
 

           
 

5a Jornada de Tallers de Fisioteràpia 2015 
2 de desembre  

Horari 
Espai 

9 – 11h  11.30 – 13.30h  15 -17h  17.30 – 19.30h 
 

5.01 

Síndrome del tracte 
Iliotibial en els corredors. 
Cerrato X. 

 

Tècnica de punció seca en la 
síndrome del dolor miofascial. 
Dolz E i col. 

 

Kinesiotape: iniciació a 
l’embenat neuromuscular. 
Vera S i col. 
 

  

Dolor cervical: diagnòstic 
diferencial. 
Vericat X. 

 

5.02 
Patologies de la mà i 
fisioteràpia. 
Altabàs M i col. 

Introducció a la reflexologia 
podal. 
Moreno A i col. 

Reflexologia podal. 
Brunet M i col.  

 

5.03 

El mètode Pold aplicat al 
raquis. 
Vila E i col. 

Tractament miofascial en 
disfuncions de l’articulació 
temporo-mandibular. 
Badosa A i col. 

Síndrome femoro-patelar. 
Legendre W i col. 

Tècnica Buteyko. 
Camacho A i col. 
 

5.04 
 

Beneficis del massatge 
postcompetició esportiva 
Davanzo M i col. 

Drenatge limfàtic: Vodder. 
Pomerol B i col. 

Tractament per a les cicatrius 
disfuncionals. 
Gómez M i col. 
 

Tècniques d’actuació davant 
luxacions articulars. 
Gallastegui A i col. 

5.05 

Descàrrega d’adductors des 
de la membrana 
obturadora en esportistes. 
Rosa F i col. 

Diagnòstic diferencial en 
fisioteràpia de les lesions 
d’espatlla. 
Espejo G i col. 

Educació sanitària i ergonomia 
general en fisioteràpia del 
malalt a la llar. 
Sarobé R i col. 

Introducció a la biodinàmica: 
concepte del toc. 
Sala J. 

5.08 

Pilates per al dolor lumbar 
Mercadé A i col. 

CORE per a lumbàlgies 
d’origen mecànic. 
Contreras M i col. 
 

La síndrome del dolor regional 
complexe.  
Julian J i col (Hospital Dos de 
Maig). 

Condicionament físic 
funcional en lesionats 
medul·lars. 
Rebull M i col. 
 

5.10  

Tractament fisioterapèutic 
per a l’espatlla. 
López I (Hospital de 
Bellvitge). 

Estimulació basal en pacients 
pediàtrics amb paràlisis 
cerebral. 
Hernández M i col. 

Adaptació en cadira de rodes 
segons la lesió (Gracare). 
Escanellas X. 

Tractament per a l’actitud 
escoliòtica. 
Mallafré A i col. 

5.11  

La fisioteràpia en lactants 
amb bronquioloitis. 
Figueroa M i col. 

Tècniques miofascials. 
Pantaleon D i col. 

Diagnòstic diferencial en 
fisioteràpia mitjançant rolplay. 
Cuenca B i col. 
  

Fisioterapeuta: cuida’t. 
Marmaneu M i col. 
 

4.03 

Ones de Xoc (Rehabmedic). 
Alos I. 

Kinesiotape K-Active 
(Rehabmedic).  
Banqué M. 
 

Kinesiotape K-Active 
(Rehabmedic).  
Banqué M. 

Ones de Xoc (Rehabmedic). 
Alos I. 

4.04 

Teràpia de ganxos per al 
tractament de la tendinitis. 
Aquil·lea 
Pluvins X i col. 

Tractament sistema múscul-
esquelètic i respiratori en 
nens amb síndrome de down. 
Alvarez N i col. 

Musicoteràpia per a 
embaradassades. 
Llorca A i col.   

Propiocepció com a 
entrenament preventiu. 
D’Acuña E i col. 

6.04 
Acupuntura i accident 
vascular cerebral. 
Llorens C i col. 

Embenats funcionals de 
turmell. 
Monleon L i col. 

Prescripció d’exercici: sistema 
fisiovídeo (Fisiovídeo). 
Redon X i col. 

Drenatge limfàtic en 
postmastectomia. 
Santos C i col. 

6.10 

Massoteràpia en les 
cefalees tensionals. 
Plancheria J i col. 
 
 

Tècniques miofascials per a 
cervicàlgies en estudiants. 
Calvo L i col. 

Propiocepció preventiva per 
l’esquinç de turmell. 
Pérez T i col. 
 

Tractament síndrome 
temporo-mandibular en 
situació d’estrès per 
hipertonia del maseter. 
Malhonda J i col. 

3.01 

Mal d’esquena en adults: 
concienciació corporal i 
prevenció. 
Caselles L i col. 

Tècniques de relaxació per a 
professionals de la salut. 
Herrera A i col. 

La pràctica del ioga en l’asma. 
Boronat R i col.   

Prevenció i tractament del 
limfedema secundari al 
càncer de mama. 
Justes A, Garcia C (Hospital 
de Bellvitge i ICO Duran i 
Reynals). 
 

1.07 
Primers auxilis. 
Vila C. 
 

Maitland i raquis cervical. 
Puigvert P i cols. 

  

Lab. 
Ecografia per patologia 
tendinosa. 
Osuna S (DJO). 

 Indiba Activ: teràpia celular 
activa. 
Antoli M. 

 Indiba Activ: teràpia celular 
activa. 
Antoli M. 

   


