CURS

Curs de tècniques d’energia
muscular per a pelvis,
columna vertebral i tòrax.

MODEL DE MITCHELL

Edicio Barcelona
El curs presenta un mètode de manipulació
articular que permet alliberar les restriccions
mecàniques de l'aparell locomotor, en aquest cas
tronc i pelvis, amb ajustos específics de baixa
intensitat, a través de contraccions musculars
isomètriques del pacient en una posició específica
per a cada lesió mecànica.
Aquest tipus de treball és una eina que presenta
múltiples avantatges d’aplicació en la pràctica
clínica del fisioterapeuta, donat que el
posicionament específic i el control postural

Lloc de realitzacio
EUSES, Campus de Bellvitge.
Carrer de la Feixa Llarga s/n. 08907,
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

permet actuar en situacions crítiques i
invalidants de dolor vertebral i pelvià, sense que
hi hagi contraindicacions per causa de la
fragilitat òssia o per l'edat primerenca del
pacient.
D’altra banda, un bon ensinistrament de la
tècnica dota al professional d’una millor tècnica
palpatòria en la interpretació tissular i una major
percepció manual, pel que s’assoleix més
precisió en la interpretació de la pèrdua de
funció articular i més facilitat per a corregir-la.

Data i hora
23 de maig | 30 de maig | 13 de juny |
20 de juny de 2020
Horari
De 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 20:30h

Metodologia

Objectius

El curs contempla una part d’explicació de continguts
teòrics i una part pràctica, en la que els assistents
realitzaran entre ells, i adoptant el rol de “fisioterapeutapacient”, les tècniques d’exploració i tractament treballades.

General:
Dotar al fisioterapeuta del coneixement necessari per poder
aplicar correctament les tècniques d’energia muscular en la
pelvis, columna vertebral i tòrax.

Professorat
Xavier Hugas Bonal: Fisioterapeuta i osteòpata D.O. Estudis
Superiors en Sofrologia. Premi Nacional Científic per la
A.E.F. (Asociación Española de Fisioterapeutas) 1988.
Acupuntor en sistemes perifèrics. Màster Universitari en
Investigació i Medicina Clínica. Professor titular d’osteopatia
visceral i diagnòstic clínic en el Màster d’Osteopatia de la
UAB (1997-2015). Professor de clínica i diagnòstic en el
Màster d’Osteopatia de la FCS Blanquerna (2007-2012).
Docent al Màster de Pelviperineologia en Fisioteràpia de
la Universidad de Castilla la Mancha des de 2007. Docent
en el Màster d’Osteopatia de la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina) des de 1997. Docent en múltiples
cursos de postgrau en tècniques manuals osteopàtiques
per a fisioterapeutes.

Específics:
- Proporcionar els continguts teòrics que permetin comprendre
la bases fisiològiques i mecàniques de les tècniques d’energia
muscular.
- Mostrar l’execució de les maniobres de teràpia manual pròpies
de la tècnica en els segments de la pelvis, columna vertebral
i tòrax.
- Ensinistrar al fisioterapeuta en la correcta aplicació pràctica
de les maniobres.
- Integrar els coneixements apresos dins del protocol d’abordatge terapèutic de les lesions de la pelvis, columna vertebral
i tòrax.

Continguts

Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Lesió mecànica articular. Metodologia d’exploració i interpretació de la lesió mecànica.
Lesions Ilíaques: exploració i tractament.
Sacre: exploració i signes clínics. Tipus de lesions sacres,
exploració i tractament.

Hores

Introducció a la mecànica vertebral lumbar.
Lesions mecàniques lumbars. Tractament de les lesions agudes
claudicants de l’adult en la columna lumbar.

Direccio i Coordinacio

40 hores lectives

Titol a que dona dret
Certificat d’assistència. Caldrà acreditar una assistència
presencial al 80% de les hores del curs.

Columna dorsal i columna cervical. El segment occipito-atloaxoideo. Exploració i tractament específic amb tècniques
d’energia muscular.
Tòrax. Costelles típiques i atípiques. Clavícula.
Lesions somàtiques i traumàtiques. Exploració i tractament.
Principis biomecànics de globalitat.

Requisits d admissio
Dirigit a Fisioterapeutes i alumnes de 4t del Grau en
Fisioteràpia.

Preu del curs

Integració de la mecànica estructural de les EEII en l’abordatge
de la columna vertebral.
Exploració sistematitzada i global de l’aparell locomotor,
integrant les EEII i el tronc.
Mètode d’actuació davant diferents quadres de dolor vertebral.

General: 570€
EUSES Alumni: 510€
Alumnes de 4t de Fisioteràpia d’EUSES i tutors dels
Centres de Pràctiques: 285€

Informacio i inscripcions
Emplenar el formulari d’inscripció que apareix a
www.euses.cat i enviar el justificant del pagament
seguint les instruccions.

Informació tècnica:
Sr. Pere Iglesias:
piglesias@euses.cat

Informació general:
Sra. Sandra Borrajo
sborrajo@euses.cat - 932 63 02 24

