grup d'especialització 

de gent gran del COTOC. 

8. DADES 

TOTAL HORES Dijous 2 de juny del 2022 9:00-13:30 i 14:30-17:00 

NÚM. PLACES 15-20 places 

 


