
CONCEPTE
HALLIWICK.

CURS AVANÇAT.
Aplicacions en neuropediatria.

Adreçat a:
Terapeutes, tècnics d’activitat física, familiars i
cuidadores,  que  utilitzin  el  medi  aquàtic
regularment amb població pediàtrica.
És imprescindible haver realitzat el curs bàsic
en  el  Concepte  Halliwick  reconegut  per
l’Associació Internacional Halliwick (IHA).

Introducció

“El  Concepte  Halliwick  és  una  manera
d’ensenyar  a  les  persones  a  participar  en
activitats  aquàtiques,  a  moure’s
independentment  a  l’aigua  i  a  nedar  (fent
èmfasi  en  aquelles  persones  que  presenten
necessitats especials). Es basa en la certesa
dels beneficis que es deriven de les activitats
aquàtiques,  i  posa els fonaments necessaris
per  al  seu  aprenentatge.  Aquests  beneficis
inclouen aspectes físics, personals, recreatius,
socials i terapèutics” (El Concepte Halliwick
2010.  Comitè  d’Educació  i  Recerca.
Associació Internacional Halliwick (IHA).

Metodologia del curs.
- Espai de debat i d’intercanvi de coneixement,
entre  els  qui  assisteixen  al  curs,  entorn  al
Concepte Halliwick.

Objectius del curs.

-  Avançar  en  la  capacitat  d’anàlisi  de  les
tasques i de les activitats a l’aigua.
- Conèixer i  presentar el  centre de la nostra
atenció: la persona, la família, l’entorn.
- Desenvolupar criteris per a la planificació de
sessions a l’aigua:

 Priorització i  justificació d’objectius de
treball.

 Disseny de sessions.

 Valoració i avaluació de la pràctica.
- Validar les habilitats adquirides a l’aigua en
diferents entorns naturals.

Continguts.

A. Teòric – pràctic..
Revisió i actualització del Concepte Halliwick.
Neurociència/aprenentatge/comunicació.
Avancem en el programa de 10 punts.
Anàlisi de tasques i activitats.
Pràctica a l’aigua. 
Casos pràctics.

B. Debat – intercanvi de coneixement.
Treball previ al curs: cada persona participant
al  curs  ha  d’enviar  a  l’organització  dues
gravacions que recullin  informació sobre dos
casos  diferents,  seguint  el  següent  guió  de
treball:  
- Format Mp4.
- Durada màxima de 10 minuts.
- Contingut:
 Presentació de la família i què espera de

la nostra atenció.
 Aficions, gustos i habilitats de la persona

que atenem.
 Moviment espontani de la persona atesa,

dins i fora de l’aigua.
 Activitats  clau  de  la  intervenció  que

s’aplica basada en el Concepte Halliwick.
Termini  màxim  per  enviar  les  gravacions
dels casos:  30 de gener 2022

Dates i horari:
12, 13 i 19 i 20 febrer 2022
Dissabtes de 09:00h a 19:00h i diumenges de
9:00h a 16:00h.
Durada:                 Preu:
30 hores                 420€
Observacions:
Places limitades a 10 persones. Reserva de 
plaça per estricte ordre d’inscripció.



Inscripció:
Per  reservar  plaça  cal  enviar  còpia  del
certificat d’assistència al curs bàsic i retornar
el  full  d’inscripció  complert  a
conceptehalliwickcatalunya@gmail.com

Una vegada se us confirmi la plaça, caldrà fer
una transferència de  220€ abans del  31 de
desembre  2021,  indicant  el  vostre  nom  i
cognom, i afegint al “concepte  “Curs avançat”
a:
Caixa d’Enginyers
(ES47 3025 0032 6514 0000 5041).
.
Els 200€ restants s’abonaran abans del 31 de
gener del 2022.

Es prendran les mesures de protecció COVID-
19  vigents  en  el  moment  de  realitzar  la
formació. 
No es realitzarà  cap devolució  de matrícula,
excepte  per  motius  imputables  a
l’organització. 

Data límit inscripcions: 
31 de desembre 2022

Acreditació:
Certificat  d’assistència oficial  de  l’Associació
Internacional  Halliwick  (IHA
www.halliwick.org).
Per  obtenir  el  certificat  s’haurà  de  cursar  el
100% de les hores lectives.

.

Professorat:

Montserrat  Gutiérrez.  Llicenciada  en
Educació Física. Fisioterapeuta especialitzada
en  neurologia  pediàtrica.  Professora  oficial
Sènior  del  Concepte  Halliwick.  Membre  del
Comitè de Docència i Recerca de l’Associació
Internacional Halliwick.  Professora de màster
de la Universitat de Vic - Central de Catalunya.

Jordi Cassanyer. Fisioterapeuta especialitzat 
en neurologia pediàtrica. Professor oficial del 
Concepte Halliwick. Professor de màster i 
grau de la Universitat de Vic - Central de 
Catalunya. 

Marta  Prat  Escoda.  Fisioterapeuta
especialitzada  en  neurologia  pediàtrica.
Professora oficial del Concepte Halliwick.

Més Informació:
Associació Catalana del Concepte Halliwick-
Sala Puigverd
Jordi Cassanyer - Montserrat Gutiérrez
C. País Valencià, s/n 
(piscines cobertes municipals)
08211 Castellar del Vallès
correu - electrònic: 
conceptehalliwickcatalunya@gmail.com
Tel: 937472791

http://www.salapuigverd.cat

Afiliats a:
International Halliwick Association.
http://www.halliwick.org

Col·labora: 
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