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DIRIGIT: 
A professionals dels equips d'atenció primària de Pediatria (pediatres, metges de família i infermeres) i aquells 
professionals de l'àmbit hospitalari, educatiu i social amb reserva de plaça.
 
OBJECTIUS: 
 

• Apropar als professionals als temes més comuns tractats per la Pediatria del Desenvolupament d'una forma 
rigorosa però a la vegada senzilla i pràctica.
 

• Compartir coneixements sobre les diferents intervencions en Atenció Primerenca i Desenvolupament

• Facilitar l'intercanvi entre els diferents professionals que intervenen.

• Oferir eines pel maneig d'aquests problemes en la pràctica 

• Reconèixer la importància dels procediments de prevenció en salut infantil.
  
• Reconèixer símptomes i signes d'alarma.

 
• Reconèixer la importància de l’anamnesi

 
  

 Quart curs d’
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CONTINGUTS: 
 
Dia 21 d’ octubre:  
  
Dificultats des del llenguatge en la infància: diagnòstics diferencials.
Conèixer les dificultats que en l'àrea del 
detecció precoç. 

 
Docent: Dra.  Encarna Pérez Pérez. 
Neurociència Cognitiva. Professora A
 

Programa d'ensinistrament de cans d'assistència i de teràpia assistida amb animals de companyia.
Difondre l'experiència i el procediment per accedir a les teràpies a
 

Docent: Dra. Margarita Tramullas Salom. 
i Catàstrofes. 
 

Dia 22 d’ octubre:  
  
El desenvolupament del dibuix infantil en la primera 
i social del menor. Programa de detecció i prevenció en Educació Infantil. Ús del dibuix de la figura humana com indicador 
de risc. 
Conèixer mitjançant el dibuix infantil les etapes del desenvolupament del nin.

 Docents:  
 Sra. Ana Mª López Moreno. 
 universitària en audició i lengua
 2000/01. 
 Sra. Aida Luz luna López. Psicòloga especialitat de psicologia pedagò
 orientació educativa Palma 2. 
 

        Gestió d'un cas de necessitats específiques de suport educatiu en una escola infantil. 
Conèixer el procés de detecció, avaluació i intervenció dels nins amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a 
partir d'un cas pràctic. 
 

 Docents:  
 
 Sra. Martina Perelló Contestí. Orientadora educativa de l'EAP Palma.
 Sra. Mª Ángeles Ramis. Orientadora educativa de l'EAP Palma.
 
Dia 23 d’ octubre:  
  

        La son infantil: Evolució normal i la seva influència en trastorns conductuals i de l'aprenentatge.
Conèixer els conceptes bàsics del son i l'evolució normal al llarg de la infància.
 
 Docent: Dra. María Mora Bestard
 

 

Dificultats des del llenguatge en la infància: diagnòstics diferencials. 
s que en l'àrea del llenguatge es poden presentar en la infància per

Docent: Dra.  Encarna Pérez Pérez. Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Logopeda. Màster en Psicobiologia i 
Professora Associada en els graus de Logopèdia i Psicologia de la  Universitat Autònoma de Barcelona.

trament de cans d'assistència i de teràpia assistida amb animals de companyia.
l'experiència i el procediment per accedir a les teràpies assistides amb animals de companyia a les Illes Balears.

Docent: Dra. Margarita Tramullas Salom. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Expert Universitari en Emergències 

l en la primera infància i la seva relació amb el desenvolupament afectiu,  emocional 
i social del menor. Programa de detecció i prevenció en Educació Infantil. Ús del dibuix de la figura humana com indicador 

les etapes del desenvolupament del nin. 

 Diplomada en professorat, especialista en educació infantil. Especialista 
lenguatge. Pedagogia Terapèutica. Directora del CEIP Son Serra desde el curso 

Psicòloga especialitat de psicologia pedagògica.Orientadora educati
 

Gestió d'un cas de necessitats específiques de suport educatiu en una escola infantil.  
el procés de detecció, avaluació i intervenció dels nins amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a 

Orientadora educativa de l'EAP Palma. 
Orientadora educativa de l'EAP Palma. 

La son infantil: Evolució normal i la seva influència en trastorns conductuals i de l'aprenentatge.
els conceptes bàsics del son i l'evolució normal al llarg de la infància. 

María Mora Bestard. Pediatra AP (darrer any especialització  en Neurologia Pediàtrica).

es poden presentar en la infància per tal de poder realitzar una 

Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Logopeda. Màster en Psicobiologia i 
i Psicologia de la  Universitat Autònoma de Barcelona. 
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La son infantil: Evolució normal i la seva influència en trastorns conductuals i de l'aprenentatge. 

. Pediatra AP (darrer any especialització  en Neurologia Pediàtrica). 
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 ¿Què implica tenir un TDAH? 
Coneixements sobre el TDAH i de quina manera influeix en el nin / adolescent, en la vida personal, familiar i escolar / 
laboral. 
 
 Docent: Dra. María Romera Torrens. 
 Adolescència UCSMIA. Institut Balear de Salut de la Infància i l’Adolescència IBSMIA.

 

Evolució de la prevalença de nins amb necessitats d'Atenció Primerenca.
Actualitzar les dades de prevalença dels nins amb necessitats  d'Atenció Pr

 
 Docent: Dr. Eusebi  Castaño Riera. 
 Servei de Planificació Sanitària de la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

 
 

HORARI: 
De 16,30h a 20,30 h. 
 
LLOC: 
Saló d'actes del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears  (COMIB) de Palma  i en les seus de Menorca i Ibiza
Formentera mitjançant videoconferència.
 
TOTAL HORES: 12 
 

 

 

                         

 

TDAH i de quina manera influeix en el nin / adolescent, en la vida personal, familiar i escolar / 

Romera Torrens. Psiquiatra. Àrea infanto juvenil. Coordinadora Unitat Salut Mental de la Infància i 
Adolescència UCSMIA. Institut Balear de Salut de la Infància i l’Adolescència IBSMIA. 

Evolució de la prevalença de nins amb necessitats d'Atenció Primerenca. 
Actualitzar les dades de prevalença dels nins amb necessitats  d'Atenció Primerenca. 

Dr. Eusebi  Castaño Riera. Metge especialista en pediatria. Màster en Economia de la Salud i Gestió Sanitària. Cap de 
Servei de Planificació Sanitària de la Conselleria de Salut de les Illes Balears. 

Saló d'actes del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears  (COMIB) de Palma  i en les seus de Menorca i Ibiza
Formentera mitjançant videoconferència. 
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