
27 Jornades
de Divulgació
Pediàtrica

del Berguedà
2o i 21 d octubre 2016

Presentació
Us convidem a acompanyar-nos una 
vegada més a les Jornades de divul-
gació pediàtrica del Berguedà, que 
aquest any arriben ja a la seva 27a 
edició i que  tindran lloc els dies 20 i 21 
d’octubre.

Com sempre, intentem que els temes 
siguin d’actualitat, de qualitat cientí-
fica i el més interessants possible per 
tots aquells pares, mares, mestres i 
professionals de la salut que any rere 
anys participeu en les Jornades.

També volem recordar-vos que l’Institut 
d’Estudis de la Salut ens ha atorgat el 
Reconeixement d’Interès Sanitari.

Us hi esperem!

Xavier Giner i Cros
Director de les Jornades

Organització
Dr. Xavier Giner 
Sra. Joana Rodriguez
Sra. Fina Serra
Sra. Meritxell Puig
Sra. Isabel Rubio
Sra. Mari Breganciano
Sra. Montse Barral

Inscripcions
Inscripcions al web www.hsb.cat o  
trucant al 938243400
(ext. 1525 - Mari Breganciano). 
Preu inscripció: 10 euros
(Cal fer transferència al compte núme-
ro 0182 6035 49 0201507319, indicant 
nom de l’assistent i Jornades de Pediatria)

Seu de les Jornades
Pavelló de Suècia 
Carrer de la Colònia Escolar, 2.  Berga

En finalitzar les Jornades, es lliurarà el 
Diploma d’Assistència als participants 
que hi hagin assistit els dos dies. Té 
el Reconeixement d’Interès Sanitari 
per l’Institut d’Estudis de la Salut.

´



Taller Teòric/pràctic
de reanimació
cardiopulmonar
pediàtrica
Aquest  taller  de Reanimació Car-
diopulmonar Pediàtrica (Suport Vital 
Bàsic), en aquesta  27a. Edició de les 
Jornades, va dirigit a alumnes de 6ê
de Primària de les escoles de Berga 
i comarca. Els tallers dels anteri-
ors anys s’adreçaven a mestres, 
monitors,etc. 
 
Amb aquesta nova experiència, vo-
lem fer arribar a aquests alumnes 
uns coneixements tant teòrics com 
pràctics sobre  Reanimació Cardio-
pulmonar Pediàtrica, per saber actuar 
devant d’una aturada  cardiorespi-
ratória, en l’àmbit de l’escola, en la 
pràctica esportiva, etc.

Son unes tècniques fàcils d’aprendre, 
que poden servir per mantenir en 
vida un company fins que arribi 
l’a juda d’una ambulància o de per-
sonal sanitari.

És un taller que ja és freqüent que es 
realitzi en molts centres escolars del 
nostre país.

Dijous 20
09.00 Taller RCP

16.30 Inauguració de les Jornades

17.00 “Actualització del calendari   
 vacunal. Vacunes sistemàtiques i  
 no sistemàtiques”   
 Dr. Valentí Pineda  Solas. Pediatre,  
 president de la Societat Catalana de  
 Pediatria.

18.00  Descans

18.30  “Coaching per a adolescents, una  
 eina per acompanyar” 
 Pere Casas Coma. Coach Co-actiu  
 per a joves.

Divendres 21
09.00 Taller RCP 

17.00 “Polls, cuques i altres ani-  
 malons”
 Dr. Eudald Sellarés Casas. Pediatre  
 de l’Hospital General de Vic.

18.00 Descans

18.30 “La disgrafia o mala lletra i al  
 tres alarmes en l’escriptura in  
 fantojuvenil”
 Pilar Mèlich Palomares. Grafòlo-  
 ga. Educadora i reeducadora de   
 l’escriptura. Pèrit cal·lígraf judicial.

20.00 Acte de cloenda

Programa

Il·lustracions: Oda Sales


