XARXA VALENCIANA D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES SALUDABLES
ACTIVITATS

NOVEMBRE
2018

DIMARTS 13 DE NOVEMBRE 2018
Hora: 16:30
Esdeveniment: Taula Debat.
Lloc: Aula Cajal de la Facultat de Medicina
Modera: Dolors Corella
Ponents:

Gonzalo Pin :"El sueño y sus mecanismos de regulación"
Rodrigo Aranda, Andrés Tudela y Rafael Aranda:
"Relación entre la calidad del sueño, el rendimiento y el
estrés percibido en futbolistas"
Miguel Ángel Martínez-García: "Apnea del Sueño"
José Luís Rios Cañavate: Títol per determinar
Lirios Dueñas: "Crear salud mientras duermes: posturas
para dormir sin dolor"

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE 2018
Hora: Des de les 10:00h fins a les 14:00h

Crear salud en el sueño: taller de
promoción de la salud sobre el sueño y
mejora de hábitos
Lloc: Gascó Oliag 5, davant de la Facultat de
Fisioteràpia. Organitza: Facultat de Fisioteràpia.

. TENS DOLOR D’ESQUENA O DOLOR

ARTICULAR? QUINA ÉS LA MILLOR POSTURA
PER DORMIR?:
Vine al nostre estand i avaluarem la teua postura per
dormir. Et donarem recomanacions per adaptar la teua
postura, especialment si de vegades pateixes dolor
d’esquena o de muscle o qualsevol dolor articular.

 SAPS QUINA ÉS LA MILLOR MANERA
D’ALÇAR-TE DEL LLIT?
La transferència des del llit fins a terra pot resultar molt
menys lesiva per al nostre sistema musculo-esquelètic si
segueixes unes directrius fàcils de recordar.
 VAS AL BANY PER LA NIT I DESPRÉS ET COSTA
TORNAR A DORMIR-TE?
Un dels determinants de la qualitat de la son és la
necessitat d’anar al bany durant la nit. Has sentit parlar
de la fisioteràpia pelviperineal? I dels exercicis de
Kegel? Coneixeràs la musculatura del sòl pelvià i com
exercitar-la per millor la qualitat de la son.

Zzz

 CONEIXES LA RELACIÓ ENTRE LA RESPIRACIÓ
I LA SON? T’HAN DIT ALGUNA VEGADA QUE
RONQUES?
La respiració és un dels determinants per millorar la
son. Hui coneixeràs els determinants de l’apnea de la
son i alguns exercicis respiratoris i de musicoteràpia per
millor la respiració i la son.

