Els Nens Prematurs: La Importància de
la Vinculació
4a Edició
Codi: 184104
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 1.00
Idioma: Català
Data d'inici: 26/04/2019
Data darrera sessió presencial: 24/05/2019
Data de finalització: 24/05/2019

Horari: 3 divendres, de 16 a 20 h
Lloc de realització: KOMENTS (Fundació Eulàlia Torras de Beà)
Places: 20

Preus i descomptes
Preu: 175 €

Raons per fer el curs
Saber què és la prematuritat i què representa per als nens i les famílies que la viuen per entendre al màxim què significa.
El nen prematur requereix d’una cura diferent, especialment al llarg del temps de criança.
Avui en dia, la prematuritat és molt freqüent i és important entendre-la perquè la majoria de nens prematurs
evolucionaran dins de la normalitat si se' ls dóna el tractament adequat al llarg del procés evolutiu.

Presentació
Un 7,5% dels nens nascuts a Catalunya són prematurs. La vinculació amb els pares és essencial per evitar futurs trastorns
psicopatològics en el nen i les famílies.

Objectius
Comprendre la prematuritat i les seves repercussions en la psicopatologia perinatal.
Què representa ser pares prematurament?

Sortides professionals
Psicòlegs, pediatres, psiquiatres, pedagogs, mestres i educadors infantils que vulguin adquirir coneixements en el camp de l’atenció
als nens prematurs. Conèixer les seves particularitats evolutives i el treball a desenvolupar amb els pares o cuidadors.

A qui s' adreça
A aquells professionals de l’àmbit de la salut (psicòlegs, pediatres, psiquiatres) i de l’educació (pedagogs, mestres i educadors
infantils) que vulguin tenir coneixement i/o especialitzar-se en el treball dins de l’àmbit dels nens prematurs.

Requisits d'admisió
Ser titulat universitari en Psicologia, Pedagogia, Infermeria o Medicina (pediatres, pedagogs i psiquiatres) i mestres d’educació
infantil i primària.

Pla d'estudis
Els nens prematurs: la importància de la vinculació
Sessió 1
– Significat de la prematuritat i cures centrades en el desenvolupament.
Sessió 2
– Treball amb els pares: dol i culpa en la prematuritat.
Sessió 3
– Treball interdisciplinari i seguiment i derivació posteriors dels nens prematurs.

Titulació
Curs d'Especialització en els Nens Prematurs: la Importància de la Vinculació per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació

Metodologia
Les classes teòriques s'il·lustraran amb casos clínics i material audiovisual.

Sistema avaluació
Assistència al 80% de les hores del curs.
Qüestionari de preguntes de resposta múltiple.

Finançament

Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.

Quadre docent
Direcció
Mireia Escardíbul Ferrà
Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l'any 1997 al CDIAP de la
FETB, sent la coordinadora del mateix des de l'any 2004 fins el 2015. Ha impartit diversos cursos i col.laborat en publicacions sobre
l'atenció precoç. A l'actualitat és directora de Posicionament i Nous Projectes, i responsable de Docència i Recerca de la FETB.

Coordinació
Professorat
Elisabet Gil Salgado
Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l'any 2006. Tècnica en avaluació del
comportament del nadó a través de l'escala Brazelton. Col·laboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l'Hospital
de Sant Pau on ofereix suport psicològic a pares i avaluació de nadons, i fa un seguiment preventiu de la seva evolució fins als 7 anys
d'edat. Tècnica en passació de l’escala de retraïment en nadons: ADBB. Membre de l’equip de docència de la FETB on imparteix
cursos i postgraus des del 2014. Professora col·laboradora de la UOC.

Àfrica Miquel Zurita
Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) des del 2014. Treballa al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP) de la FETB, i col·labora a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona
oferint suport psicològic i atenció a famílies, grups de mares i pares i grups de professionals de la UCIN, i fent el seguiment preventiu
de l'evolució dels nadons fins als 7 anys d'edat.
Formació:
Curs Superior Universitari de Comportament Neonatal i Entrenament amb l’Escala de Brazelton (NBAS), de la Facultat de Medicina.
Universitat de Barcelona.
Curs de Capacitació en l’Escala ADBB.
Curs de Formació del Test ADOS-2 i del Test ADIR-R impartits per Amaia Hervás a l’Hospital Mútua de Terrassa.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Fundació Eulàlia Torras de Beà
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Inici curs: 26/04/2019
Data darrera sessió presencial: 24/05/2019
Fi curs: 24/05/2019
Data tancament acta avaluació: 24/05/2019

Calendari
Data
26/4/2019
10/5/2019
24/5/2019
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Lloc
Koments
koments
koments

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
16:00
16:00
16:00

Fi tarda
20:00
20:00
20:00

